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8 กุมภาพันธ์ 2564
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1. บทนา
การขนส่งทางทะเลมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนา
และก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศมาจากการขนส่งทางทะเล เนื่องจากเป็นการขนส่งที่ใช้ต้นทุนต่าและสามารถขนสินค้าได้ในปริมาณสูงเมื่อ
เทียบกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ ดังนั้น การขนส่งทางทะเลจึงมีความสาคัญไม่เพียงแต่ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ แต่รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของโลกและของประเทศด้วย ประเทศไทย
ในฐานะที่ตั้งอยู่กึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ โดยที่มีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล
ทั้งหมด ๒๓ จังหวัด จึงสามารถใช้ประโยชน์จากทะเลและการขนส่งทางทะเลได้อย่างมาก โดยการส่งออกทางทะเล
ช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การขนส่งทางทะเล
จึงมีความสาคัญ รัฐบาลจึง มีนโยบายในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาการขนส่งทางน้าและกิจการพาณิชยนาวี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาท่าเรือน้าลึกในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว
ประเทศไทยได้มีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนปฏิ รู ป ประเทศ
11 ด้าน รวมถึงหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องมาตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 - 11 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานหลัก และหน่วยงานอื่นๆ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนในการ
ดาเนินการตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีสากล
ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวความคิด “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิ ติ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง โครงข่ า ยระบบคมนาคมและขนส่ ง และการปรั บ สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ น า
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อีกทั้ง “สร้างคุณค่าใหม่” ในอนาคตด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ
การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐจะทาให้ประเทศไทยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกได้
จากที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงการบรรลุเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งพื้นฐานให้มีความเชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization:
IMO) ซึ่งเป็นทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดกรอบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ สาหรับให้ประเทศสมาชิก
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ยอมรับและนาไปปฏิบัติในรูปแบบของตราสารต่าง ๆ ได้แก่ อนุสัญญา พิธีสาร กฎ และข้อบังคับ ปัจจุบันมีสมาชิก
จ านวน 174 ประเทศ ซึ่ ง ประเทศไทยได้ เ ข้ า เป็ น สมาชิ ก เมื่ อ วั น ที่ 20 กั น ยายน 2516 อย่ า งไรก็ ต าม
แม้ว่าองค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้จัดทาตราสาร ซึ่งเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการอานวยความสะดวกในการขนส่งทางทะเลให้ประเทศสมาชิกยอมรับและ
นาไปปฏิบัติจานวนมากก็ตาม แต่ก็ยังมี อุบัติเหตุและอุบัติภัยทางทะเลเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนส่ งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมทางทะเลอย่างต่อเนื่อง องค์การทางทะเลระหว่ าง
ประเทศ จึงได้รับรองข้อมติสมัชชา ที่ A.946 (23) เรื่อง การจัดตั้งโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศโดยสมัครใจ (Voluntary IMO Member State Audit Scheme: VIMSAS) เมื่อ พ.ศ. 25๔๖
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการและองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศได้ตรวจสอบประเทศไทยระหว่างวันที่ 13 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งกระทรวงคมนาคม
โดยกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานหลักและหน่วยงานอื่นๆในฐานะหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ของอนุ สั ญญาระหว่างประเทศได้เข้าร่ว มโครงการ ต่ อมาที่ประชุมสมัช ชาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ได้รับรองข้อมติสมัชชาที่ A.1068 (28) เพื่อเปลี่ยนผ่านจากโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศโดยสมัครใจ (VIMSAS) เป็นโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ภาคบังคับ (IMO Member State Audit Scheme: IMSAS) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศสมาชิกปฏิบัติตามตราสารและข้อกาหนดต่างๆ ขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายทั่วโลก
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติเ มื่ อ วัน ที่ 16 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2563 เห็ น ชอบให้ ประเทศไทยเข้ าร่ ว มโครงการ
ตรวจสอบประเทศสมาชิกภาคบังคับ (IMSAS) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล กองทั พ เรื อ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุม
มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมโครงการตรวจสอบ
ประเทศสมาชิ ก ภาคบั ง คั บ (IMSAS) ตามข้ อ ก าหนดขององค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศและด าเนิ น การ
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ตลอดจนร่วมมือและสนับสนุน
การดาเนิ น การตามที่คณะกรรมการแห่ งชาติเพื่ อประสานงานกับ องค์ การทางทะเลระหว่างประเทศก าหนด
โดยให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดของกรอบการดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อ
รองรับพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นไปตามภาคผนวก ก
ดัง นั้น เพื่อ เป็น การยกระดับ ความปลอดภัย และรัก ษาสิ่งแวดล้อ มทางน้าของประเทศไทย รวมถึง
พัฒ นากองเรือ พาณิช ย์ข องไทยอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ ตลอดจนเพิ่ม ความเชื่อ มั่น ในมาตรฐา นอุต สาหกรรม
พาณิช ยนาวีใ นทุก ภาคส่ว นที ่เ กี ่ย วข้อ งทั ้ง ในประเทศและสากล รวมถึง ให้ม ีก ารพัฒ นาการท างาน
อย่า งมีร ะบบ เสริม สร้า งกลไกให้ส อดคล้อ งกับ องค์ก ารทางทะเลระหว่า งประเทศด้ว ยหลัก การที่เ หมาะสม
พร้อมสาหรับ การติดตาม เฝ้า ระวัง แจ้ง เตือ น ป้อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาที่เ กี่ย วข้อ งกั บ กิจ การพาณิช ยนาวี
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ประเทศไทยจึ ง ได้จัด ทาแผนกลยุ ท ธ์ฉ บับ นี้ขึ้ น เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบังคับ
ใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศของประเทศไทยต่อไป

