
 

 

 

 
 

 

แผนปฏบิัติราชการ ๕ ป ศรชล. 

พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 



 
 

 

คำนำ 

 

 แผนปฏิบัติการศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จัดทำขึ้น

เพี่อเปนกรอบแนวทางสำหรับการปฏิบัติภารกิจดานการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลภายใตขอบเขต

อำนาจหนาที ่ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ ที่สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ นโยบายความมั่นคงแหงชาติ แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล และอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวของ มาเปน

แนวทางในการจัดทำ  

 แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเปนกรอบแนวทางสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปในการบริหาร

ราชการและการปฏิบัติงานในภาพรวมของศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อนำไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดผลตอเปาหมายอยางเปนรูปธรรม และเปนเครื่องมือในการบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

ในภาพรวมของการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามทุก

รูปแบบที่นับวันจะมีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้น ตลอดจนมุงหวังใหเกิดการพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ

และสังคม เพื่อนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

------------------------------- 

 

(ลงชื่อ) พลเรือเอก    ธีรกุล กาญจนะ 

            (ธีรกุล กาญจนะ) 

              เลขาธิการศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
 
 

 

  



  

บทสรุปผูบริหาร 

 

 ศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. จัดตั้งข้ึนตาม พระราชบัญญัติการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ เปนหนวยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบดวยบุคลากร

จากขาราชการพลเรือนสำนักนายกรัฐมนตรี ขาราชการที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเลมาปฏิบัติหนาที่ในรูปแบบอัตรากำลังแทนจาก ๗ หนวยงานคือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ และกระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานเพื่อใหการรักษาผลประโยชนของ

ชาติทางทะเลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังรักษาไวซึ่งอำนาจอธิปไตย สิทธิ

อธิปไตย และสิทธิหนาที่อื่นใดตามกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๖ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป ศรชล. พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ นี้ เปนไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ที่กำหนดใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ันโดยจัดทำเปน

แผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดกำหนดใหสวนราชการไมจำเปนตองสง

แผนปฏิบัติราชการ ๕ ป ใหสำนักงานฯ พิจารณากลั่นกรอง เนื่องจาก ไมตองมีการนำเสนอ ครม. พิจารณา

กอนการประกาศใช โดยกำหนดให สวนราชการจัดทำแผนฯ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

และประกาศใชตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

พ.ศ. ๒๕๔๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อประกาศใชแลวใหนำแผนฯ เขาระบบ eMENSCR เพ่ือบริหารจัดการแผน

ตอไป 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป ศรชล. พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ไดดำเนินการจัดทำใหมีความสอดคลอง

ตามกรอบของ ยุทธศาสตร แผนและนโยบายระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตรชาติทั้ง ๖ ดาน แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติจำนวน ๒๓ แผน แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จำนวน ๑๓ ดาน นโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ แผนแมบทเฉพาะกิจ

ภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 แผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล และ

ขอกำหนดของ สศช. เปนตน ศรชล.จึงไดกำหนดกลยุทธหลักในการปฏิบัติงานในหวงระยะเวลา ๕ ป (๒๕๖๖-

๒๕๗๐) จำนวน ๖ กลยุทธดังนี้   

  



  

 กลยุทธหลักที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการ บูรณาการ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ 

ควบคุมบังคับบัญชา และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการ ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับย้ัง จัดการ แกไข หรือ

บรรเทาปญหา เหตุการณ สาธารณภัย หรือการกระทำผิดกฎหมายที่สงผลกระทบหรืออาจสงผลกระทบตอ

ผลประโยชนของชาติและกิจกรรมของชาติทางทะเลอยางมีนัยสำคัญ 

 กลยุทธหลักท่ี ๒ เสริมสรางความรวมมือในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในประเทศ และ

แสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศท้ังในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งสนับสนุน

เสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมกับหนวยงานตางๆ 

 กลยุทธหลักที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถ องคความรู และมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรจากพ้ืน

ฐานความรูท่ีหลากหลายใหสามารถรวมกันจัดการปญหาภัยคุกคามทางทะเลในรูปแบบตางๆ มีการสืบสวน 

สอบสวน และการบังคับใชกฎหมายอยางเปนระบบ  

 กลยุทธหลักที่ ๔ พัฒนาสถานที่และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานในการบูรณาการทำงานที่เก่ียวของ

ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ในพ้ืนท่ีสวนกลาง และในสวนภูมิภาค  

 กลยุทธหลักท่ี ๕ พัฒนาและดำเนินการใหมีระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในรูปแบบ One Marine Chart รวมการขอมูลจากหนวยงานตางๆ แบบเบ็ดเสร็จ 

กลยุทธหลักที่ ๖ ประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดสวนเสียตระหนักรูถึงความสำคัญ สิทธิ และหนาที่ ในการแสวง

ประโยชนจากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ตางๆ รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อความสมดุลยั่งยืนของสิ่งแวดลอมทางทะเล 

 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป ศรชล. (๖๖-๗๐) ไดมีการประมาณการความตองการคาใชจาย

ไว สรุปไดดังนี้  

   ความตองการ งป.๖๖ จำนวน ๔,๒๗๐,๘๘๔,๙๐๐ บาท 

   ความตองการ งป.๖๗ จำนวน ๔,๕๖๔,๘๕๙,๐๐๐ บาท 

   ความตองการ งป.๖๘ จำนวน ๔,๔๔๙,๐๑๐,๒๐๐ บาท 

   ความตองการ งป.๖๙ จำนวน ๕,๐๐๖,๒๑๕,๔๐๐ บาท 

   ความตองการ งป.๗๐ จำนวน ๕,๐๑๐,๓๗๑,๖๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

สรุปความสอดคลองระหวางกลยุทธหลักท่ี ๑ ตอแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

๑. ประเด็น ความม่ันคง  

หัวขอ การพัฒนาศักยภาพของประเทศ 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๑) มีความพรอมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง 

ไมต่ำกวารอยละ ๘๕ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ 

กลยุทธของ ศรชล. จัดทำแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามยุทธศาสตร 

นโยบาย หรือแผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล รองรับภัยคุกคาม ๙ ดาน 

และดานอื่นๆ ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

๒. ประเด็น ความม่ันคง  

หัวขอ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒) พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหนวยงานดานการจัดการความ

มั่นคง ไมต่ำกวารอยละ ๑๐๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. จัดต้ังศูนยปฏิบัติการ ศรชล. เพ่ือใหมีความพรอมการปฏิบัติงานตลอดเวลา 

๓. ประเด็น ความม่ันคง  

หัวขอ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๓-๔) (๑) การแกไขปญหาความม่ันคงทางทะเลมีระดับความสำเร็จที่ดีขึ้นอยาง

ตอเนื่องจนไมสงผลกระทบตอการบริหารประเทศภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  

 (๒) จำนวนเหตุรุนแรงและสูญเสียในพ้ืนท่ีภาคใตลดลงรอยละ ๒๐ ตอป 

กลยุทธของ ศรชล. (๑) จัดหายุทโธปกรณที่ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

(๒) จัดหาเคร่ืองมือใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

(๓ ) จังหวัดชายทะเลมี ขีดความสามารถบังคับใชกฎหมายในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 



  

สรุปความสอดคลองระหวางกลยุทธหลักท่ี ๒ ตอแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

๔. ประเด็น ความม่ันคง  

หัวขอ การบูรณาการความรวมมือ ดานความมั่นคงกับอาเซียน และนานาชาติ 

รวมท้ังองคกรภาครฐัและมิใชภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๕-๖) (๑) ระดับความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ อาทิ จำนวนการ

เยือน จำนวนความรวมมือ จำนวนกิจกรรม ระดับความสัมพันธมากข้ึน

กวาเดิมรอยละ ๕ - ๑๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  
 (๒ ) ระดับความสำเร็จของการมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการ

แกปญหาการกระทำผิดและการบังคับใชกฏหมายในทะเลจนไดรับการ

ยอมรับในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาคกับตางประเทศ มากขึ้นกวาเดิม

รอยละ ๕-๑๐ 

กลยุทธของ ศรชล. (๑) ขยายความรวมมือตอหนวยงานระหวางประเทศ เชน The Regional 

Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed 
Robbery against Ships in Asia Information Sharing Centre 

(ReCAAP ISC) และหนวยงานอื่น ๆ 

(๒) จัดทำ Marintime Domain Awareness (MDA) 

(๓) มีระบบการจัดเก็บขอมูลการกระทำผิดกฎหมายโดยผูรับผิดชอบใน

ฐานขอมูล 

๕. ประเด็น ความม่ันคง  

หัวขอ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๗-๘) (๑) ปริมาณการเขา-ออกของนักทองเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต
เพิ่มข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป  

 (๒) มูลคาการลงทุนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใตเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป 

กลยุทธของ ศรชล. (๑) รวมประชุมสัมมนาในเวทีระหวางประเทศท่ีสำคัญ 

(๒) มีแผนปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานนอกเหนือจากหนวยงานดานความ

มั่นคง ภายในป งป.๒๕๗๐ 

(๓) ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่ ศรชล.รับผิดชอบและเขาไป
เก่ียวของเพ่ือการพัฒนาเศรฐกิจของประเทศ 

(๔) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางทะเล ดวยการสนับสนุนความรวมมือ

ทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ 

๖. ประเด็น การตางประเทศ 

หัวขอ การตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๙)    ความรวมมือระหวางสวนราชการไทยเพื่ อพัฒนา/ขับ เคลื่อนการ

ตางประเทศในทุกมิติมากขึ้นกวาเดิมรอยละ ๕-๑๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ 



  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) จำนวนการจัดทำคูมือการปฏิบัติการรวม (MOU/SOP) เพ่ือประสาน

ความรวมมือระหวางประเทศ  

(๒) หนวยงานราชการและองคกรภาคเอกชนและภาคประชาชนเขารวม

การฝกซอมเผชิญภัยคุกคามและภัยพิบัติ (ตัวอยางเชน การปองกันภัยพิบัติ

โรงงานอุตสาหกรรม ปองกันความเสียหายทางเศรษฐกิจ) 

๗. ประเด็น การตางประเทศ 

หัวขอ การพัฒนาที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหวางประเทศ 
ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๑๐) ระดับความรวมมือกับตางประเทศในการปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน

ภายในประเทศให สอดคลองกับพั นธกรณี ระหว างประเทศและ

มาตรฐานสากลที่สำคัญ มากขึ้นกวาเดิมรอยละ ๕ - ๑๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) มี Action Plan ในการเตรียมการรับตรวจจากองคกรทางทะเล

ระหวางประเทศ (International Maritime Organization : IMO)  

(๒) การแกไขปญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงานและไรการ
ควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU) มีการ

ดำเนินการอยางตอเนื่อง 

๘. ประเด็น การทองเที่ยว 

หัวขอ การทองเที่ยวสำราญทางน้ำ 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๑๑-๑๒) (๑) สนับสนุนและติดตามรายไดจากการทองเที่ยวสำราญทางน้ำ เพิ่มขึ้น

รอยละ ๗ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  

 (๒) สนับสนุนและติดตามการขยายตัวของทาเรือทองเที่ยวในประเทศไทย 

ใหเพิ่มขึ้น ๔ ทาเรือภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  
กลยุทธของ ศรชล. (๑) สนับสนุน สงเสริม คุมครองกิจการพาณิชยนาวี 

(๒) ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่ ศรชล.รับผิดชอบและเขาไป

เก่ียวของเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

๙. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

หัวขอ การพัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๑๓) สนับสนุนและติดตามจำนวนเรือสินคาเขาออกประเทศ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

อยางนอยรอยละ ๕ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐   

กลยุทธของ ศรชล. (๑) สนับสนุน สงเสริม คุมครองกิจการพาณิชยนาวี 
(๒) ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่ ศรชล.รับผิดชอบและเขาไป

เก่ียวของเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

 

 
 



  

สรุปความสอดคลองระหวางกลยุทธหลักท่ี ๓ ตอแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

๑๐. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

หัวขอ (๑) การสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตามกรอบแนวทาง บุคลากร

ภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ  

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๑๔-๑๕) (๑) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไมนอยกวารอยละ ๘๕ ภายใน 

๓๐ ก.ย.๗๐  

 (๒) สัดสวนของเจาหนาที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลงรอยละ ๓๐ ภายใน 

๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) ทบทวนโครงสรางและอัตรากำลังที่เหมาะสมสอดคลองกับบทบาท

ภารกิจและสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

(๒) จัดบุคลากรไปรวมปฏิบัติงานในหนวยงานความรวมมือระหวาง

ประเทศ 

(๓) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

(๔) จัดทำคูมือในการปฏิบัติงาน 

(๕) จัดใหมีการอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในอัตรากำลัง

แทนดานตางๆโดยสอดคลองกับความตองการของหนวยงานตนสังกัด 

(๖) มีการจัดเก็บอัตราและขอมูลบุคลากรของ ศรชล. 

๑๑. ประเด็น การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

หัวขอ การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๑๖-๑๘) (๑) หนวยงานผานการประเมิน ITA รอยละ ๑๐๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐   

 (๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดลงรอยละ ๕๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ 

 (๓) จำนวนขอรองเรียนเจาหนาที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลวากระทำทุจริต ลดลง

รอยละ ๕๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ 

กลยุทธของ ศรชล. (๑) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล 

(๒) จัดทำคูมือในการปฏิบัติงาน 

(๓) สงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ (Career Path) 

(๔) มีการจัดเก็บอัตราและขอมูลบุคลากรของ ศรชล. 

 

  



  

๑๒. ประเด็น กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม 

หัวขอ การพัฒนากฎหมาย การปฏิบัติตามและการบังคับใชกฎหมายใหมีความ

คุมคาทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไมเลือกปฏิบัติและเปนธรรม 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๑๙) ประชาชนเชื่อมั่นในการบังคับใชกฎหมายในทะเล รอยละ ๘๕ ภายใน  

๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) สรางความรวมมือกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

(๒) จัดใหมีการอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการสืบสวน สอบสวน และ

การบังคับใชกฎหมาย 

(๓) จัดใหมีการอบรมดานนิติศาสตร 

(๔) มีอัตลักษณขององคกรในการบังคับใชกฏหมาย เชน ชุดปฏิบัติงาน  

สีของเคร่ืองมือและพาหนะ เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สรุปความสอดคลองระหวางกลยุทธหลักท่ี ๕ ตอแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

๑๓. ประเด็น ความม่ันคง 

หัวขอ แผนยอยการปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคง  

แผนระดับ ๓  (๑) แผนการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ 

 (๒) แผนบูรณาการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง พ.ศ.๒๕๖๔ - 

๒๕๖๕ 

โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการตระหนักรูภาพสถานการณทางทะเล (Maritime 

Domain Awareness: MDA) 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๐) ความสำเร็จในการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ One Marine Chart 

ตามแนวความคิดการบริหารจัดการ   

กลยุทธของ ศรชล. (๑) พัฒนา จัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ One Marine Chart 

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกมิติ 

 (๒) แสวงหาความรวมมือทางขอมูลสารสนเทศระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

๑๔. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

หัวขอ การบริหารจัดการการเงินการคลัง ตามกรอบแนวทาง หนวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๑) ความสำเร็จของโครงการมีผลสัมฤทธ์ิตอเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ไมนอย

กวารอยละ ๕๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) พัฒนา จัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ One Marine Chart 

ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกมิติ 

 (๒) สงเสริมและอบรมงานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 

๑๕. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

หัวขอ การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ตามกรอบแนวทางภาครัฐมีขีดสมรรถนะ

สูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๒) มี ระดับ  Digital Government Maturity Model (Gartner) ระ ดับ  ๓ 

ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในที่มีประสิทธิภาพและ

ทันสมัย 

 (๒) มีการเช่ือมโยงขอมูลดานทรพัยากรภายในองคกร 

 

  



  

สรุปความสอดคลองระหวางกลยุทธหลักท่ี ๖ ตอแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

๑๖. ประเด็น ความม่ันคง  

หัวขอ การพัฒนาศักยภาพของประเทศ 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๓) หนวยงานดานการขาวและประชาคมขาวของหนวยงานมีประสิทธิภาพไม

ต่ำกวารอยละ ๙๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) จัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของงานดานการขาวกรอง  

(๒) การเพ่ิมขีดความสามารถของหนวยงานรับผิดชอบระดับพ้ืนที่ และ
กลไกปกติของรัฐ 

(๓) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารกับหนวยงานตางๆ ทกุภาคสวน 

(๔) การจัดตั้งเครือขายประชารัฐเพ่ือปองกันและแกไขปญหาที่สงผล

กระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๑๗. ประเด็น ความม่ันคง  

หัวขอ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๔) เขาชวยเหลือประชาชนไมนอยกวารอยละ ๙๐ เมื่อเกิดสถานการณตาง ๆ

ที่เก่ียวของกับผลประโยชนของชาติทางทะเล จนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินเพ่ิมขึ้น  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) จัดทำขอตกลงกับหนวยงานดานการแพทย/ฉุกเฉิน 

(๒) จัดทำขอตกลงรวมกับหนวยงานที่มีการเดินอากาศในการประสาน

ความรวมมือ และการสนับสนุนตางๆ ในปฏิบัติการคนหาผูประสบภัย/

ชวยเหลือ/สงกลับสายแพทย 

(๓) จัดทำชองการการรับแจงเหตุ ขอคิดเห็น และขอรองเรียนใหทันเวลา 
เพียงพอและเหมาะสม 

๑๘. ประเด็น การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
หัวขอ การใชสื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๕) ระดับความสำเร็จในการสรางการรับรู ตระหนักรู เพื่อปลูกฝงคานิยมและ

วัฒนธรรมเพ่ือเกิดสังคมแหงการเรียนรูและสรางสรรค รอยละ ๘๐ ภายใน 

๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) เสริมสรางใหประชาชนและสังคมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล 
(๒) การสนับสนุนสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนา 

(๓) การแสวงหาความรวมมือกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

(๔) การสราง กิจกรรม กระบวนการ เวที กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ที่เอื้อ

ตอการพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางภาคประชาชนและ

ภาครฐั อยางสรางสรรคในทุกระดับ  

 



  

๑๙. ประเด็น การเติบโตอยางยั่งยืน 

หัวขอ การสรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ตามกรอบ

แนวทางความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๖) สนับสนุนและติดตามใหปริมาณขยะทะเลมีปริมาณลดลง ปริมาณสัตวน้ำมี

จำนวนเพิ่มข้ึน จนสงผลใหดัชนีคุณภาพมหาสมุทรในพ้ืนที่รับผิดชอบตาม 
พ.ร.บ.รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ดีขึ้น รอยละ ๒ ภายใน ๓๐ 

ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) เสริมสรางใหประชาชนและสังคมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(๒) การแสวงหาความรวมมือกับภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒๐. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

หัวขอ การปรับสมดุลภาครัฐ ตามกรอบแนวทางการเปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ 

มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยาง
เหมาะสม 

ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๗) ระดับความสำเร็จการเปดใหภาคสวนอื่นเขามาดำเนินการบริการ

สาธารณะไมต่ำกวารอยละ ๓๕ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐  

กลยุทธของ ศรชล. (๑) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารกับหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน 

(๒) การจัดตั้งเครือขายประชารัฐเพ่ือปองกันและแกไขปญหาที่สงผล

กระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๒๑. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

หัวขอ การพัฒนาบริการประชาชน 
ตัวช้ีวัด (ลำดับที่ ๒๘) มีชองทางการรับแจงเหตุจากทุกภาคสวนและรองรับระบบดิจิทัล รอยละ 

๑๐๐ เพ่ือสามารถอำนวยความสะดวกประชาชนไดอยางรวดเร็ว  

กลยุทธของ ศรชล. จัดทำชองการการรับแจงเหตุ ขอคิดเห็น และขอรองเรียนใหทันเวลา 

เพียงพอและเหมาะสม 



การพัฒนาตามวิสัยทัศน ศรชล.

              

มิติท่ี ๑ ประสิทธิผล

มิติท่ี ๒ คุณภาพการใหบริการ

มิติท่ี ๔ การพัฒนาองคกร

แผนท่ียุทธศาสตร ศรชล. พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
วิสัยทัศน

“เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชนของชาตทิางทะเลท่ีไดรับการยอมรับในระดบัภมูิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนของประเทศชาตแิละประชาชน” 

พันธกิจ

กลยุทธหลักของ ศรชล.

   ๒. ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินแนวโนมของสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดภัยคุกคามตอผลประโยชนของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี ตามลําดับเพื่อพิจารณา

   ๑.  วางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏบิัติงานของหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล

 ๓. เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดําเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร หรือ แผนความม่ันคงแหงชาตทิางทะเลตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และเม่ือคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบแลวใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของจัดทําแผนงานและโครงการเพ่ือปฏบัิติใหสอดคลอง กับแผนและแนว

ทางดังกลาวตอไป 

   ๘. กํากับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวของใหดําเนินการ หรือบูรณาการในการดําเนินการใหเปนไปตามแผนเผชิญเหตุ หรือคําสั่งการของ ศรชล. ท่ีเกี่ยวของ

   ๔. วางแผน พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานของ ศรชล. ใหสามารถติดตอ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน ขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานอื่นท้ังในประเทศและระหวางประเทศ

   ๗. ดาํเนินการเพ่ือใหมีการบรูณาการในการปฏิบติังานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ ท่ีเก่ียวของเพ่ือเฝาระวัง ตรวจสอบ หรือเตรียมการปองกันเพ่ือไมใหเกิดเหตุการณ หรือสถานการณใด ๆ ท่ีกระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลในภาวการณที่จําเปนตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด

   ๖. ควบคุมบังคับบัญชา หนวยงานของรัฐ เพื่อกํากับ ดูแล ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แกไข หรือบรรเทาปญหา เหตุการณ สาธารณภัย หรือการกระทําที่ผิดกฎหมายท่ีกระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลในภาวการณท่ีจําเปนตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด

    ๕. เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนตระหนักรูในความสําคัญของผลประโยชนของชาตทิางทะเลสิทธิอธิปไตย เขตอํานาจ และสิทธิในการแสวงประโยชนจากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นท่ีตาง ๆ และ หนาท่ีท่ีตองพิทักษรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของชาตทิางทะเล รวมท้ังสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล

   ๙. สั่งการและกํากับดูแลทาเทียบเรือ กิจการทาเรือ ท่ีจอดเรือ ทารับสงสินคา ทารับสง คนโดยสารทาเทียบเรือประมง กิจการแพปลา และพ้ืนท่ีหรือสถานที่ตามท่ีผูอํานวยการประกาศกําหนด ตามที่หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ควบคุมสถานท่ีหรือกิจการดังกลาวรองขอ หรืออยูในภาวการณท่ีจําเปนตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนด

การปฏบิตัิงานตามภารกิจ

เปาประสงคตามกลยุทธหลัก และการพัฒนาตามวิสัยทัศน

 

๓.พัฒนาขีดความสามารถ องค

ความรู และมาตรฐานของบุคลากร
๑.พัฒนาขีดความสามารถในการ

วางแผน อํานวยการ ประสานงานฯ 

๒.เสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศรวมกับหนวยงานตางๆ

มิติท่ี ๓ ประสิทธิภาพ

๔.พัฒนาสถานที่และจดัหาสิ่ง

อํานวยความสะดวกพื้นฐาน

เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการการรักษา

ผลประโยชนทางทะเลของชาติทางทะเล
ประเทศชาติและประชาชน 

มีความม่ันคง ม่ังค่ังและ

เปนท่ียอมรับในระดบัภมูิภาค

๗.๕.  มีชองทางติดตอสื่อสาร                                

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานไดสะดวก

๗.๑ บังคับใชกฏหมาย และใหบริการทาง

ทะเลในทะเลไดอยางมีประสิทธภิาพ

๔. มีสถานท่ีทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน

ในการปฏิบัติงาน

๓. การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีความชัดเจน 

มีความพรอมในการบังคบัใชกฏหมายในทะเล

๕. เปนหนวยงานภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศบูรณาการแบบ One Marine Chart 

๖.๔ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี

มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ ศรชล.

๖.๒ ประชาชนมคีวามเชื่อมั่นในสวัสดิภาพและความ

ปลอดภัยเม่ือใชประโยชนทางทะเล 
๖.๓ ประชาชนไดรับโอกาสเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการทํางานของ ศรชล.

๖.๑ ศรชล. มีความโปรงใส 

ในการปฏิบัติราชการการบริการของ ศรชล. ใหมีคุณภาพ

๘.๓  มีความสามารถทดัเทียมกับองคกร

ระดับเดียวกันในภูมิภาคหรือมากกวา
คุณภาพการบริหารจัดการของ ศรชล. 

มุงสูการเปนองคกรขดีสมรรถนะสูง

๘.๒ พัฒนาสถานที่และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก

กระบวนการทํางานของ ศรชล. 

ใหเปนมาตรฐาน

๗.๔ การพัฒนากระบวนการรักษาความมั่นคง

และรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล
๗.๓  การพัฒนาบคุลากรและองคความรู.

๗.๒ สนับสนุนการเสริมสรางการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และการใชประโยชนทรัพยากรทาง

๕.พัฒนาระบบควบคุมบังคบับัญชาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบ One 

๖.ประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดสวนเสีย

ตระหนักรูถึงความสําคัญ สิทธิ และ

๖. ประชาชนมคีวามเขาใจถึงผลประโยชน

ของชาตทิางทะเล รวมทั้งมีความตระหนกัรู

๑. มีกลไกในการ จัดการแกไข หรอืบรรเทา

ปญหา เหตุการณสาธารณภัย

๒. ประเทศชาตแิละประชาชนไดรับประโยชน

ทางเศรษฐกิจสูงสุด จากผลประโยชนของชาติ

๘.๑ การพัฒนากําลังพลตามขีดสมรรถนะ

ตามความตองการ
๘.๔  มีการบูรณาการดานการขาวกรอง



   
 
 
 

  

 

 

กรอบการกำหนดแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ความม่ันคงเปนปจจัยสำคญัประการหนึ่งที่จะมีผลตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่งรัฐบาลกำหนดนโยบาย 

ยุทธศาสตร และแผนหลักตางๆ ของชาติขึ้น เพื่อใชเปนกรอบแนวทางสำหรับสวนราชการที่เกี่ยวของ รวมถึง

ศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลนำไปกำหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แนวทาง  

หรือมาตรการ ตลอดจนแผนงาน/โครงการรองรับใหมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคลองกันทั้งในระดับชาติ 

ไปจนถึงระดับพื ้นที ่ ตามที ่ไดกำหนดไวใน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปมาตรา

โดยสังเขปดังน้ี 

 ตามมาตรา ๕๒ รัฐตองพิทักษรกัษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต

และเขตที่ประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ

เรียบรอยของประชาชน เพื ่อประโยชนแหงการนี ้ รัฐตองจัดใหมีการทหาร การทูต และการขาวกรองที่มี

ประสิทธิภาพ กำลังทหารใหใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศดวย มาตรา ๕๗ รัฐตองอนุรักษ คุมครอง 

บำรุงรักษา ฟนฟู บริหารจัดการ และใชหรือจัดใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ใหเกิดประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน โดยตองใหประชาชนและชุมชนในทองถิ่น

ที่เกี่ยวของมีสวนรวมดำเนินการ และไดรับประโยชนจากการดำเนินการดังกลาวดวยตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ

ใชเปนกรอบในการจัดทำแผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสู

เปาหมายดังกลาว การจัดทำ การกำหนดเปาหมาย ระยะเวลาที ่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที ่พึงมีใน

ยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังน้ี กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติ

เกี่ยวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางทั่วถึงดวย ยุทธศาสตรชาติ

เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ

แผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการบริหาร

ราชการแผนดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใชจาย เงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน

สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ ใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผูใหบริการ

ประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มาตรา ๒๕๘  

ใหดำเนินการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (๒) ใหมีการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงาน

ของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกันเพื่อใหเปนระบบขอมูลเพื่อการบริหารราชการแผนดินและการบริการประชาชน 

(๓)  ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคนภาครัฐใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงและความทาทายใหม ๆ โดยตองดำเนินการใหเหมาะสมกับภารกิจของหนวยงานของรัฐแตละ

หนวยงานท่ีแตกตางกัน  

  



   
 
 
 

  

 

๒. ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๘๐)  

 ประเทศไทยไดกำหนดวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  

ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื ่อสนองตอบตอผลประโยชนของชาติ อันไดแก  

การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู อยางมั ่นคง และยั ่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ อยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั ่นคงทามกลางพหุสังคมและ 

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  มีเปาหมายในการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนการสรางสมดุล

ระหวางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ 

“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติจำนวน ๖ ดาน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจำนวน 

๒๓ แผนแมบท  

 ๒.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  

  ๒.๑.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุข มีความ

มั่นคงปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน  

   ๒.๑.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกท่ีสามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา

ความมั่นคงที่สำคัญ เพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขตนเหตุที่เปน

รากเหงาของปญหาภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไป มีการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

อยางจริงจัง และทำใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหนวยงานดาน

ความมั่นคงที่มีอยูเดิม เชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนยประสานการปฏิบัติใน

การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน หรือที่ตองออกแบบใหมใหมีประสิทธิภาพ พรอมรองรับ

ปญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมไดทุกมิติกำหนดและเสริมสรางบทบาทของหนวยงาน องคกร 

หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอยางชัดเจนสามารถตรวจสอบวิธีการดำเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติให

สอดคลอง เกื้อกูล และตอเนื่องกันตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาที่สาเหตุไดอยางแทจริง  

  ๒.๑.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือแกไขปญหาเดิมที่มีอยูอยางตรง

ประเด็นจนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้นอันจะสงผลใหการบริหารจัดการและการ

พัฒนาประเทศในทกุ ๆ ดาน  

   ๒.๑.๒.๑ การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน เพื่อใหปญหาเดิมที่มีอยูไดรบัการแกไขอยาง