2. คานิยาม
ประชาคมทางทะเล (Maritime Community) หมายถึ ง บุ ค คล กลุ่ ม คน ชุ ม ชน สถาบั น หรื อ องค์ ก ร
ที่ อ ยู่ ร วมกั น โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงและปฏิ สั ม พั น ธ์ ซึ่ ง กั น และกั น หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ การใช้
หรือแสวงหาประโยชน์จากทะเลหรือชายฝั่งที่ติดกับทะเล

3. บทวิเคราะห์และความเชื่อมโยง
3.1 บทวิเคราะห์ทั่วไป
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศที่เคยมี
ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงได้เผชิญกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอเมริกา และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของประเทศจีน และอินเดียได้แผ่ ข ยาย
อิทธิพลไปทั่วโลก ประกอบกับหลายประเทศในทวีปเอเชียได้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น เพื่อขยายโอกาส
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ทวีปเอเชียมี ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมากขึ้น และ
มีโอกาสก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกได้ในอนาคต
ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
และที่ผ่านมาประเทศที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ทาให้อาเซียนมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตที่มีห่วงโซ่อุปทาน
ระดับโลก (Global supply chain) ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มีการเคลื่อนย้ายฐาน
การผลิตสินค้าและบริการ ดังนั้น ประเทศไทยควรส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ใช้ทักษะและความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับ
มูลค่าสินค้าและบริการ ให้ศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น และในอนาคตการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่ งและโลจิ ส ติกส์ จ ะเป็ น ปั จจั ย สาคัญที่ชักนาการพัฒ นาเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบ
ด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของอาเซียน รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งให้สามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ
ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังประตูการค้าที่สาคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ มาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชาและ
เชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนาม จีน และอินเดีย ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการของไทยให้ดาเนินธุรกิจได้อย่าง
สะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
การขนส่งทางทะเลมีบทบาทสาคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมี ปริมาณมากกว่าร้อยละ 80
ของการขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรฐานในการดาเนินการของแต่ละประเทศ องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทสาคัญโดยทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่ว มมือระหว่างประเทศสมาชิกในการ
กาหนดกฎข้อบังคับ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
และตราสารข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ การคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
รวมทั้งเพื่อเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก และการอานวยความสะดวก
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศจะเป็นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศ (Convention) ขึ้น มาโดยการยอมรับจากประเทศสมาชิก สวนการบังคับใช้กฎหมายเป็นหน้าที่ของ
แต่ละประเทศ โดยนากฎหมายดังกล่าวไปออกเป็นกฎหมายภายในประเทศรองรับเช่นเดียวกับกฎหมายอื่นๆ
ที่มีอยู่ในประเทศ บางประเทศสมาชิกขาดผู้ที่มีความรูและประสบการณ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผลให้
การนากฎหมายไปบังคับใช้อย่างไม่ถู กต้อง ประกอบกับความจาเป็นที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศดูแลการ
ขนส่งทางเรื อที่ขนส่ ง จากเมืองท่าของประเทศหนึ่งไปยังเมืองท่าของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งหากแต่ล ะประเทศมี
กฎหมายที่แตกต่าง อาจจะทาให้ เกิดความแตกต่างจากกฎหมายหรือเกิดความขัดแย้งกับอีกประเทศหนึ่งได้
หรือเป็นการที่แต่ละประเทศกาหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรือสูงกว่าอีกประเทศหนึ่ง เป็นต้น
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศมีพันธกรณีที่ต้องดาเนินการตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ
ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้เริ่มดาเนินมาตรการตรวจสอบประเทศสมาชิก
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ซึง่ ประเทศไทยมีกาหนดรับการตรวจสอบจากโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMSAS) ในปี ๒๕๖๔ และรอบของการตรวจสอบจะดาเนินการทุกๆ ๗ ปี ซึ่งในกรณีที่
โครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMSAS) ตรวจพบข้อบกพร่อง
หรือข้อสังเกต ประเทศไทยจะต้องวิเคราะห์สาเหตุ และจัดทาแผนแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan:
CAP) เสนอต่อองค์ การทางทะเลระหว่ างประเทศและต้ อ งดาเนิ น การแก้ ไ ขตามแผน รวมถึงรายงานผลการ
ดาเนินการต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะส่งกระทบต่อประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธง
รัฐเมืองท่าและรัฐชายฝั่ง เช่น ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกองเรือไทย หรือเกิดข้อสงสัยในมาตรฐานของเรือไทย
โดยเฉพาะเรื อที่ทาการขนส่งสิ น ค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะทาให้เรือดังกล่ าวถูกตรวจสอบเข้มข้นจากเมื องท่า
ต่างประเทศ ซึ่งจะทาให้กิจการพาณิชยณาวีได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นของ
หน่วยงานไทยในการดาเนินการตามพันธกรณี หรือตามมาตรฐานสากล ดังนั้น ประเทศไทยควรดาเนินการส่งเสริม
ความปลอดภัยของชีวิตในทะเลในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่งและรัฐเมืองท่า เช่น การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาใน
ด้ า นความปลอดภั ย การให้ บ ริ ก ารวิ ท ยุ โ ทรคมนาคมส าหรั บ การขนส่ ง ทางเรื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ น ต้ น
ในด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยควรดาเนินการป้องกันหรือลดมลพิษจากเรือ เช่น การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาใน
ด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุอุบัติการณ์อย่างรวดเร็ว เป็นต้น
นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐในการดาเนินงานและบังคับใช้ตราสารของ องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศด้วย
3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามข้อกาหนด
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ ชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
ให้ ค ณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ต่ล ะด้า น จั ด ท าแผนแม่ บ ทเพื่ อ บรรลุ เป้ า หมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐ มนตรี
ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
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ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะ
นาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุก
คน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจานวนรวม 23 ฉบับ รายละเอียดการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
สู่แผนกลยุทธ์เป็นไปตามผังความเชื่อมโยงในภาคผนวก ข ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้
๓.๒.๑ ความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ โดยพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
ได้แก่ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ โดยเสริมสร้างและรักษา
ดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง
ของภูมิภาค การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับ
การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็น
รูปธรรม บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ พัฒนากลไก
และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๓.๒.๒ การต่างประเทศ
(๑) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของ
ไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทย
ในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทย
ยั งจะต้องดาเนิ น การเชิงรุกในด้านการเสริ มสร้ างเสถี ยรภาพในภู มิภ าคไปพร้ อมกั นด้ ว ย
เพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคตได้
(๒) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง
ยั่งยืน) มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือ
กับมิตรประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่าง ๆ และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายตลาด
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ในต่างประเทศ ขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ไทยจึงจะต้องใช้
ประโยชน์ จ ากความเป็นหุ้ นส่ วนกั บภาคส่ ว นต่าง ๆ ของต่ างประเทศ เพื่ อร่ ว มกั นบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก
(๓) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (มีมาตรฐานสากล)
มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพหน่ ว ยงานไทยและคนไทย และยกระดั บ มาตรฐานการพั ฒ นา
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมความร่วมมือในมิติ ต่าง ๆ กับนานาประเทศ นอกจากนี้
ไทยยังสามารถดาเนิ นการต่างประเทศในเชิงรุกและสร้างสรรค์ โดยการมีบทบาทในการ
ร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกัน
ได้ด้วย
(๔) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ)
มุ่งสร้างเกียรติภูมิและอานาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้อานาจแบบนุ่มนวลอย่าง
เป็นระบบ การดาเนินนโยบายที่ส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
การยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทยเพื่อสร้างมูลค่าของ
สินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยร่วมเสริมสร้าง
สถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้ แก่
ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
(๕) การต่ า งประเทศมี เ อกภาพและบู ร ณาการ (มี พ ลั ง ) มุ่ ง พั ฒ นาการด าเนิ น งานด้ า น
การต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่ อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การต่างประเทศให้
ความส าคัญกับการมีส่ วนร่วมของภาคส่ วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ
เพื่อให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวสาหรับประชาชนไทย
๓.๒.๓ การท่องเที่ยว
(๑) การท่องเที่ย วส าราญทางน้า ส่ งเสริมการท่องเที่ยวทางน้าให้ เป็นอีกทางเลื อกหนึ่งของ