จริงจัง จนยุติลง หรือไมสงผลกระทบตอประเทศชาติ รวมท้ังใหการบริหารและการพัฒนาบานเมืองเดินหนาไป

ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาทุกภาคสวนในทุก

ประเด็นอยางเปนระบบ สงเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแกไขปญหาที่อาศัยการผนึกกำลังคน

และทรัพยากรใหมีสวนรวมแบบบูรณาการอยางแทจริง เสริมสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานหลักและ

รองในการปองกัน แกไขปญหา และชวยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปญหาที่สงผลตอความมั่นคง

ตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมทางไซเบอรการฟอกเงิน การคามนุษยการหลบหนีเขาเมืองโดย 

ผิดกฎหมาย การลักลอบคาสินคาเถ่ือน การคาและการแพรระบาดของยาเสพติด การขยายอำนาจหรือแขงขัน

กันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง รวมไปถึงปญหาการรุกเขามาอยางรวดเร็วของทุนขนาดใหญ เทคโนโลยียุคใหม 

การยายถิ่นของทุนและแรงงานขามชาติ ที่จะสงผลกระทบตอความมั ่นคงของชาติ และความมั่นคงของมนุษย 



   
 
 
 

  

 

ปญหาภัยพิบัติสำคัญที่ทำใหจำเปนตองมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการสงเสริมผลักดันหลักการ 

นโยบายยุทธศาสตร ตลอดถึงโครงการสำคัญของประเทศใหบรรลุผลสำเรจ็ตามเปาหมายที่กำหนด  

   ๒.๑.๒.๒ การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม เพื ่อใหทราบ

สถานการณลวงหนา และสามารถแกไขปญหาและภัยคุกคามในอนาคตไดทันทวงทีกอนที่จะลุกลามตอไป 

รวมทั้งปองกันไมใหสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสรางศักยภาพและความพรอมใน

ทุกดาน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานดานการขาว

กรอง เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบเฝาตรวจและแจงเตือนตาง ๆ ของหนวยงานหลักและหนวยงานรอง 

ตั้งแตขั้นการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน วิเคราะห กำหนดแนวทางปองกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแกไขปญหา

ความม่ันคงที่สำคัญตาง ๆ รวมท้ังการติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสรางพลัง

ของประชาชนและชุมชนใหรวมกับกำลังตำรวจ ทหาร และหนวยงานดานความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝาระวัง 

ปองกัน และแกไขปญหาสำคัญตาง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอรการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ 

การแผอิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอำนาจ และการยายถิ่นของทุนขามชาติที่อาจกระทบตอความมั่นคง ไป

จนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ใหดำเนินการไปตามเปาหมายการบริหารจัดการ

และพัฒนาประเทศที่กำหนดอยางราบรื่น  

   ๒.๑.๒.๓ การรักษาความมั ่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท ั ้งทางบกและทางทะเล เพ ื ่อให ผลประโยชน ท ี ่ เก ี ่ยวข องกับทร ัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล อม 

ทั้งทางบกและทางทะเล สามารถดำรงอยูได มีความอุดมสมบูรณ และเปนประโยชนตอประชาชน สังคม รวมถึง

ประเทศชาติอยางยั ่งยืน โดยสงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของกองทัพหนวยงานเกี ่ยวของ และ 

ภาคประชาชน ให สามารถพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ ควบคู ไปกับการมีสวนรวมในกระบวน 

การสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกปอง และดูแลรักษาผลประโยชนทั้งมวลของชาติเสริมสรางและ

บริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทยอยางบูรณา

การและเปนระบบรวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝาตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเขาเมือง การสำรวจและจัดทำ

หลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแกไขปญหาเขตแดนทางทะเลสรางเสริมใหเจาหนาที่รัฐมีบทบาทและ

ขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการดำเนินการตาง ๆ และสอดสองดูแลอยางตอเน่ือง กำหนดพื้นที่อนุรักษอยาง

ถูกต องและเป  นระบบ สร  างความตระหน ักร ู  ให  แก ประชาชนในเร ื ่ อ งการให คว ามสำค ัญ กับ 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม ตลอดถึง 

แนวพระราชดำริในการอนุรักษ พัฒนา ฟนฟู ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก 

หวงแหน และมีสวนรวมในการดำเนินการตาง ๆ อยางเขมแข็งยั่งยืน 

  ๒.๑.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ 

เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศใหมีความพรอม

ในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปองกัน แกไข และรับมือกับปญหาความ

มั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการใหความพรอมและเพียงพอตอการปองกันภัยคุกคามทุกมิติ 

ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง  

   ๒.๑.๓.๑ การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อให

สามารถติดตาม แจงเตือน ระงับ ยับยั้ง และปองกันปญหาและภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ



   
 
 
 

  

 

ประเม ินสถานการณได อยางถ ูกตอง แมนยำ และทันเวลา โดยเสร ิมสร าง พัฒนา และบูรณาการ 

ขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยขาวกรอง และประชาคมขาวกรองในประเทศใหทันสมัย  

ทันสถานการณ ทั้งดานศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ เทคโนโลยี และขอมูลขนาดใหญ ครอบคลุม 

การใชงานไดอยางครบถวนและตอเนื่อง มีการบูรณาการขอมูลและนำผลผลิตดานขาวกรองไปใชในการบริหาร

จัดการปญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกดาน รวมทั้งมีการเสริมสรางความรวมมือกับภาค

ประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมขาวกรองตางประเทศอยางแนนแฟน 

   ๒.๑.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจของชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง รวมท้ัง

ภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติ 

ทุกรูปแบบและทุกระดับ เพื่อใหทรัพยากรที่สำคัญและจำเปนทั้งปวงของกองทัพและหนวยงานความมั่นคง

ไดรับการพัฒนา เสริมสรางศักยภาพ ใหมีความพรอม เพียงพอ และเปนรูปธรรม ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ 

รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการปองกันประเทศ และการปองกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ

ความรุนแรง ตลอดจนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถระดมทรัพยากรไดอยางเปนระบบและมี

ขั้นตอนชัดเจน สงผลใหสามารถปกปองอธิปไตยและแกไขปญหาความมั่นคงไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

โดยการจัดทำแผนพัฒนาและผนึกกำลังทรัพยากรรวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดาน

ความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเปนรูปธรรมชัดเจนมีการประเมินขีด

ความสามารถของแตละหนวยงานที่เก่ียวของอยางจริงจัง  

   ๒.๑.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร อมแหงชาติและการบร ิหารจ ัดการภัยคุกคาม 

ให  มีประส ิทธ ิภาพ เพ ื ่อให ม ีความพร อมเผช ิญก ับสภาวะไม ปกต ิ  ภ ัยค ุกคามท ุกมิต ิท ุกร ูปแบบและ 

ทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตางๆ ไดอยางแทจริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง 

ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เก่ียวของท้ังปวงใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม 

และพรอมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปจจุบันและอนาคต ผลักดันใหทุกภาคสวนมีการฝกรวมกันในทุกขั้นตอน 

อยางตอเนื่องจริงจัง จนสามารถปฏิบัติไดจริง เสริมสรางความรวมมือกันอยางบูรณาการของทุกภาคสวน 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใหมีประสิทธิภาพชัดเจนเปนรูปธรรม  ยกระดับการแบงปนขอมูล ทรัพยากร 

การพัฒนาเทคโนโลยีและฝกอบรมใหทุกสวนรูจักและเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ อยางแทจริง สามารถ

สนับสนุนการบริหารจัดการไดทุกรูปแบบตั้งแตในระดับชาติไปจนถึงระดับทองถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุง

กฎหมายและกระบวนการท่ีเกี่ยวของใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ๒.๑.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ

และที่มิใชภาครัฐ เพื่อเสริมสรางความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ 

ภูมิภาค และโลก อยางย่ังยืน รวมท้ังสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศท่ีรองรบัปญหารวมกันได 

   ๒.๑.๔.๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ ใหทุกประเทศ

พรอมเขามามีสวนรวมในการประสานการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ มุงแบงปนและใชประโยชน

จากขอมูลขาวสารดานความมั่นคงรวมกัน อันจะนำไปสูความรวมมือในการแกปญหาตาง ๆ อยางราบรื่นและ

ยั่งยืน โดยสงเสริมปฏิสัมพันธในทุกระดับและทุกดานกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจและ

ประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตรในมิติตาง ๆ อยางสมดุล พัฒนาและเสริมสรางระบบ กลไก มาตรการ 

ตลอดถึงความรวมมือระหวางประเทศที ่เปนประโยชนก ับประเทศไทยใหสามารถดำเนินไปไดอยางมี



   
 
 
 

  

 

ประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบงปนและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานความมั่นคงรวมกัน

อยางกวางขวางและตอเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอยางสรางสรรค รวมทั้ง

เสริมสรางความสัมพันธ ความไวเนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงการเยือนในระดับตาง ๆ และจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น จนทำใหบรรยากาศการดำเนินการระหวางประเทศในทุกเรื่องทุกขั ้นตอน ดำเนินไปไดอยาง

ราบรื่น ตอเน่ือง และมีเสถียรภาพอยางแทจริง  

   ๒.๑.๔.๒ การเสริมสรางและธำรงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค แลกเปลี่ยนและ

สงเสริมความรวมมือระหวางกันในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ความมั่นคง วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมกับประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศสำคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก 

รวมทั้งกรอบความรวมมือดานความม่ันคงระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ  

   ๒.๑.๔.๓ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐ

และที่มิใชภาครัฐ สงเสริมใหการดำเนินการและความรวมมือระหวางประเทศเปนไปตามหลักการปฏิบัติสากล 

กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ สรางความรวมมือกับนานาชาติในการปองกันและระวังภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบ พรอมทั ้งพัฒนาความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแมน้ำโขง 

อาเซียน รวมถึงระหวางมิตรประเทศในกรณีเกิดวิกฤตการณสำคัญ พรอมกับสงเสริมบทบาทของไทยในเวที

ความม่ันคงระหวางประเทศใหไดรับการยอมรบั  

  ๒.๑.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสำคัญตาง ๆ ทำงานได

อย างมีประส ิทธิภาพ สามารถสงเสร ิมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยางแทจริง 

เปนรูปธรรม มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญหา

การทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง  

   ๒.๑.๕.๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสำหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไข

ปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม การบูรณาการความรวมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคสวน 

โดยมีเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเปนรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน พรอมฝก

รองรับปญหาตั้งแตยามปกติ มีการตรวจสอบประเมินผลอยางตอเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับ

บริบทและความกาวหนาของยุคสมัย สามารถสรางความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงกับทุกภาคีเครือขายที่

เก่ียวของ และใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติเปนสวนสำคัญในการถายทอดเปาหมายและประเด็นยุทธศาสตรของ

ยุทธศาสตรชาติลงสูแผนระดับตาง ๆ ตอไป ซึ่งไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขามยุทธศาสตร และการ

ประสานเชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองไปในทิศทาง

เดียวกัน โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะประกอบดวย สถานการณและแนวโนมที่เกี่ยวของของแผน

แมบท เปาหมายและตัวชี้วัดในการดำเนินการซึ่งแบงชวงเวลาออกเปน ๔ ชวง ชวงละ ๕ ป รวมทั้ง กำหนด

แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการท่ีสำคัญของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเปนกรอบในการ

ดำเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาประเทศที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติวา 

“ประเทศชาต ิม ั ่นคง ประชาชนม ีความส ุข เศรษฐกิจพ ัฒนาอยางตอเน ื ่อง ส ังคมเป นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก



   
 
 
 

  

 

ชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” ซึ่งจะมีผล

ผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี ่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซึ่งจะนำไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” ภายในชวงเวลาดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนเปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่

กำหนดไวใน ยุทธศาสตรชาติ ซึ่งแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติมีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแมบท ประกอบดวย 

 (๑) ความมั่นคง (๒) การตางประเทศ (๓) การเกษตร (๔) อุตสาหกรรรมและบริการแหงอนาคต (๕) การ

ทองเที ่ยว (๖) พื ้นที ่และเมืองนาอยู อ ัจฉริยะ (๗) โครงสรางพื ้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจ ิทัล (๘) 

ผูประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมยุคใหม (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การปรับเปลี่ยน

คานิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (๑๒) การพัฒนาการเรียนรู (๑๓) การเสริมสรางให

คนไทยมีสุขภาวะที่ดี (๑๔) ศักยภาพการกีฬา (๑๕) พลังทางสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐานราก (๑๗) ความเสมอ

ภาคและหลักประกันทางสังคม (๑๘) การเติบโตอยางยั่งยืน (๑๙) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (๒๐) การ

บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (๒๑) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม และ (๒๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

 ศรชล.มีสวนเกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติทั้ง ๖ ดาน และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจำนวน ๙ แผน

แมบทคือ (๑) ความมั ่นคง (๒) การตางประเทศ (๕) การทองเที ่ยว (๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (๑๐) การ

ปรับเปลี่ยนคานิยม และวัฒนธรรม (๑๘) การเติบโตอยางยั่งยืน (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ (๒๑) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะ

กลาวถึงในสวนที่ ๒ ของแผนปฏิบัติราชการนี้ 

 

7๓. แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 ๓.๑ ดานการบริหารราชการแผนดิน 

 กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล (๑) 

ภาครัฐมีพัฒนาการดานดิจิทัล ตามแนวทาง Digital Government Maturity Model (Gartner) ตามรูปแบบ

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับ ๒ (หรือตามเครื่องมือการสารวจอื่นที่เทียบเคียงกันได) (๒) ภาครัฐมีหนวยงานตนแบบ

การพัฒนาเปนหนวยงานอัจฉริยะ ที่มีการบริหารจัดการ วิเคราะหประมวลผล และใชประโยชนจากขอมูล โดย

การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใชประโยชน เชนขอมูลขนาดใหญ (Big data) ; AI ; Blockchain ; IoT เปนตน 

(๓) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีอัตราการเขารับบริการดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐในภาพรวมเพิ่มขึ้น รอย

ละ ๓๐ จากปฐาน 

 กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุ น คลองตัว และ

เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ (๑) มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอำนาจ การจัดสวนราชการรวมทั้งการนำรอง

ระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวนราชการที่ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศมีการนำแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจไปดำเนินการในหนวยงาน



   
 
 
 

  

 

นำรอง จำนวน ๑ ประเด็นสาคัญ (๒) มีการปรับปรุง/แกไขกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานนอก

สถานท่ีตั้ง (Work From Anywhere) 

 กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมาและรักษา

ไวซึ ่งคนเกง ดีและมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม (๑) มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

หลักเกณฑการบริหาร งานบุคคลไดรับการแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐ (๒) รอยละ

ของบุคลากรในสวนราชการและหนวยงานของรัฐแตละแหงที่มีความรู ทักษะ ทัศนคติ และกรอบความคิด 

(Mindset) ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และภาวะชีวิตวิถีใหม รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลง ไมนอยกวารอย

ละ ๘๐ (๓) สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรายจายประจาเพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลง รอยละ ๓ (๔) 

มีมาตรการที่เพ่ิมประสิทธิภาพการใชอัตรากำลังหรือลดคาใชจายดานบุคลากร 

 กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของ

ประชาชน (๑) กรมและจังหวัดนารูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการ ไปปรับใชใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจ

และสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีเกี่ยวของ 

 กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพื่อใหเกิดความ

รวดเร็ว คุมคา โปรงใส ปราศจากการทุจริต (๑) มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนแบบดิจิทัลในทุก

ขั้นตอน (๒) มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุมคา (๓) มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลดานการ

จัดซ้ือจัดจางของกรมบัญชีกลางกับหนวยงานอื ่น ๆ (๔) มีกลไกการบูรณาการทางานรวมกันระหวาง

กรมบัญชีกลางและหนวยงานดานการตรวจสอบการทุจริต (๕) มีผูแทนภาคเอกชนและภาคประชาชนเขามามี

สวนรวมปองกันการทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น 

 

 ๓.๒ ดานเศรษฐกิจ 

 กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพสูง (๑) สนับสนุนการทองเที่ยวเรือสา

ราญทางนา เพ่ือดึงนักทองเท่ียวคุณภาพสูง โดยกำหนดสิทธิประโยชนทางภาษีใหแกอุตสาหกรรมเรือยอรชและ

เรือซุปเปอรยอรช (Yacht and Superyacht) โดยพิจารณามาตรการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มในการนำเขาเรือ 

และเรงผลักดันยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวเรือสาราญ (Cruise) เพื่อใชเปนกรอบการขับเคลื่อน โดย

ใหมีกลไกในการบูรณาการการขับเคลื่อนการทองเท่ียวเรือสำราญทางน้ำของไทย 

 ๓.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (๑) มีความชัดเจนที่เปน

รูปธรรมในการกาหนดเสนเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด และการกำหนดพื้นที่ทางทะเลของแตละราย

จังหวัดชายทะเล (๒) การจัดทากฎหมายเพื่อรองรับการกาหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝง (๓) การสราง

การรับรู การสรางองคความรู และการสรางความตระหนักรูในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการ

สรางการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม 

 ๓.๔ ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาระบบราชการไทยใหโปรงใส ไรผลประโยชน (๑) ใหหนวยงานของรัฐ

ทุกหนวยประกาศตนเปนหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐทุกคนไมร ับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ



   
 
 
 

  

 

ปฏิบัติหนาที่ (No Gift Policy) (๒) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พรอม

กับใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับสวนรวม และยกระดับมาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับสวนรวมเปนกฎหมาย (๓) มีการยื่นบัญชี

ทรัพยสินและหนี้สินของเจาหนาที่ของรัฐตอหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด

หรือปฏิบัติงานอยู เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบการรารวยผิดปกติ (๔) หัวหนาหนวยงานของรัฐจัดทา

แผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและร่ำรวยผิดปกติของเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงาน และ

บังคับใชมาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาตอผูกระทำผิดอยางรวดเร็วและเปนธรรม พรอมกับนำหลัก

ความรับผิดชอบในการกระทำ (Accountability) มาบังคับใชกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

7๔. นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

 ภาพรวมของการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ –๒๕๖๕) 

เปนกรอบทิศทางหลักที่ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของนาไปกำหนดหรือบูรณาการใหสอดคลองกับนโยบาย/แผน

ยุทธศาสตรของกระทรวง/กรม ตลอดจนการจัดทำแผนงานโครงการรองรับ ทั้งนี้ ศูนยอำนวยการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

ทำหนาที่รวมประสานการปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งแนวทางการ

ขับเคลื่อนดังกลาวจะสอดรับและเปนไปในแนวทางการดำเนินขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นความมั่นคงดวย 

 ๔.๑ นโยบายที่ ๔ จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพ่ือปองกันและแกไขปญหาขามพรมแดน 

  ๔.๑.๑ สงเสริมการใชมิติทางสังคมและวัฒนธรรม ในการเสริมสรางความสัมพันธอันดี ทุกระดับกับ

ประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาความเขมแข็งของคน ชุมชน และพื้นที่ชายแดนรวมกัน  

  ๔.๑.๒ จัดระเบียบการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนใหมีศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ และการ เปนประตู

เชื่อมโยงการคา ที่มีความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคมกับมิติความมั่นคง และรวมมือ กับประเทศเพื่อน

บานใน การบริหารจัดการชายแดน การพัฒนาดานชายแดน และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ๔.๒ นโยบายที่ ๕ สรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ  

  ๔.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 

และอาชญากรรมขามชาติ ในการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน กลไกภาครัฐ โดยเฉพาะการขาวและระบบ

กฎหมายใหมีความเขมแข็ง รวมถึงสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐใหมี

เอกภาพ 

  ๔.๒.๒ ดำเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบ โดยใหความสำคัญกับการลด

ปจจัยและเงื่อนไขที่เก้ือกูลตอการกอการราย การปองกันมิใหกลุมกอการราย บุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีสนับสนุน

การกอการรายทุกรูปแบบใชพ้ืนที่ในทะเลอาณาเขตประเทศไทยเปนท่ีพักพิง พ้ืนท่ีแสวงหาปจจัยเพ่ือสนับสนุน

การกอการราย ตลอดจนเปนพื้นที่กอความรุนแรงหรือกระทำการกอการราย โดยมุงเนนการปองกันและรักษา

ความปลอดภัยในเขตเมือง 

  ๔.๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รวมทั ้งกับองคกรระหวาง

ประเทศ และภายใตกรอบอาเซียน ในการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย และอาชญากรรมขามชาติ

บนพ้ืนฐานของการกำหนดทาทีและจุดยืนท่ีเหมาะสมของไทยในประเดน็การกอการราย 



   
 
 
 

  

 

  ๔.๒.๔ เสริมสรางจิตสำนึก ความตระหนัก ของภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม 

ใหเห็นความสำคัญของปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ และสรางเครือขายที่เขมแข็งในการ

รวมมือกับภาครัฐปองกันภัยคุกคามขามชาติทุกรูปแบบ  

 ๔.๓ นโยบายที่ ๖ ปกปอง รักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล  

  ๔.๓.๑ พัฒนาศักยภาพความมั่นคงแหงชาติทางทะเล ในการเสริมสรางและพัฒนากำลังทางเรือใหอยู

ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอในการจัดการกับภัยคุกคามดวยแนวคิดเชิงปองกันและปองปราม รวมทั้งสงเสริม

ความสัมพันธ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศ และพัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงาน

ทางทะเลในทุกระดับ 

  ๔.๓.๒ คุมครองการใชประโยชนจากทะเล ในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงปองกันการรับมือกับภัย

คุกคามความมั่นคง และเสริมสรางระบบตรวจการณและพิสูจนทราบเปาหมายทางทะเลการแลกเปลี่ยนดาน

การขาว การสนับสนุนเรือพาณิชยของไทยที่แลนผานพื้นที่เสี่ยงภัยใหมีมาตรการคุมครองความปลอดภัยและ

การปองกันตนเองตามระดับความรุนแรงของภัยคุกคามตามระดับสากลภายใตการกำกับดูแลของรัฐ รวมทั้ง

พัฒนาศักยภาพในการเตือนภัย ปองกัน และจัดการกับปญหาภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ตลอดจน

เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ สนับสนุนประเด็นดานความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล

ในเวทรีะหวางประเทศ 

  ๔.๓.๓ สรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล ในการสงเสรมิการพัฒนาและ

เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมทางทะเล และสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวี รวมทั้งจัดใหมีมาตรการเชิงปองกันและ

แกไขความขัดแยงจากการแสวงหาประโยชนทางทะเลอยางสันติวิธี ตลอดจนจัดระเบียบการบริหารจัดการและ

การดำเนินกิจกรรมทางทะเลใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม สมดุล และยั ่งยืน รวมทั้งใหมีการกำหนดพื้นที่

ปกครองทางทะเลเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  ๔.๓.๔ สรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล โดยผลักดันประเด็นดาน

สิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทะเล สนับสนุนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชน และสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรและดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน และ

พัฒนา ขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษที่เกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหมีและบังคับใชกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางเครงครัด  

  ๔.๓.๕ พัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสำคัญของทะเล โดยใหมี

องคกรที่มีหนาที่ศึกษาและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับทะเล และเผยแพรใหความรูและการศึกษากับภาคสวน

ตาง ๆ และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการทางทะเล  

  ๔.๓.๖ พัฒนาการบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลขององคกรของรัฐ โดยจัดตั้งหนวยงาน

ที ่มีอำนาจตามกฎหมายในการสั ่งการและบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานในการดูแล และรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมทั้งมีการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่น ๆ เพ่ือใหมีความ

ทันสมัยตอสถานการณทางทะเลและสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ ตลอดจนเสริมสรางศักยภาพของ

เครือขายภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานรัฐในการรักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล 

 ๔.๔ นโยบายที่ ๗ จัดระบบ ปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 



   
 
 
 

  

 

  ๔.๔.๑ จัดระเบียบการจางแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยคำนึงถึงการรักษาผลประโยชน

ทางดานเศรษฐกิจที่สอดคลองกับการรักษาความม่ันคงของชาติ โดยกำหนดหลักเกณฑและกระบวนการอนุญาต

ใหมีการจางงานและนำแรงงานตางดาวเขาสูระบบที่รัฐกำหนดภายใตความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน รวมถึงการ

ใหความเปนธรรม ความคุมครอง ปกปองสิทธิและผลประโยชนของแรงงานตางดาว โดยยึดมั่นในหลักนิติรัฐ 

หลักนิติธรรม หลักสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน และกติการะหวางประเทศ  

  ๔.๔.๒ พัฒนาระบบฐานขอมูลคนเขาเมืองและผูหลบหนีเขาเมืองใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน 

สามารถเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๕ นโยบายที่ ๘ เสริมสรางความเขมเข็งและภูมิคุมกันความมั่นคงภายใน 

  ๔.๕.๑ ปกปองความมั่นคงของชาติจากภัยยาเสพติด ปราบปรามการคายาเสพติดจากตางประเทศ 

รวมทั้งการประสานความรวมมือกับประเทศเพื ่อนบาน ภายใตกรอบประชาคมอาเซียนและสหประชาชาติ 

ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  ๔.๕.๒ ผนึกกำลังทุกภาคสวนใหพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความมั่นคง โดยการเสริมสราง

ความมั ่นคงของชาติในระดับพื ้นที ่ใหมีภูมิคุ มกัน มีความพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามความมั ่นคง  

และสามารถผนึกกำลังประชาชน หรือกลุมพลังมวลชน เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั ่นคงของ

ประเทศในสถานการณตาง ๆ ตลอดจนการสงเสริมมิติวัฒนธรรมและภูมิปญหาชุมชน/ทองถิ่นเพื่อเสริมสราง

ความมั่นคง 

 ๔.๖ นโยบายที่ ๑๐ เสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

  ๔.๖.๑ ปกปอง ปองกัน ภัยคุกคามดานไซเบอร สงครามไซเบอร และเสรมิสรางความปลอดภัยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบูรณาการการจัดการความมั ่นคงทางไซเบอรระหวางหนวยงานภาครัฐ  

การประสานความรวมมือและเสริมสรางเครือขายกับภาคเอกชน ภาควิชาการ เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางไซเบอร 

โดยการเฝาระวัง และการพัฒนาระบบปองกัน การโจมตีระบบสารสนเทศ การปองกันโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญ 

การกูคืนขอมูล ระบบ/เครือขายและการพัฒนามาตรฐานดานความปลอดภัยในทุกดาน 

  ๔.๖.๒ พัฒนาการบังคับใชกฎหมาย โดยการพัฒนาระเบียบและกฎหมายเพื่อความมั่นคงปลอดภัยไซ

เบอร และการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับงานสืบสวนและปองกันอาชญากรรมไซเบอร ใหสามารถลดภัยคุกคามหรือ

อันตรายที่สงผลกระทบกับบุคคล ขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะที่อยูในรูปของการทำธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การโจรกรรมขอมูลสารสนเทศการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล การกรรโชกขอมูลสารสนเทศ การกระทำผิดตลอดจนการกอวินาศกรรมหรือทำลายระบบสารสนเทศ 

รวมถึงการสรางความตระหนักรูใหกับประชาชนเก่ียวกับภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร 

  ๔.๖.๓ พัฒนาศักยภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ องคกรทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของใหมีความรูความชำนาญทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร 

เพื่อใหบุคลากรภาครัฐและองคกรทุกภาคสวนที ่เกี่ยวของมีขอมูลขาวสารและความรู ทางดานเทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางดานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอรท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพอยางตอเนื่อง  

 ๔.๗ นโยบายที่ ๑๑ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



   
 
 
 

  

 

  ๔.๗.๑ เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน และทองถิ ่นในการบริหารจัดการ 

การตรวจสอบ และการเฝาระวังการแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ โดยการสรางจิตสำนึก

และตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ในการมีสวนรวมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมั่นคง

และยั่งยืน และสนับสนุนใหมีชุมชนตนแบบ การจัดตั้งกลุมอาสาสมัคร การสรางเครือขายความรวมมือกับภาค

ประชาชนในการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและการควบคุมตรวจสอบก ิจกรรมท ี ่ทำลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ๔.๗.๒ สงเสริมการรวมตัวในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อเปนภาคีดานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม และแกปญหาที่เกิดข้ึนอยางใกลชิด รวมทั้งสงเสริมการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมขามพรมแดน 

 ๔.๘ นโยบายที่ ๑๓ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของชาติ 

  ๔.๘.๑ พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ ใหประสานสอดคลองระหวางแผนระดับชาติ 

ระดับจังหวัด ระดับทองถิ่น และระดับชุมชน เพื่อรองรับการเผชิญภัยคุกคามทั้งดานการทหาร การกอการราย 

สาธารณภัย ภัยพิบัติขนาดใหญ และโรคอุบัติใหม รวมถึงการบรรเทา ฟนฟูหลังภัยพิบัติ 

  ๔.๘.๒ จัดใหมีระบบสั่งการที่มีเอกสาร สามารถบูรณาการและผนึกกำลังทุกภาคสวนที่เกี่ยวของใน

การบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งการแจงเตือนภัย การปองกันภัย การระงับภัย การบรรเทาภัยและการฟนฟู

ผลที่เกิดขึ้น 

  ๓.๘.๓ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการเตรียมความพรอมเผชิญภัยพิบัติ 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการภัยในเชิงรุก ทั้งในระดับทองถ่ิน และในระดับชาติ 

  ๔.๘.๔ พัฒนาและสนับสนุนการมีระบบฐานขอมูลเฝาระวังและเตรียมความพรอมดานภัยพิบัติ 

ที่ทันสมัย พรอมระบบสำรอง ที่สามารถเอ้ือตอการเตือนภัยลวงหนาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๔.๙ นโยบายที่ ๑๔ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ 

  ๔.๙.๑ เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของชาติดวยดวยการผนึกกำลังจากทุกภาคสวนในการปองกันประเทศ 

และใหมีสวนรวมในการสนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพตั้งแตในภาวะปกติ ในการพัฒนา ความพรอมของ