การท่ อ งเที่ ย วไทย เป็ น แหล่ ง สร้ า งรายได้ ใ หม่ ใ ห้ กั บ ประเทศ โดยค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น
ของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้าสาคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้าให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงบริบท
ของพื้นที่และชุมชนในพื้นที่
(๒) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุน
พัฒ นาโครงข่ ายคมนาคมทั้ง ทางถนน ราง น้า และอากาศ และกรอบความร่ว มมื อ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาคและ
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อาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ร่วมกัน
๓.๒.๔ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(๑) ให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็ นระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศ
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะแก่การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถรองรับการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
๓.๒.๕ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๑) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นและสร้ า ง
การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิด
ความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
เป็นธรรม และทั่วถึง
(๒) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จาเป็น
และสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมายทุกลาดับชั้ นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ
ไม่ขัดกัน มีการนากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกสาคัญที่จ ะนา
กระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้าและความไม่เท่าเทียม
(๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้ดาเนินงานสอดประสานกันอย่า งเป็นองคาพยพเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง
กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ แผนกลยุ ทธ์ฉบั บ นี้ยั ง มีความสอดคล้ องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
ความปลอดภัย และความมั่น ของระบบขนส่ ง เช่น มีมาตรฐานและระบบกากับดูแลเรื่องความปลอดภั ย ของ
การขนส่ง ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย มีมาตรฐานและระบบกากับดูแลเรื่องความมั่นคงของ
การขนส่ง และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขั้น พื้นฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เช่น การพัฒนาระบบขนส่งที่สามารถลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาด เพิ่มสัดส่วนการพึ่งพิงพลังงานทางเลือกและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ เช่น ให้มีระบบขนส่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคส่ ว น
ที่สาคัญของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และให้มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ
มีระบบกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงมีการพัฒนาองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
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4. วัตถุประสงค์
แผนกลยุทธ์ฉบับนี้อธิบายวัตถุประสงค์ อานาจ หลักการ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ แผนปฏิบัติการและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อการดาเนินงานให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมกันเป็น แผนกลยุ ทธ์การดาเนินการตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศของ
ราชอาณาจักรไทย
๑) เพื่อยกระดับความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้า กองเรือพาณิชย์ และคนประจาเรือ ของ
ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความเชื่ อมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีต่อทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากลให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
๒) เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
พาณิชยนาวี
๓) เพื่อจัดให้มีและพัฒนาระบบกากับ ดูแล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ด้วยหลักการที่เหมาะสม ให้พร้อมสาหรับการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกิจการ
พาณิชยนาวีของประเทศ
๔) เพื่อจัดทาระบบการสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและประเทศสมาชิก
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ให้เกิดความสอดคล้องและมีมาตรฐานเป็นสากลในการบังคับใช้กฎหมาย
๕) เพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ อย่างสมดุล พัฒนาระบบกลไกต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือระหว่าง
ประเทศที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เอกสารสนับสนุนแผนกลยุทธ์ มีดังต่อไปนี้
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง (พ.ศ. 2560 – 2564)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบให้ ป ระเทศไทยเข้ า ร่ ว มโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิ ก ภาคบั ง คั บ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
5.7 มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552
5.8 ค าสั่ ง คณะกรรมการแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ประสานงานกั บ องค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