หนวยงานของรัฐ เพื่อการระดมสรรพกำลัง ทรัพยากร การปองกันการขาดแคลนทรัพยากรที่จำเปนในภาวะ 

ไมปกติ การพัฒนาระบบประสานงานระหวางหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางศักยภาพและปลูกฝง

จิตสำนึกดานความมั่นคงของทองถิ่น เอกชน ภาคประชาชน ใหสนับสนุนภาครัฐ รวมถึงการสรางเครือขาย

สนับสนุนการดำเนินการปองกันประเทศโดยยึดกระบวนการมีสวนรวม 

 ๔.๑๐ นโยบายที่ ๑๕ พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ 

  ๔.๑๐.๑ ดำเนินงานขาวกรองที่มีคุณภาพและแจงเตือนภัยลวงหนาอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งภัยคุกคาม

ตอความมั่นคงแหงชาติ และความเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการเสริมสรางความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติ 

  ๔.๑๐.๒ เสริมสรางความรวมมืออยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง และหนวยงานภาครัฐ 

รวมทั้งหนวยงานขาวกรองตางประเทศ และมีเครือขายดานขอมูลขาวสารกับภาคเอกชนและประชาชน 

  ๔.๑๐.๓ เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานขาวกรองอยางตอเนื ่อง โดยพัฒนา

บุคลากรและเพิ่มศักยกาพของเทคโนโลยี ระบบฐานขอมูลและองคกรดานการขาว ระบบฐานขอมูลและองคกร

ดานการขาว  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  



   
 
 
 

  

 

 ๕.๑ ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเจริญเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

  ๕.๑.๓ แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ ไดแก ขอ ๓.๑.๓ การ

รักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม และขอ 

๓.๑.๔ ปกปองทรัพยากรทางทะเลและปองกันการกัดเซาะตลิ่งและชายฝง พัฒนาพื้นที่ชายฝงโดยคำนึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความมั่นคงย่ังยืนในระยะยาว  

 ๕.๒ ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและย่ังยืน  

๖. แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕  

 ๖.๑ การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ(Local Economy) เพื่อลดความ

เสี่ยงในการพึ่งพาตางประเทศ โดยกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังระดับพื้นที่ สงเสริมการ

ลงทุน สรางงาน สรางรายไดใหแกชุมชน ทองถิ่น และผูประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs)รวมถึงเสริมสรางศักยภาพของทองถิ ่นใหพรอมรับการกระจายตัวของการพัฒนาและการ

เคลื่อนยายกำลังแรงงานกลับคืนถิ่น เพื่อใหเศรษฐกิจฐานรากเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทั้งดานการผลิตและการบริโภค 

 ๖.๒ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตอยางยั ่งยืนในระยะยาว (Future 

Growth) โดยการสงเสริมอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพภายใตกระแสการ

เปลี่ยนแปลงและบริบทโลกใหมหลังเกิดการแพรระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ อุปสงคตอสินคาและบริการเพ่ือ

สุขภาพที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น กระแสการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงของ

หวงโซอุปทานโลก โดยมุงเนนที่การคิดคนและประยุกตใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่มใหแก

สินคาและบริการ พรอมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในหวงโซมูลคาของทองถิ่น และ SMEs 

 ๖.๓ การพัฒนาศักยภาพและคุณ ภาพชีวิตของคนใหเปนกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(Human Capital) โดยการยกระดับและปรับทักษะแรงงานใหตรงกับความตองการของนายจาง สอดคลองกับ

อุตสาหกรรมและบริการเปาหมายที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศักยภาพตามที่ไดระบุไวในประเด็นการพัฒนา 

Future Growth ตลอดจนใหมีความสอดรับกับความตองการของตลาดแรงงานและโครงสรางเศรษฐกิจที่

ปรับเปลี่ยนไป พรอมทั้งเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบจากภาวะวิกฤต และจัดสวัสดิการทางสังคมใหเหมาะสม 

เพียงพอกับความจำเปนในการดำรงชีวิต ท้ังความมั่นคงทางรายไดและสุขภาพ 

 ๖.๔ การปรับปรุงและพัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสงเสริมการฟนฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors) 

โดยการเรงรัด พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สำคัญ แกไขปรับปรุงกฎหมายและการดำเนินงานของ

ภาครัฐใหทันสมัย พัฒนาและประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม เสรมิสรางความม่ันคงและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการความเสี ่ยง รวมถึงสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขายภาคประชาชน 

ภาคเอกชน ทองถิ่น สถาบัน และองคกรตาง ๆ เพื่อลดอุปสรรค ขอจำกัดและสงเสริมการฟนฟูและพัฒนา

ประเทศ 

๗. แผนความม่ันคงแหงชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔  

 ๗.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพความมั่นคงของชาติทางทะเล  



   
 
 
 

  

 

  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปกปองและรักษาอำนาจอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน สิทธิอธิปไตย และ 

เขตอำนาจของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  ๗.๑.๑ พัฒนาความรวมมือและความเขาใจอันดีกับหนวยงานทางทะเลของประเทศเพื่อนบานและ

มิตรประเทศในทุกระดับ สนับสนุนใหมีการฝกการลาดตระเวนรวม การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางทะเล 

และกิจกรรมอื ่น ๆ ที ่เอื้อใหเกิดชองทางการติดตอสื่อสารและสรางความสัมพันธที ่ดีระหวางกัน รวมท้ัง

สนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพที่เหมาะสมทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลก โดยเฉพาะภายใตกรอบ

ของอาเซียนและองคการสหประชาชาติ  

  ๗.๑.๒ สงเสริมความสัมพันธ ความเขาใจ ความไวเนื้อเชื่อใจระหวางประเทศและความรวมมือ 

กับประเทศเพื ่อนบานทั ้งในและนอกภูมิภาค เพื ่อลดความขัดแยงและแรงกดดันตอการใชกำลังและ 

ขีดความสามารถทางทหารโดยไมจำเปน รวมถึงแสดงบทบาทที่สรางสรรคในการยุติความขัดแยงระหวาง

ประเทศ 

 ๗.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การคุมครองการใชประโยชนจากทะเล  

  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อคุมครองและรักษาชีวิต สิทธิ และทรัพยสินของประชาชนที่ดำเนินกิจกรรม 

หรือมีความเกี่ยวของกับทะเลท้ังในและนอกนานน้ำ  

  ๗.๒.๑ เจรจาสรางความสัมพันธและความเขาใจกับประเทศท่ีใชความรุนแรงในการบังคับใชกฎหมาย 

เพื่อสรางมาตรการและกลไกระหวางประเทศในการระงับการกระทำอันรุนแรงที่จะเกิดกับเรือและประชาชน

ของประเทศไทย ตลอดจนเพ่ือเปนชองทางในการคุมครองและชวยเหลือผูท่ีไดรับความเดือนรอน  

  ๗.๒.๒ ดำเนินการทางการทูตและการทหารเพื่อสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการ

กับประเด็นปญหาโจรสลัด พรอมกับสนับสนุนเรือไทยและเรือที่ขนสงสินคาไทยที่ตองผานพื้นที่เสี ่ยงภัย 

ใหมีมาตรการในการปองกันตนเองและใชประโยชนจากกองกำลังนานาชาติท่ีอยูในพ้ืนท่ี  

  ๗.๒.๓ เสริมสรางและพัฒนาระบบตรวจการณ เฝาตรวจติดตามควบคุมเรือ และพิสูจนทราบ

เปาหมายตาง ๆ ทางทะเลใหไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อปกปองและรักษาอำนาจอธิปไตย  

บูรณาภาพแหงดินแดน และสิทธิอธิปไตยทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมทั้ง เพ่ือเสริมสรางความมั่นคง

ในการควบคุมกิจกรรมทางทะเล การบังคับใชกฎหมาย การใหความคุมครอง และความปลอดภัย  

  ๗.๒.๔ ในเรื่องภัยพิบัติ สาธารณภัย และภัยธรรมชาติ ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาองคกร กลไก 

เครื่องมือ ขีดความสามารถ ความรวมมือระหวางเจาหนาที่รัฐกับประชาชน และความรวมมือระหวางประเทศ 

ตลอดจนการเชื่อมระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการ และการเตือนภัยลวงหนาในทุกระดับ เพื่อใหมีการติดตาม 

คนหา ชวยเหลือ บรรเทา ฟนฟูและเยียวยาผูประสบภัยทางทะเลอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 

ตลอดจนสรางและแสวงหากลไกเพ่ือประสานความรวมมือกับนานาประเทศ  

  ๗.๒.๕ พัฒนาขีดความสามารถของประเทศในดานการแลกเปลี่ยนขาวสาร การขาวกรอง การแจง

เตือนภัยลวงหนา การตรวจการณ การสกัดก้ัน ควบคูกับการแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวาง

ประเทศในการรบัมือกับภัยคุกคามความมั่นคงใหไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอสถานการณ  

  ๗.๒.๖ นำประเด็นเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเลเขาสูเวทีระหวางประเทศตาง ๆ 

โดยเฉพาะความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อสนับสนุนการสรางมาตรการ เครื่องมือ และความรวมมือ



   
 
 
 

  

 

ดานอื่น ๆ ในการใหความชวยเหลือทางทะเลรวมกัน ตลอดจนเตรียมความพรอมของหนวยงานของไทยในการ

เขาไปมีสวนรวมในความรวมมือนี้ 

 ๗.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความสงบเรียบรอยและสงเสริมการใชประโยชนจากทะเล 

  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดการและควบคุมการใชทะเลใหมีความสงบเรียบรอย มีประสิทธิภาพเอื้อตอ

การดำเนินกิจกรรมรวมกันอยางสมดุลและยั่งยืนตลอดจนสงเสริมศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล  

  ๗.๓.๑ สงเสริมความรวมมือในการสรางเครือขายคมนาคมขนสง การประมง และการทองเท่ียวทางทะเล 

รวมถึงใหมีการบริหารจัดการ และใชประโยชนจากทะเลอยางมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย  

  ๗.๓.๒ การดำเนินกิจกรรมเพื ่อแสวงประโยชนจากทะเล ทั ้งกิจกรรมของภาครัฐและกิจกรรม 

ของภาคเอกชน จะตองคำนึงสิทธิ ความเปนธรรม และวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งการใหความสำคัญ

ในเร่ืองผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมทางทะเล  

  ๗.๓.๓ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลตองจัดใหมีมาตรการเชิง

ปองกัน และมาตรการแกไขปญหาความขัดแยงอันเกิดจากการใชทรัพยากรทางทะเลอยางสันติวิธีและเปนธรรม

แกทุกฝาย  

  ๗.๓.๔ ใหมีการกำหนดเขตพื ้นที่ปกครองทางทะเล เพื ่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 ๗.๔ ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล 

  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล  

  ๗.๔.๑ ผลักดันเรื่องการคำนึงถึงสิ่งแวดลอมใหเปนปจจัยสำคัญในกระบวนการทางนโยบายยุทธศาสตร 

และการดำเนินการที่เกี่ยวของกับทะเล รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกในการสรางความสมดุลและความยั่งยืน  

  ๗.๔.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบายและ 

การดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของภาครฐัตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญบัญญัติไว  

  ๗.๔.๓ สนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร และสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการเฝาระวัง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่ของตน ตลอดจนสรางความตระหนักรูถึงผลกระทบจากการ

ทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

  ๗.๔.๔ หนวยงานและภาคสวนตาง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของและมีอำนาจหนาที่จะตองดำเนินการในการ

บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โปรงใสและมีความเปนธรรม เพื่อหยุดยั้งการสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

ทางทะเล รวมทั้งสรางขีดความสามารถในการจัดการกับมลพิษท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที  

  ๗.๔.๕ หนวยงานที ่เกี ่ยวข องจะตองมีมาตรการในการควบคุมการแสวงประโยชนจากทะเล 

อยางเขมงวด ทั้งจากหนวยงานของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชนจากทะเล 

ตองมีการจัดระเบียบและสรางจิตสำนึก รวมถึงสงเสริมใหมีการดำเนินการในลักษณะที่สมดุลตอทั้งชุมชนและ

สิ่งแวดลอม  

  ๗.๔.๖ หนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่ดูแลสิ่งแวดลอมทางทะเล ตองเรงรัดดำเนินการใหมีกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอมทางทะเลที่ชัดเจนและมีลักษณะบูรณาการ ตลอดจนมีมาตรการที่เด็ดขาด และเปนธรรม 



   
 
 
 

  

 

  ๗.๔.๗ สรางและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรอบความรวมมือ

ของกลุมประเทศอาเซียนเอเปค และความรวมมือภายใตอนุสัญญาตาง ๆ ซึ่งไทยเปนภาคี เพ่ือสงเสริมความรวมมือ

ในการปกปอง รักษา และฟนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทางทะเล  

 ๗.๕ ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย องคความรู และความตระหนักรูความสำคัญของทะเล  

  เพื ่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย เสริมสรางองคความรู ความตระหนักรู ความสำคัญของทะเล และ 

ปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร ตลอดจนสงเสริมการเขามามสีวนรวมของทุกภาคสวน 

  ๗.๕.๑ รณรงค ใหความรู  การศึกษา และประชาสัมพันธกับประชาชน และผูที ่มีสวนไดสวนเสีย 

ใหตระหนักถึงความสำคัญและการใชประโยชนจากทะเลอยางยั่งยืนและเหมาะสม รวมทั้งเปดโอกาสใหเขามา 

มีสวนรวมในการปกปองและรักษาความมั่นคงทางทะเล  

  ๗.๕.๒ เสริมสรางศักยภาพของคน ชุมชน พื้นที่บริเวณชายฝงทะเลและเกาะแกง รวมทั้งพัฒนาและ

จัดตั ้งอาสาสมัครในการปกปองผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนสรางเครือขายขอมูลขาวสาร 

ภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานราชการในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล และ

เปนเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็งในการรวมมือกันปกปองดูแลสทิธิของคนและชุมชนในพ้ืนท่ี  

 ๗.๕ ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการผลประโยชนของชาติทางทะเลโดยองคกรของรัฐ  

  เพ่ือจัดทำและพัฒนากฎหมาย และการบริหารจัดการทางทะเลโดยองคกรของรัฐ  

  ๗.๕.๑ ติดตามและเรงรัดการพัฒนากฎ ระเบียบ แผน หรือกฎหมายภายในอื่นๆ เพื่อรองรับและ

สนับสนุนสิทธิประโยชนของรัฐ และการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ในพื้นที่ทางทะเล โดยใหสอดคลองกับ 

หลักกฎหมายและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมท้ังใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป  

  ๗.๕.๒ ใหสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของนำแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติอยาง 

มีประสิทธิภาพ โดยเรงดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณรองรับ รวมทั้งกำหนดมาตรการ 

ที่สำคัญ โดยประสานการดำเนินงาน และบูรณาการรวมกันระหวางสวนราชการและเครือขายที่เกี่ยวของ 

อยางเปนเอกภาพ รวมทั้งใหมีการกำหนดการดำเนินการตามยุทธศาสตรฯ ในแผนพัฒนากลุมจังหวัดภายใต

การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และแผนพัฒนาจังหวัด

ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ตลอดจนใหมี 

การเชื่อมโยงแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเลกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  

  ๗.๕.๓ ใหจัดตั้งหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดูแลและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

ที่มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งการและการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เก่ียวของกับการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  ๗.๕.๔ ใหหนวยงานหรือองคกรในระดับทองถิ่น สนับสนุนดวยการจัดทำแผนงาน โครงการ และ

งบประมาณ เพื่อดำเนินการตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล  

  ๗.๕.๕ ใหมีภาคีเครือขายสนับสนุนการนำแผนความมั ่นคงแหงชาติทางทะเลไปปฏิบัติ โดยให 

ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการขยายผลแผนความมั่นคงฯ  



   
 
 
 

  

 

  ๗.๕.๖ ใหมีกลไกและระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการสรางดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

เพื่อติดตาม ประสานงาน ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตามแผนความมั่นคงแหงชาติทางทะเล

อยางตอเน่ืองเปนรูปธรรม  

 

 

 

กระบวนการบริหารจัดการ ศรชล. 
 ระบบการบริหารจัดการ ศรชล. อาศัยกลไกของคณะกรรมการกลั ่นกรองการวางแผนงบประมาณและ 

การจัดสรรงบประมาณของ ศรชล. ลงสูการปฏิบัติ ผานกลไกของคณะอนุกรรมการกลั ่นกรองการวางแผน

งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณของศรชล. กำหนดตัวชี ้ว ัดและคาเปาหมายของแตละเปาประสงค 

เชิงยุทธศาสตรในการกำกับการเชิงนโยบาย และใชเครื่องมือการจัดทำแผนท่ียุทธศาสตรในการถายทอดตัวชี้วัด 

และคาเปาหมายระดับ ศรชล. ซึ่งเปนเปาหมายระดับชาติ (Level 0) ลงสูระดับหนวยงานขึ้นตรง ศรชล. 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ (Level 1) ลงสูระดับหนวยรอง (Level 2) และระดับบุคคล (Level 3) ตามลำดับ 

ซึ่งจะเปนการเชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคลตอไป 

 การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนงานและแผนงบประมาณของศรชล.ในระดับ (Level 0) อาศัยแนวทาง 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป โดยการจัดทำรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรม รองรับในแตละ 

กลยุทธ ตามแผนงาน ผลผลิต และกิจกรรม รวมทั้งประมาณการคาใชจายและงบประมาณในระยะเวลา ๕ ป 

ซึ่งจะสอดคลองกับกรอบระยะเวลาตามยุทธศาสตรชาติ รวมทั้งจัดทำรางแผนปฏิบัติราชการประจำป (คำขอ

งบประมาณ) รองรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปฯ 

มีผลบังคับใช ท้ังนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป การจัดทำรางแผนปฏิบัติราชการประจำป (คำขอ

งบประมาณ) จะดำเนินการควบคูกันไป  

 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป ศรชล.อาศัยกลไกของคณะกรรมการ

กล ั ่นกรองฯ และคณะอน ุกรรมการกล ั ่นกรองฯ เจ  าภาพกลย ุทธ  ในการประเม ินผลความสำเร็จ 

การดำเนินการในแตละปงบประมาณเปนระยะเวลา ตามตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่กำหนดไว ๕ ป (Level 0) 

สวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำป กำหนดใหหนวยประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามตามตัวชี้วัดและคาเปาหมาย (Level 1) ในแผนปฏิบัติราชการของหนวยเมื่อสิ้นปงบประมาณ  

และรายงานผลเสนอใหคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ รวบรวมประเมินผลความสำเร็จในระดับกลยุทธ รวมทั้ง

นำผลที ่ไดไปพิจารณาปรับปรุง กลยุทธ แผนงาน โครงการ และกิจกรรม ใหมีประสิทธิผลมากยิ ่งขึ้น 

ในปงบประมาณตอไป  



๑. วิสัยทัศน 

เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลที่ไดรับการยอมรับในระดับ

ภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน 

 

๒. พันธกิจ 

๒.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ ที่เกี่ยวของ 

ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๒.๒ ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห และประเมินแนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคาม

ตอผลประโยชนของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการ และคณะรัฐมนตรี ตามลำดับเพ่ือพิจารณา  

๒.๓ เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร หรือ แผนความมั่นคง

แหงชาติทางทะเลตอคณะรัฐมนตร ีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และเม่ือคณะรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบแลว  

ใหหนวยงานของรัฐที่เกี ่ยวของจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อปฏิบัติใหสอดคลอง กับแผนและแนวทางดังกลาว

ตอไป  

๒.๔ วางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยี สารสนเทศ และการ

สื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานของ ศรชล. ใหสามารถติดตอ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน ขอมูลระหวางหนวยงานของรัฐ

หรือหนวยงานอื่นทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 

๒.๕ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนตระหนักรูในความสำคัญของผลประโยชนของชาติทางทะเลสิทธิ

อธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชนจากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ตาง ๆ และ หนาที่ที่ตอง 

พิทักษรักษาไวซึ่งผลประโยชนของชาติทางทะเล รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการปองกันและ

แกไขปญหาตาง ๆ ที่กระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๒.๖ ควบคุมบังคบับัญชา หนวยงานของรัฐ เพ่ือกำกับ ดูแล ปองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แกไข 

หรือบรรเทาปญหา เหตุการณ สาธารณภัย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจสงผลกระทบตอ

ผลประโยชนของชาติทางทะเลในภาวการณที่จำเปนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 

๒.๗ ดำเนินการเพื่อใหมีการบูรณาการในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ ที่เกี ่ยวของเพื่อ

เฝาระวัง ตรวจสอบ หรือเตรียมการปองกันเพื่อไมใหเกิดเหตุการณ หรือสถานการณใด ๆ ที่กระทบหรืออาจ

สงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเลในภาวการณท่ีจำเปนตามเงื่อนไขท่ีกฎหมาย

กำหนด 

๒.๘ กำกับ ติดตาม และเรงรัดหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของใหดำเนินการ หรือบูรณาการ

ในการดำเนินการใหเปนไปตามแผนเผชิญเหตุ หรอืคำสั่งการของ ศรชล. ท่ีเก่ียวของ 

๒.๙ สั่งการและกำกับดูแลทาเทียบเรือ กิจการทาเรือ ที่จอดเรือ ทารับสงสินคา ทารับสง คนโดยสารทาเทียบ

เรือประมง กิจการแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่ผูอำนวยการประกาศกำหนด ตามที่หนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ี

ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกลาวรองขอ หรืออยูในภาวการณที่จำเปนตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด 

 

๓. วัตถุประสงคในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 



๓.๑ วัตถุประสงคมูลฐานในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๓.๑.๑ เพื่อใหมีและธำรงไวซึ่งอำนาจอธิปไตย การรักษาและคุมครองสิทธิ อธิปไตยของชาติทางทะเล

และการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

๓.๑.๒ เพ่ือใหระบบการคมนาคมขนสงทางทะเลที่สำคัญของประเทศ สามารถใชประโยชนไดอยาง

เต็มที่และตอเนื่อง  

๓.๑.๓ เพื่อใหพื้นที่ประโยชนแหงชาติทางทะเลมีความสงบเรียบรอย และมี ความปลอดภัย สามารถ

พัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดของชาติทางทะเล  

๓.๑.๔ เพ่ือใหภัยคุกคาม อุปสรรค ปญหา ที่เกิดหรืออาจจะเกิดข้ึนตอการใชประโยชนของชาติทางทะเล

ทุกดานและทุกระดับความรุนแรง ไดรับการแกไขท่ีรวดเร็วทันตอสถานการณ  

๓.๑.๕ เพื่อใหมีการศึกษาคนควาวิจัยและพัฒนาระบบขอมูลทางสมุทรศาสตร ธรณีวิทยา นโยบายและ

ยุทธศาสตรเก่ียวกับความม่ันคงทางทะเลสำหรับใชประโยชนรวมกัน และปกปอง ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล  

๓.๑.๖ เพ่ือใหประชาชนเกิดจิตสำนึกและตระหนักถึง ความสำคัญของทะเล และเขามามีสวนรวมในการ

ปกปองและรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ตลอดจนใหมีการสรางระบบประชาสังคมระดับหมูบานเพื่อ

ปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึนและสงผลกระทบกับผลประโยชนของชาติทางทะเล  

๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๓.๒.๑ เพื่อใหมี การบูรณาการขีดความสามารถของหนวยงานตาง ๆ  ในการจัดการแกไขปญหาภัยคุกคาม

ในดานตาง ๆ  ที่สงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติทางทะเล เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และ

สรางความสมดุลในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลอยางย่ังยืนสูงสุด 

๓.๒.๒ เพ่ือใหมีศูนยบูรณาการ/ศูนยอำนวยการในการทำงานดานการรักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเลทั้งในระดับสวนกลาง ระดับสวนภูมิภาค และระดับจังหวัด รวมถึงการมีสิ่งอำนวยความสะดวก

พื้นฐาน เพื่อใหมีความพรอมในการเปนศูนยกลางในการอำนวยการและสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึง

อำนวยความสะดวกในการชวยเหลือประชาชนและประชาสัมพันธสูภาคประชาสังคม 

๓.๒.๓ เพื่อใหมีระบบติดตาม วิเคราะหและประเมินสถานการณในทะเล Maritime Domain Awareness 

(MDA) ครอบคลุมพ้ืนท่ีผลประโยชนของชาติทางทะเลของไทยและพ้ืนที่ที่เก่ียวของ โดยใชประโยชนจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศแบบรวมการจากทุกหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหสามารถติดตามภาพสถานการณทางทะเล

ของประเทศแบบองครวมหรือ One Marine Chart ที่มปีระสิทธิภาพเบ็ดเสร็จ 

๓.๒.๔ เพื่อใหมีระบบควบคุมบังคับบัญชาและการส่ือสารที่สามารถควบคุมบังคับบัญชา เชื่อมโยง 

หรอืแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและระหวางประเทศโดยเฉพาะในระดับภูมิภาค

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีความพรอมในการเฝาระวัง ตรวจสอบ และใชสำหรับจัดการปญหาที่สงผลกระทบ

ตอผลประโยชนของชาติทางทะเลครอบคลุมพ้ืนท่ีผลประโยชนของชาติทางทะเลของไทยและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ 

๓.๒.๕ เพื่อใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานรวมกันในแบบผสมผสาน 

องคความรู สูการเปนมาตรฐานในการจัดการปญหา ภัยคุกคาม การพัฒนา รวมถึงแผนปฏิบัติการในการจัดการ

ปญหารูปแบบตาง ๆ รวมกัน 



๓.๒.๖ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสืบสวน สอบสวน และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดในพ้ืนท่ี

ทางทะเลใหมีความสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ และตราสารขององคกร

ทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ใหเปนที่ยอมรับ และเชื่อมั่นจาก

หนวยงานภายในประเทศ และตางประเทศ อยางตอเน่ือง 

๓.๒.๗ เพ่ือเสริมสรางความตระหนักรูแกภาคประชาสังคมถึงความสำคัญของผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ สิทธิในการแสวงประโยชนจากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ตาง ๆ และ

เขาใจถึงหนาท่ีที่ตองพิทักษรักษาไวซึ่งผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๓.๒.๘ เพื่อสงเสริมการทำงานรวมกันกับภาคประชาชนในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 

โดยจัดตั้งกลุมองคกรภาคประชาชน และชองทางในการสื่อสาร เพื่อใหขอมูลขาวสาร ในการเฝาระวัง ตรวจสอบ 

หรือเตรียมการปองกันเพื่อไมใหเกิดเหตุการณหรือสถานการณใด ๆ 

 

 
 

  



 

 

 
 

  



ตารางแบงมอบความรับผิดชอบ และความเชือ่มโยงกับนโยบาย/ยุทธศาสตร/แผน ที่เกี่ยวของ 
กลยุทธหลักท่ี ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการ บูรณาการ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ ควบคุมบังคับบัญชา และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการ ปองกัน 

ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ แกไข หรือบรรเทาปญหา เหตุการณ สาธารณภัย หรือการกระทำผิดกฎหมายที่สงผลกระทบหรืออาจสงผลกระทบตอผลประโยชนของชาติ

และกิจกรรมของชาติทางทะเลอยางมีนัยสำคัญ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบัต/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๑) ศรชล.มีแผนและ

แนวทางในการ 

อำนวยการประสานงาน 

สั่งการและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน เผชิญตอภัย

คุกคามหรืออาจเปนภัย

คุกคามตอผลประโยชน

ของชาติทางทะเลใน

ระดับชาติและระดับพื้นที่

ในทุกรูปแบบ 

(๑) ความสำเร็จในการมีแผนและ

แนวทางในการปฏิบัติงานและ

ดำเนินการมีความพรอมเผชิญภัย

คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุก

ระดับความรุนแรง ไมต่ำกวารอยละ 

๘๕ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นความมั่นคง ในหัวขอการ

พัฒนาศักยภาพของประเทศ 

 

 

 

(๑) จัดทำแผนและแนวทางใน

การปฏิบัติงานและดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร นโยบาย หรือ

แผนความมั่นคงแหงชาติทาง

ทะเล รองรับภัยคุกคาม ๙ ดาน 

และดานอ่ืนๆ ตามสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ

เห็นชอบ  

 

 

 

สนผ.ฯ ศยก.ฯ  

สปก.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการที่

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป พ.ศ.

๖๑ – ๘๐  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ.๖๑ – ๘๐ 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 

– พ.ศ. ๒๕๖๕) ต ิ

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย

และแผนระดับชาติฯ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๖๐ – 

๖๕  



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบัต/ิหนวยปฏิบัติ 

(๒) มีแนวทางการพัฒนากลไกการ

บริหารจัดการความมั่นคงแบบองค

รวม เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานของหนวยงานดานการ

จัดการความม่ันคง ไมต่ำกวารอยละ 

๑๐๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นความมั่นคง ในหัวขอการ

พัฒนากลไกการบริหารจัดการความ

มั่นคงแบบองครวม 

(๒) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการ ศรชล. 

เพ่ือใหมีความพรอมการ

ปฏิบัติงานตลอดเวลา 

(๒) มีแผนหรือ

ยุทธศาสตรการรักษาผล 

ประโยชนของชาติทาง

ทะเลระยะ ๒๐ ป  

(๑) ศรชล. มีแผนหรือยุทธศาสตร

การรักษาผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล ๒๐ ป พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๗๙ 

  

 

(๑) จัดทำ/ทบทวน แผนหรือ

ยุทธศาสตรการรักษา

ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

๒๐ ป พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๗๙ เพ่ือ

รองรับภารกิจตามยทุธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป 

สนผ.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบัต/ิหนวยปฏิบัติ 

(๓) มีขีดความสามารถ

ในการ ปองกัน 

ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง 

จัดการ แกไข หรือ

บรรเทาปญหา 

เหตุการณ สาธารณภัย 

หรือการกระทำผิด

กฎหมายที่สงผลกระทบ

หรืออาจสงผลกระทบตอ

ผลประโยชนของชาติ

ทางทะเลอยางมี

นัยสำคัญ มียุทโธปกรณ

ที่มีความพรอมและ

เหมาะสมในการรักษา

ผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล 

(๑) การแกไขปญหาความมั่นคงทาง

ทะเลมีระดับความสำเร็จที่ดีขึ้นอยาง

ตอเนื่องจนไมสงผลกระทบตอการ

บริหารประเทศภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป ประเด็นความมั่นคง ใน

หัวขอการปองกันและแกไขปญหาที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคง 

(๒) จำนวนเหตุรุนแรงและสูญเสียใน

พื้นที่ภาคใตลดลงรอยละ ๒๐ ตอป 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป ประเด็นความมั่นคง ใน

หัวขอการปองกันและแกไขปญหาที่มี

ผลกระทบตอความมั่นคง 

(๓) ความพึงพอใจของบุคลากรตอ

ยุทโธปกรณที่ไดรับการจัดหา  

(๑) จัดหายุทโธปกรณที่มี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมและ

เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

(๒) จัดหาเครื่องมือใหเพียงพอตอ

การปฏิบัติงาน 

 

(๓) จังหวัดชายทะเลมีขีด

ความสามารถบังคับใชกฎหมาย

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

สนผ.ฯ สสก.ฯ

และสำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธหลักท่ี ๒ เสริมสรางความรวมมือในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเลในประเทศ และแสวงหาและใชประโยชนจากความรวมมือระหวางประเทศท้ังในระดับ

ภูมิภาคและระดับสากล รวมท้ังสนับสนุนเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศรวมกับหนวยงานตางๆ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๑) มีการประสาน

ความรวมมือกับทุก

สวนราชการและ

องคกรภาคเอกชนและ

ภาคประชาชนในการ

สนับสนุน สงเสริม การ

เติบโตทางเศรษฐกิจ 

รวมท้ังติดตาม และ

ประเมินแนวโนมของ

สถานการณท่ีอาจ

สงผลตอการรักษา

ผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล จากภายใน

และภายนอกประเทศ  

(๑) ระดับความสัมพันธและความรวมมือ

ระหวางประเทศ อาทิ จำนวนการเยือน 

จำนวนความรวมมือ จำนวนกิจกรรม 

ระดับความสัมพันธมากขึ้นกวาเดิมรอย

ละ ๕-๑๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นความมั่นคง ในหัวขอการบูรณา

การความรวมมือ ดานความมั่นคงกับ

อาเซียน และนานาชาต ิรวมทั้งองคกร

ภาครัฐและมิใชภาครัฐ 

 

 

 

(๑) ขยายความรวมมือตอ

หนวยงานระหวางประเทศ เชน 

The Regional Cooperation 

Agreement on Combating 

Piracy and Armed Robbery 

against Ships in Asia 

Information Sharing Centre 

(ReCAAP ISC) และหนวยงาน

อ่ืน ๆ  

 

 

 

 

 

สนผ.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป พ.ศ.

๖๑ – ๘๐  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ.๖๑ – ๘๐ 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 

– พ.ศ. ๒๕๖๕) ต ิ

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย

และแผนระดับชาติฯ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๖๐ – 

๖๕ 

 (๒) จำนวนการจัดทำคูมือการปฏิบัติการ

รวม (MOU / SOP) เพ่ือประสานความ

รวมมือระหวางประเทศ มากขึ้นกวาเดิม

รอยละ ๕-๑๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตาม

(๒) หนวยงานราชการและ

องคกรภาคเอกชนและภาค

ประชาชนเขารวมการฝกซอม

เผชิญภัยคุกคามและภัยพิบัติ 

สนผ.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นการตางประเทศ ในหัวขอการ

ตางประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ 

ตามกรอบแนวทางความรวมมือระหวาง

สวนราชการไทยเพ่ือพัฒนา/ขับเคลื่อน

การตางประเทศในทุกมิต ิ

(๓) จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากความ

รวมมือระหวางหนวยงานภายในประเทศ

ท่ีตอบสนองตอการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) 

 

 

(ตย. การปองกันภัยพิบัติ

โรงงานอุตสาหกรรม ปองกัน

ความเสียหายทางเศรษฐกิจ) 

ตาง ๆ ที่

เก่ียวของ 

(๒) มีการบังคับใช

กฎหมายอยาง

เครงครัด เพื่อคุมครอง

การใชประโยชนและ

รักษาความมั่นคงและ

ความสงบเรียบรอย ทั้ง

(๑) ระดับความสำเร็จของการมีบทบาทใน

การกำหนดทิศทางการแกปญหาการ

กระทำผิดและการบังคับใชกฏหมายใน

ทะเลจนไดรับการยอมรับในกรอบอนุ

ภูมิภาคและภูมิภาคกับตางประเทศ มาก

ขึ้นกวาเดิมรอยละ ๕-๑๐ ตามแผนแมบท

(๑)จัดทำ Marintime Domain 

Awareness (MDA) 

(๒) มีระบบการจัดเก็บขอมูล

การกระทำผิดกฎหมายโดย

ผูรับผิดชอบในฐานขอมูล 

 

สสก.ฯ ศยก.ฯ 

สปก.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

ในทาเรือ ชายฝง ทะเล 

ใหมีความสอดคลองกับ

อำนาจหนาที่ที่ พรบ.

ศรชล. กำหนด ตาม

อนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวย

กฎหมายทะเล ค.ศ.

๑๙๘๒  

 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็น

ความมั่นคง ในหัวขอการบูรณาการความ

รวมมือ ดานความม่ันคงกับอาเซียน และ

นานาชาติ รวมทั้งองคกรภาครัฐและมิใช

ภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (๒) ระดับความรวมมือกับตางประเทศใน

การปรับปรุง/พัฒนามาตรฐาน

ภายในประเทศใหสอดคลองกับพันธกรณี

ระหวางประเทศและมาตรฐานสากลที่

สาคัญ มากขึ้นกวาเดิมรอยละ ๕-๑๐ 

ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบท 

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็น 

การตางประเทศ ในหัวขอการพัฒนาที่

(๓) มี Action Plan ในการ

เตรียมการรับตรวจจากองคกร

ทางทะเลระหวางประเทศ 

(International Maritime 

Organization : IMO)  

(๔) การแกไขปญหาการทำ

ประมงผิดกฏหมาย ขาดการ

รายงานและไรการควบคุม 

สสก.ฯ ศยก.ฯ 

สปก.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

สอดคลองกับมาตรฐานสากลและพันธ 

กรณีระหวางประเทศ  

(๓) ผานการรับตรวจตามตราสารของ

องคกรทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) 

ตามท่ีประเทศไทยเขาเปนภาคี  

 

 

 

(Illegal. Unreported and 

Unregulated Fishing: IUU) 

มีการดำเนินการอยางตอเนื่อง 

(๓) สนับสนุนการ

เสริมสรางการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และการ

ใชประโยชนทรัพยากร

ทางทะเลของประเทศ 

 

(๑) ปริมาณการเขา-ออกของนักทองเท่ียว

ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใตเพ่ิมข้ึนรอยละ 

๑๐ ตอป ตามแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็นความ

ม่ันคง ในหัวขอการปองกันและแกไข 

ปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

(๒) มูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนใตเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป ตาม

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

(๑) รวมประชุมสัมมนาในเวที

ระหวางประเทศท่ีสำคัญ 

(๒) มีแผนปฏิบัติงานรวมกับ

หนวยงานนอกเหนือจาก

หนวยงานดานความมั่นคง ภายใน

ป งป.๒๕๗๐ 

(๓) ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ที่ ศรชล.รับผิดชอบและ

เขาไปเก่ียวของเพื่อการพัฒนา

เศรฐกิจของประเทศ 

สนผ.ฯ สสก.ฯ 

ศยก.ฯ สปก.ฯ

และสำนักฝาย

อำนวยการตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

ประเด็นความมั่นคง หัวขอการปองกันและ

แกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 

(๓) สนับสนุนและติดตามรายไดจากการ

ทองเที่ยวสำราญทางน้ำ เพ่ิมขึ้นรอยละ ๗ 

ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็นการ

ทองเที่ยว ขอการทองเที่ยวสำราญทางน้ำ 

(๔) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา

ทางทะเล ดวยการสนับสนนุความ

รวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ 

(๕) สนบัสนุน สงเสริม คุมครอง

กิจการพาณิชยนาวี  

 (๔) สนับสนุนและติดตามการขยายตัวของ

ทาเรือทองเท่ียวในประเทศไทย ใหเพ่ิมขึ้น 

๔ ทาเรือภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นการทองเที่ยว ในหัวขอการ

ทองเที่ยวสำราญทางน้ำ 

(๕) สนับสนุนและติดตามจำนวนเรือ

สินคาเขาออกประเทศ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น

อยางนอยรอยละ ๕ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ 

ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 

    



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

ป ประเด็นเขตเศรฐกิจพิเศษ ในหัวขอการ

พัฒนาเขตพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต  

(๖) จำนวนกิจกรรมท่ีสงผลตอระบบ

เศรษฐกิจของประเทศอยางมีนัยสำคัญ 

      

กลยุทธหลักท่ี ๓ พัฒนาขีดความสามารถ องคความรู และมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรจากพื้นฐานความรูที่หลากหลายใหสามารถรวมกันจัดการปญหาภัยคุกคามทาง

ทะเลในรูปแบบตางๆ มีการสืบสวน สอบสวน และการบังคับใชกฎหมายอยางเปนระบบ 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๑) เปาประสงคท่ี ๑ 

การบรรจุบุคลากร

เปนไปตาม แผน 

นโยบาย และมติ ครม. 

ที่เก่ียวของ 

 

(๑)บรรจุกำลังพลในอัตรากำลังแทนได

รอยละ ๑๐๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ 

(๒) ดำเนินการพิจารณาบรรจุขาราชการ

พลเรือนและพนักงานราชการตามแผน 

 

(๑) ดำเนินการตามแนวทางของ

สำนักงาน กพ. 

(๒) จัดทำแผนการจัดหา

บุคลากร ขาราชการพลเรือน 

และพนักงานราชการ 

(๓) สรางแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งเสริมสราง

สิทธิกำลังพลใหเทาเทียมกับ

สบก.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป พ.ศ.

๖๑ – ๘๐  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ.๖๑ – ๘๐ 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 

– พ.ศ. ๒๕๖๕) ต ิ



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

หนวยงานอ่ืนๆตามระเบียบที่

เก่ียวของ 

(๔) สรางความรวมมือกับ

หนวยงานตนสังกัดท่ีตองจัดสง

เจาหนาที่ในอัตรากำลังแทน 

 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย

และแผนระดับชาติฯ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๖๐ – 

๖๕ 

(๒) การจัดทำแผนการ

บริหารและแผนพัฒนา

บุคลากร สอดคลอง

ตามระเบียบที่

เก่ียวของ  

 

 

(๑) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 

ไมนอยกวารอยละ ๘๕ ภายใน ๓๐ ก.ย.

๗๐ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป ประเด็นการบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ ในหัวขอการสราง

และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตามกรอบ

แนวทาง บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการ

ทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

(๒) สัดสวนของเจาหนาที่รัฐที่กระทำผิด

กฎหมายลดลงรอยละ ๓๐ ภายใน ๓๐ 

(๑) ทบทวนโครงสรางและ

อัตรากำลังที่เหมาะสม

สอดคลองกับบทบาทภารกิจ

และสถานการณที่เปล่ียนแปลง

(๒) จัดบุคลากรไปรวม

ปฏิบัติงานในหนวยงานความ

รวมมือระหวางประเทศ 

(๓) สงเสริมการพัฒนาบุคลากร

และพัฒนาระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

(๔) จัดทำคูมือในการปฏิบัติงาน 

สบก.ฯ กพบ.ฯ 

สกฝ.ฯ สปช.ฯ 

และสำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป ประเด็นการบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ ในหัวขอการ

สรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตามกรอบ

แนวทาง บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการ

ทำงานเพ่ือประชาชน ยดึหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

(๓) หนวยงานผานการประเมิน ITA รอย

ละ ๑๐๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ในหัวขอการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ตามกรอบแนวทาง

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตยสุจริต 

(๔) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ลดลง

รอยละ ๕๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผน

(๕) สงเสริมความกาวหนาใน

วิชาชีพ (Career Path) 

(๖) จัดใหมีการอบรมพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรใน

อัตรากำลังแทนดานตางๆโดย

สอดคลองกับความตองการของ

หนวยงานตนสังกัด 

(๗) ม ีการจ ัดเก็บอัตราและ

ขอมูลบุคลากรของ ศรชล. 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติ

มิชอบ ในหัวขอการปองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ตามกรอบแนวทาง

ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม

ซื่อสัตยสุจริต  

(๕) จำนวนขอรองเรียนเจาหนาที่ภาครัฐที่

ถูกชี้มูลวากระทำทุจริต ลดลงรอยละ ๕๐ 

ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็นการตอตาน

การทุจริตและประพฤติมิชอบ ในหัวขอการ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตาม

กรอบแนวทางประชาชนมีวัฒนธรรมและ

พฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต  

(๖) มีแผนการพัฒนาบุคลากร  

(๗) จำนวนคูมือการปฏิบัติงานตาม

ตำแหนง 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๓) พัฒนาขีด

ความสามารถตาม

สาขาการปฏิบัติงาน 

เพ่ือสนับสนุนการ

สืบสวน สอบสวน และ

การบังคับใชกฎหมาย

ตามที่ พ.ร.บ.การรักษา

ผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ 

กำหนด 

 

(๑) ประชาชนเชื่อม่ันในการบังคับใช

กฎหมายในทะเล รอยละ ๘๕ ภายใน ๓๐ 

ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป ประเด็นกฏหมายและ

กระบวนการยุติธรรม หัวขอการพัฒนา

กฎหมาย การปฏิบัติตามและการบังคับใช

กฎหมายใหมีความคุมคาทางเศรษฐกิจ 

ท่ัวถึง ไมเลือกปฏิบัติและเปนธรรม 

(๒) จำนวนบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถใน

การสืบสวน สอบสวน และการบังคับใช

กฎหมายตามหมวด ๓ (มาตรา ๒๗ ๒๘ 

๒๙) และหมวด ๔ (มาตรา ๓๐ ๓๑ ๓๒ 

๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑)  

(๓) จำนวนบุคลากรในสำนักสืบสวน 

สอบสวนและกฎหมาย ไดรับการบรรจุตาม

อัตรา 

(๑) สรางความรวมมือกับ

หนวยงานบังคับใชกฎหมาย 

(๒) จัดใหมีการอบรมพัฒนาขีด

ความสามารถในการสืบสวน 

สอบสวน และการบังคับใช

กฎหมาย 

(๓) จัดใหมีการอบรมดาน

นิติศาสตร 

(๔) มีอัตลักษณขององคกรใน

การบังคบัใชกฏหมาย เชน  

ชุดปฏิบัติงาน สขีองเครื่องมือ

และพาหนะ เปนตน 

สบก.ฯ สนผ.ฯ 

สกฝ.ฯ สสก.ฯ 

และสำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

กลยุทธหลักท่ี ๔ พัฒนาสถานท่ีและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานในการบูรณาการทำงานที่เก่ียวของในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล ในพื้นที่สวนกลาง และ

ในสวนภูมิภาค  



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๑) มมีีศูนยบูรณาการ/

ศูนยอำนวยการในการ

ทำงานหลักทั้งในระดับ 

สวนอำนวยการ และ

สวนปฏิบัติการจนถึง

ระดับพื้นที่จังหวัด

ชายทะเล 

  

 

(๑) การดำเนินการกอสราง

อาคารสถานท่ีปฏิบัติงาน 

เปนไปตามแผน  

(๒) จำนวน บก.ศรชล.ใน

ระดับ จังหวัดชายทะเล ไดรับ

การจัดตั้งครบถวน 

  

 

(๑) ควบคุมการดำเนินการกอสราง

อาคาร ศรชล. คบืหนาตามแผนท่ี

กำหนด 

(๒) ควบคุมการดำเนินการกอสราง

อาคาร ศรชล.ภาค คบืหนาตามแผนท่ี

กำหนด 

(๓) การจัดตั้ง PMEO (Provincial 

Maritime Enforcement Office) ครบ

ทุกจังหวัดชายทะเล เพ่ือบูรณาการใน

การบริหารจัดการในระดับจังหวัด 

(๔) การจัดตั้ง PSCC (Port Security 

Control Centre) ครบทุกจังหวัด

ชายทะเล เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติ

ระดับจังหวัด 

สบก.ฯ สนผ.ฯ 

สปช.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน

ศรชล.ภาค ๑ – ๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป พ.ศ.

๖๑ – ๘๐  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ.๖๑ – ๘๐ 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 

– พ.ศ. ๒๕๖๕) ต ิ

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย

และแผนระดับชาติฯ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๖๐ – 

๖๕ 

(๒) จัดใหมีสถานที่พัก

อาศัย และสิทธิตาม

ระเบียบที่เก่ียวของ 

ใหกับผูที่มาปฏิบัติ

(๑) มีสถานท่ีพักอาศัยสวน

อำนวยการ ตามสิทธิกำลังพล

ที่เก่ียวของ 

(๑) การจัดหาอาคารพักอาศัยของ  

ศรชล. มีความคืบหนาตามแผนที่กำหนด  

(๒) การจัดหาที่ดินของ ศรชล. 

สนผ.ฯ สปช.ฯ

และสำนักฝาย

อำนวยการ 

ทุกกอง และกลุมงาน

ศรชล.ภาค ๑ – ๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

ราชการกับ ศรชล. ทั้ง 

ขาราชการพลเรือน 

พนักงานราชการ 

อัตรากำลังแทนที่

หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน

จากหนวยงานตางๆตาม

วาระ 

(๒) มีสถานท่ีพักอาศัยสวนศร

ชล.ภาค ตามสิทธิกำลังพลท่ี

เก่ียวของ 

(๓) มีสถานท่ีพักอาศัยสวนศร

ชล.จังหวัด ตามสิทธิกำลังพล

ที่เก่ียวของ 

 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

(๓) มีเคร่ืองมือและสิ่ง

อำนวยความสะดวกที่

จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

 

(๑) ความพึงพอใจของบุคลากร 

(๒) จำนวนรอยละของการ

จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกใน

การสนับสนุนการปฏบิัติงานที่

กำหนดตามแผน 

(๑) จัดหาเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ 

ยานพาหนะ ใหเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน 

(๒) ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดลอม

ใหเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

สนผ.ฯ สปช.ฯ

และสำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง  ๆที่

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน 

ศรชล.ภาค ๑-๓ 

ศรชล.จังหวัด 

กลยุทธหลักท่ี ๕ พัฒนาและดำเนินการใหมีระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบ One Marine Chart รวมการขอมูลจากหนวยงาน

ตางๆ แบบเบ็ดเสร็จ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๑) มีการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบ 

One Marine 

Chart  

 

(๑) ความสำเร็จของโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตอ

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ ไมนอยกวารอย

ละ ๕๐ ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นการบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ ในหัวขอการบริหาร

จัดการการเงินการคลัง ตามกรอบแนวทาง 

หนวยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

(๒) ความสำเร็จในการมีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศแบบ One Marine Chart ตาม

แนวความคิดการบริหารจัดการ แผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็น

ความม่ันคง แผนยอยการปองกันและแกไข

ปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 

แผนการรักษาผลประโยชนของชาตทาง

ทะเล โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

(๑) พัฒนา จัดหา ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 

One Marine Chart ที่ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพสามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติงานในทุก

มิต ิ

(๒) สงเสริมและอบรมงาน

ระบบสารสนเทศและการ

สื่อสาร  

(๓) แสวงหาความรวมมือทาง

ขอมูลสารสนเทศระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

สกฝ.ฯ สนผ.ฯ 

สปช.ฯ ศยก.ฯ 

สปก.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน

ศรชล.ภาค ๑ – ๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป พ.ศ.

๖๑ – ๘๐  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ.๖๑ – ๘๐ 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 

– พ.ศ. ๒๕๖๕) ต ิ

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย

และแผนระดับชาติฯ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๖๐ – 

๖๕ 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

ตระหนักรูภาพสถานการณทางทะเล 

(Maritime Domain Awareness: MDA)  

(๓) ระดับความสำเร็จในการมีระบบ

เชื่อมโยงฐานขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(๔) ระดับความพึงพอใจของผูใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๕) ผูใชระบบและผูดูแลระบบไดรับ

ฝกอบรมความรูที่จำเปนตอการใชงานอยาง

นอย 1 ครั้ง/ป/ระบบ 

(๒) มีระบบควบคุม

บังคับบัญชาและ

การสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
  

(๑) ระดับความสำเร็จในการมีระบบสื่อสาร

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

(๒) มีการกำหนดแนวทางการควบคุมบังคับ

บัญชาภายใน ศรชล.ท่ีชัดเจน 

(๓) ประสิทธิภาพของระบบบังคับบัญชา

และการสื่อสารในการแสดงภาพ

สถานการณสนับสนุนการตัดสินใจตาง ๆ  

(๑) พัฒนา จัดหา ทดสอบ 

จัดการฝกอบรม ระบบควบคุม

บังคับบัญชาและการสื่อสารที่

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

(๒) การมอบอำนาจในการ

ปฏิบัติดานตางๆมีความทันสมัย 

ถูกปรับปรุงอยูเสมอ 

สกฝ.ฯ สนผ.ฯ 

สปช.ฯ ศยก.ฯ 

และสำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน

ศรชล.ภาค ๑ – ๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๓) มีระบบการการ

บริหารทรัพยากร

ภายในองคกรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

(๑) มีระดับ Digital Government 

Maturity Model (Gartner) ระดับ ๓ 

ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็นการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ใน

หัวขอการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ ตาม

กรอบแนวทางภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง

เทียบเทามาตรฐานสากลและมีความ

คลองตัว 

(๒) มีการจัดเก็บอัตราและขอมูลรายการ

พัสดุครุภัณฑ 

(๓) มีแผนแสดงการจัดซื้อ และการแจกจาย 

พัสดุครุภัณฑที่ชัดเจน 

(๑) พัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ทรัพยากรภายในที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย  

(๒) มีการเชื ่อมโยงขอมูลดาน

ทรัพยากรภายในองคกร 

สบก.ฯ กพบ.ฯ 

สนผ.ฯ สปช.ฯ

และสำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน

ศรชล.ภาค ๑ – ๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

กลยุทธหลักท่ี ๖ ประชาสัมพันธใหผูมีสวนไดสวนเสียตระหนักรูถึงความสำคัญ สิทธิ และหนาที่ ในการแสวงประโยชนจากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ตาง ๆ รวมท้ัง

สงเสริมใหประชาชนเขามามีในการมีสวนรวมในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เพ่ือความสมดุลยั่งยืนของสิ่งแวดลอมทางทะเล 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๑)ประชาสัมพันธ 

สรางความรับรูให 

ประชาชนและผูมี

สวนไดสวนเสีย มี

การตระหนักรูและ

มีสวนรวมในในการ

แสวงประโยชน 

รวมท้ัง ปกปอง

พิทักษรักษา

ทรัพยากร ในเขต

ทางทะเลอยาง

ยั่งยืน 

  

 

(๑) จำนวนกิจกรรมสรางความรับรูให

ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตระหนักรูความสำคัญของทะเล เพ่ือ

สรางความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมทาง

ทะเล อยางนอย ๒ ครั้ง ทุกป 

(๒) ระดับความสำเร็จในการสรางการ
รับรู ตระหนักรู เพ่ือปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมเพ่ือเกิดสังคมแหงการเรียนรู
และสรางสรรค รอยละ ๘๐ ภายใน ๓๐ 
ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็นการ
ปรับเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม ใน
หัวขอการใชสือ่และสื่อสารมวลชนใน
การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม 
 
(๓) สนับสนุนและติดตามใหปริมาณ

ขยะทะเลมีปริมาณลดลง ปริมาณสัตว

น้ำมีจำนวนเพิ ่มขึ ้น จนสงผลใหดัชนี

(๑) เสริมสรางใหประชาชนและ

สังคมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล 

(๒) การสนับสนุนสงเสริม

กระบวนการมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาและพัฒนา 

(๓) การแสวงหาความรวมมือกับ

ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนใน

พื้นที ่

(๔) การสราง กิจกรรม 
กระบวนการ เวที กำหนดขั้นตอน
การปฏิบัติ ที่เอื้อตอการพูดคุย การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวาง
ภาคประชาชนและภาครัฐ อยาง
สรางสรรคในทุกระดับ  
(๕) ประชาสัมพันธ ส งเสร ิมการ

ปฏิบัติงานใน ศรชล. 

 

สนผ.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน

ศรชล.ภาค ๑ – ๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป พ.ศ.

๖๑ – ๘๐  

 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ.๖๑ – ๘๐ 

 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวย

ความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ 

– พ.ศ. ๒๕๖๕) ต ิ

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

ประเด็นความมั่นคง และนโยบาย

และแผนระดับชาติฯ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๖๐ – 

๖๕ 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

คุณภาพมหาสมุทรในพื้นที่รับผิดชอบ

ตาม พ.ร.บ.รักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล ดีขึ้น รอยละ ๒ ภายใน ๓๐ 

ก . ย . ๗๐  ตามแผนแม บ ทภ าย ใ ต

ย ุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็นการ

เติบโตอยางยั ่งยืน ในหัวขอการสราง

การ เต ิ บ โตอย  า งย ั ่ ง ย ื นบนส ั งคม

เศรษฐกิจภาคทะเล ตามกรอบแนวทาง

ความสมบูรณของระบบนิเวศทางทะเล

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

(๒) มีกลไกการบูร

ณาการดานการขาว

กับทุกภาคสวน 

การขาวและ

ประชาคมขาว

(๑) หนวยงานดานการขาวและ

ประชาคมขาวของหนวยงานมี

ประสิทธิภาพไมต่ำกวารอยละ ๙๐ 

ภายใน ๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็น

(๑) จัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพของงานดานการขาว

กรอง  

สกฝ.ฯ สนผ.ฯ 

สสก.ฯ ศยก.ฯ 

สปก.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ทุกกอง และกลุมงาน

ศรชล.ภาค ๑ – ๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

ทำงานอยางมี

ประสิทธิภาพและ

ปฏิบัติไดจริง 
 

ความม่ันคง ในหัวขอการพัฒนา

ศักยภาพของประเทศ 

(๒) ระดับความสำเร็จการเปดใหภาค

สวนอื่นเขามาดำเนินการบริการ

สาธารณะไมต่ำกวารอยละ ๓๕ ภายใน 

๓๐ ก.ย.๗๐ ตามแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็นการ

บริการประชาชนและประสิทธิภาพ

ภาครัฐ ในหัวขอการปรับสมดุลภาครัฐ 

ตามกรอบแนวทางการเปดโอกาสใหภาค

สวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยาง

เหมาะสม 

(๓) จำนวนครั้งของการประชุมรวมกับ

หนวยงานดานการขาวท่ีสงผลกระทบตอ

ผลประโยชนของชาติทางทะเล  

(๔) ปริมาณขาวสารที ่มีการบันทึกใน

ฐานขอมูล 

(๒) การเพิ่มขีดความสามารถของ

หนวยงานรับผิดชอบระดับพ้ืนที่ 

และกลไกปกติของรัฐ 

(๓) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสาร

กับหนวยงานตางๆ ทุกภาคสวน 

(๔) การจัดตั้งเครือขายประชารัฐ

เพ่ือปองกันและแกไขปญหาที่สงผล

กระทบตอผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล 

 

 

 

 

 

ตาง ๆ ที่

เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

(๕) จำนวนของเคร ือข ายข  าวภาค

ประชาชน 

(๖) ปริมาณขาวสารที่มีประสิทธิภาพที่

สามารถนำไปใชประโยชนได 

 

 

 

(๓) ประชาชนมีความ

เชื่อมั่นในสวัสดิภาพ

และความปลอดภัย

เม่ือใชประโยชนทาง

ทะเล  

 

(๑) เขาชวยเหลือประชาชนไมนอยกวา

รอยละ ๙๐ เมื่อเกิดสถานการณตางๆที่

เก่ียวของกับผลประโยชนของชาติทาง

ทะเล จนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเพ่ิมข้ึน ตามแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ประเด็นความ

มั่นคง ในหัวขอการรักษาความสงบ

ภายในประเทศ  

(๒) มีชองทางการรับแจงเหตุจากทุกภาค

สวนและรองรับระบบดิจิทัล รอยละ 

๑๐๐ เพ่ือสามารถอำนวยความสะดวก

ประชาชนไดอยางรวดเร็ว ตามแผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 

ประเด็นการบริการประชาชนและ

(๑) จัดทำขอตกลงกับหนวยงาน

ดานการแพทย/ฉุกเฉิน 

(๒) จัดทำขอตกลงรวมกับ

หนวยงานท่ีมีการเดินอากาศในการ

ประสานความรวมมือ และการ

สนับสนุนตางๆ ในปฏิบัติการคนหา

ผูประสบภัย/ชวยเหลือ/สงกลับสาย

แพทย 

(๓) จัดทำชองการการรับแจงเหตุ 

ขอคิดเห็น และขอรองเรียนให

ทันเวลา เพียงพอและเหมาะสม 

สนผ.ฯ สสก.ฯ 

ศยก.ฯ และ

สำนักฝาย

อำนวยการ 

ตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ 

ทุกกอง และกลุมงาน

ศรชล.ภาค ๑ – ๓ 

ศรชล.จังหวัด 

 



เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ หนวยงานรับผิดชอบ ความเชื่อมโยงกับนโยบาย/

ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวของ สำนักฝาย

อำนวยการ 

หนวยประสานการ

ปฏิบตั/ิหนวยปฏิบตัิ 

ประสิทธิภาพภาครัฐ ในหัวขอ การ

พัฒนาบริการประชาชน 

(๓) ความพึงพอใจจากประชาชนในการ

ใหความชวยเหลือของ ศรชล. ไดอยาง

เหมาะสมทันตอสถานการณ 

(๔) การสูญเสียชีวิตในพื้นท่ีทางทะเล

ของประเทศไทยมีจำนวนลดลง  

 