11
5.9 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการอนุวัติการตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Instrument
Implementation Code: III Code) ตามข้อมติ A.1070 (28) วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2013

6. การนาไปใช้
6.1 แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ใช้กับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยทั้งหมด ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงหรือ
โดยนัยสาหรับการดาเนินงานและการบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกัน
6.2 สาหรับการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการปรึกษาหารือและรับความร่วมมือ
จากองค์กรอิสระ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นประชาคมทางทะเลของประเทศไทย

7. อานาจหน้าที่
กรมเจ้ า ท่ า มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจในการพั ฒ นาและปฏิ บั ติ ต ามแผนกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น การ
ตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศของประเทศไทยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตทางทะเลและ
การป้องกันมลพิษทางทะเล โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากสานักงบประมาณ

8. วิสัยทัศน์
ประเทศไทยเป็นผู้นาในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐและเอกชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล

9. หลักการ
9.1 ความรับผิดชอบ
9.1.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐบาลไทยในการดาเนินการให้ตราสารของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีมีผลเต็มที่และสมบูรณ์
9.1.2 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาคมทางทะเลของไทยเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยของชีวิตในทะเลและป้องกันมลพิษจากเรือ
9.2 ความสอดคล้อง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
9.2.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดาเนินการและบังคับใช้ตราสารขององค์ การทางทะเลระหว่าง
ประเทศทั้งหมดที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพื่อให้มีความสอดคล้อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตทางทะเลและการป้องกันมลพิษ

12
9.3 ความโปร่งใส
9.3.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะยึดมั่นในหลักการความโปร่งใสและสิทธิของประชาคมทางทะเล
ในประเทศไทยในการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล สาธารณะ บรรดาเอกสารทางกฎหมายและเอกสาร
สนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมเพื่อให้เข้าถึงได้ โดยง่ายผ่านวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
9.4 ความร่วมมือและการประสานงาน
9.4.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ในการดาเนินงานและการบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ รวมถึงแผน
แผนกลยุทธ์การดาเนินการตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
9.5 การประเมินผลการทบทวนและการปรับปรุง
9.5.1 หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดตกลงที่จะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศและแผนกลยุทธ์การดาเนินการ
ตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศและดาเนินการเพื่อขจัดสาเหตุของการ
ไม่ปฏิบัติตาม หรือการที่มีโอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันการเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นซ้า

10. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)
ประเทศไทยระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มีความสาคัญสูงสุด ดังนี้
10.1 ส่งเสริมความปลอดภัยของชีวิตในทะเลในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่งและรัฐเมืองท่า
10.2 ป้องกันหรือลดมลพิษทางทะเลจากเรือทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก
10.3 เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลของภาครั ฐ ในการด าเนิ น งานและการบั ง คั บ ใช้ ต ราสารขององค์ ก ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ

11. เป้าหมายและความรับผิดชอบ
ภายใต้เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ข้อ ๑๐. จะระบุเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ดังที่แสดงใน
ตารางต่อไปนี้ โดยรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ กรอบระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละเป้าหมาย
รายละเอียดเป็นไปตามภาคผนวก ค
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๑๑.๑ ตารางเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1 – ส่งเสริมความปลอดภัยของชีวิตในทะเลในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่งและรัฐเมืองท่า
การเข้าเป็นภาคีของพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย
เป้าหมาย 1.1
แห่งชีวิตในทะเล (Protocol of 1988 relating to the International Convention for Safety
of Life at Sea, SOLAS Protocol 88) และพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่ า ด้ ว ยแนวน้ าบรรทุ ก (Protocol of 1988 relating to the International Convention on
Load Lines, Load Lines Protocol 88)
เป้าหมาย 1.2

การให้บริการสื่อสารคมนาคมในการให้บริการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพกับการเดินเรือ

เป้าหมาย 1.3

การพัฒนาศักยภาพการให้บริการการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เป้าหมาย 1.4

การบริการอุตุนิยมวิทยาที่มีความถูกต้อง แม่นยาและทันสมัยสาหรับการขนส่งทางเรือ

เป้าหมาย 1.5

การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย 1.6

สร้างมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง องค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางน้า

เป้าหมาย 1.7

เพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ทาการในเรือชาวไทยในกองเรือโลก

เป้าหมาย ๑.๘

การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลน่านน้าไทยให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ

เป้าหมาย 1.9

การสอบสวนอุบัติเหตุทางที่มีความเป็นอิสระ

๑๑.๒ ตารางเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 – ป้องกันหรือลดมลพิษทางทะเลจากเรือในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก
เป้าหมาย 2.1

การเข้าเป็นภาคีของภาคผนวกที่ ๕ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 (International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships 1973, Annex V)

เป้าหมาย ๒.๒

การเข้าเป็นภาคีของภาคผนวกที่ ๓ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 (International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships 1973, Annex III)

เป้าหมาย ๒.๓

การเข้าเป็นภาคีของภาคผนวกที่ ๔ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 (International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships 1973, Annex IV)
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2 – ป้องกันหรือลดมลพิษทางทะเลจากเรือในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก
เป้าหมาย ๒.๔

การเข้าเป็นภาคีของภาคผนวกที่ ๖ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 (International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships 1973, Annex VI)

เป้าหมาย 2.๕

การเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้าอับเฉาและตะกอน
(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast
Water and Sediments 2004, BWM 2004)

เป้าหมาย 2.๖

อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการรับของเสียจากเรือมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

๑๑.๓ ตารางเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 – เพิ่มประสิทธิภาพของรัฐในการดาเนินงานและการบังคับใช้ตราสารขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ
เป้าหมาย 3.1

การแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ เพื่อปิดช่องว่างตามพันธกรณีตราสารขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศที่ให้สัตยาบันและการกาหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสม

เป้าหมาย 3.2

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ๓.๓

การปรับปรุงความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการ
ด้านเครื่องหมายทางเรือและบริการบรรณสารการเดินเรือให้มีมาตรฐานสากล การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การดูแลน่านน้าไทยให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ

12. กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน
12.1 จั ด ให้ มี ร ะบบการประสานงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระหว่ า งหน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การประสานงานในที่นี้ ไ ด้แ ก่ การตรวจสอบและติด ตามผลการดาเนิน การตามแผนกลยุ ท ธ์ นี้
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุง การตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินการแก้ไขประเด็น
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกาหนด ประเด็นทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจและกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตใน
ทะเลและการป้องกันมลพิษจากเรือ
12.2 “คณะอนุกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ” ภายใต้ ค ณะกรรมการแห่ ง ชาติ เ พื่ อ การ
ประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นหน่วยประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
แผนกลยุทธ์นี้
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12.3 คณะอนุ กรรมการจั ดทาและขับเคลื่ อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศมีอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธาน
12.4 องค์ป ระกอบของคณะอนุ กรรมการจัดทาและขับเคลื่ อนกลยุทธ์เพื่อ ดาเนินการตามพัน ธกรณี
อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้แทนสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่
ประสบภัย สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล ผู้ แทนกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ผู้ แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้ แทนกรมควบคุมมลพิษ
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู้ แ ทนส านั ก งบประมาณ
ผู้ แทนส านั กงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติและผู้แทนกรมเจ้าท่า
12.5 คณะอนุ กรรมการจั ดทาและขับเคลื่ อนกลยุทธ์เพื่อดาเนิ นการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศสามารถเชิญหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือเอกชนที่
เกี่ยวข้องที่นอกเหนือจากสมาชิกถาวรเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ผู้ แทนหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กร หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีสิทธิ์เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงเพื่อลงคะแนนสาหรับมติการประชุม
12.6 กรมเจ้ า ท่ า ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการจั ด ท าและขั บ เคลื่ อ นกลยุ ท ธ์
เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
และเป็นหน่วยงานจัดเก็บและแจ้งเวียนรายงาน บันทึก และเอกสารการประชุมต่างๆ
12.7 คณะอนุ กรรมการจั ดทาและขับเคลื่ อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์ ก ารทางทะเลระหว่ า งประเทศ จะมี ก ารประชุ ม อย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ หกเดื อ น
ซึ่ ง การประชุ ม จะจั ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ มี อ งค์ ป ระชุ ม เกิ น กึ่ ง หนึ่ ง ของสมาชิ ก ถาวร และการลงมติ
จะถือเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกถาวรที่เข้าร่วมประชุม
12.8 วาระการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้กาหนดตาม
ความเหมาะสม หรือตามคาร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรของสมาชิก ถาวร และให้เลขานุการแจ้งให้
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
12.9 คณะอนุกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศอาจจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญขึ้น โดยฝ่ายเลขานุการต้อง
แจ้งให้สมาชิกทราบถึงวาระการประชุมและกาหนดการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งระหว่างการ
ประชุมสมัยวิสามัญจะไม่มีการหารือในประเด็นที่ไม่ปรากฏอยู่ในวาระการประชุม ทั้งนี้ การประชุมสมัย
วิสามัญและองค์ประชุมจะต้องเป็นไปตามข้อ 12.7
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12.10 กรมเจ้าท่าในฐานะฝ่ายเลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ดาเนินการตามมติที่ประชุม
12.11 คณะอนุ กรรมการจั ดทาและขับเคลื่ อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศสามารถแต่งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติงานตามความ
จาเป็น สมาชิกของคณะทางานอาจประกอบด้วยสมาชิกถาวรของคณะอนุกรรมการจัดทาและ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเล
ระหว่ า งประเทศ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ หรื อ บุ ค คลจากหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก ร หรื อ เอกชนที่ มี ค วาม
เหมาะสม
12.12 ให้ ค ณะท างานตามข้ อ ๑๒.๑๑ รายงานผลการปฏิบั ติง านให้ กั บ คณะอนุ ก รรมการจั ด ทาและ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศภายในกาหนด และให้รายงานความคืบหน้าตามความเหมาะสม

13. การปรับปรุงและการแก้ไข
คณะอนุกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ มีหน้าที่ติดตาม ประเมินผล ทบทวนผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถเสนอให้มีการแก้ไขแผนกลยุทธ์ตามความจาเป็น

14. การสื่อสารและการรายงาน
14.1 กรมเจ้าท่าจะต้องเผยแพร่แผนกลยุทธ์นี้ต่อสาธารณะโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
14.2 กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานประสานงานในการรายงานข้อมูลตามพันธกรณีระหว่างประเทศขององค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ

15. การเก็บบันทึก
กรมเจ้ า ท่ า จะบั น ทึ ก การด าเนิ น การและการติ ด ตามการด าเนิ น การตามแผนกลยุ ท ธ์ ฉ บั บ นี้
โดยรายละเอียดของบันทึกประกอบด้วย
(๑) การแก้ไขกลยุทธ์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเป้าหมาย
(๒) แผนปฏิบัติการ
(๓) การประชุม คณะอนุ กรรมการจั ดทาและขั บเคลื่ อนกลยุ ทธ์เพื่ อดาเนิน การตามพัน ธกรณี
อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(๔) วาระการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
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(๕) มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการจัดทาและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อดาเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(๖) การประชุมคณะทางานและมติที่ประชุม
(๗) ผลการประเมิน
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ภาคผนวก ก – ตารางจาแนกหน่วยงานและกรอบการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ที่
๑

หน่วยงาน
กระทรวงคมนาคม

1.
2.
3.
4.
5.

๒

กระทรวงการต่างประเทศ

1.
2.
3.

๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.
2.
3.
4.

กรอบการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ก าหนดกลยุ ท ธ์ โ ดยรวม (Overall Strategy) เพื่ อ รองรั บ พั น ธกรณี ต ามอนุ สั ญ ญาระหว่ า ง
ประเทศ
กากับดูแลการสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุมลพิษจากเรือ
สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดทากฎหมายเพื่ออนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศ
สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ เพื่อดาเนินการตามพันธกรณีใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ประสานงานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ดาเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ
ให้ ค าปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ นโยบายและกลยุ ท ธ์ ด้ า นการต่ า งประเทศ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
จัดทากลยุทธ์ (Strategy) ด้านกิจการสื่อสาร โทรคมนาคมและอุตุนิยมวิทยา เพื่อรองรับ
พันธกรณี ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
กากับดูแลและสนับสนุนการให้บริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคมเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือ
กากับดูแลและสนับสนุนการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณเพื่อดาเนินการตามพันธกรณีใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
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ที่

หน่วยงาน

๔

ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล

๕

กองทัพเรือ

๖

สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗

สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

๘

สานักงบประมาณ

๙

สานักงานคณะกรรมการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

กรอบการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
5. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
1. บู ร ณาการภารกิ จ และข้ อ มู ล ข่ า วสารระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ รองรั บ พั น ธกรณี ต าม
อนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
2. สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณเพื่อดาเนินการตามพันธกรณีใน
อนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
3. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัดในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
สนับสนุนหน่ว ยงานในสั งกัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณเพื่ อดาเนินการตามพั นธกรณี ใ น
อนุสัญญาระหว่างประเทศ
ช่วยเหลือ ให้คาแนะนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย
เพื่ออนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศ
1. ก ากั บ ดู แ ลและจั ด สรรคลื่ น ความถี่ การอนุ ญ าต และการก ากั บ การประกอบกิ จ การวิ ท ยุ
คมนาคมและกิ จ การโทรคมนาคมเพื่ อ รองรั บ พั น ธกรณี ต ามอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศ
ในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
2. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
1. ให้คาปรึกษาด้านงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการดาเนินการตาม
พันธกรณีในอนุสัญญาระหว่างประเทศ
2. ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญระหว่าง
ประเทศ
1. จัดทากลยุทธ์ (Strategy) ด้านการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยเพื่อรองรับพันธกรณีตาม
อนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
2. อานวยการและประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยทางทะเล

20
ที่

๑๐ กรมเจ้าท่า

หน่วยงาน

กรอบการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
3. จัดทาแผนค้นหาและช่วยชีวิตแห่งชาติ รวมทั้งจัดทาความตกลง ความร่วมมือและการประชุม
ด้านการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยทางทะเล
4. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่า ง
ประเทศ
1. จัดทากลยุทธ์ (Strategy) เพื่อรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง (Flag
state) รัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State) และรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
2. จัดทาและพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญาระหว่างประเทศ
3. ตรวจและออกใบสาคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
4. ตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้าไทย
5. ก ากั บ ดู แ ลมาตรฐานการฝึ ก อบรม การออกประกาศนี ย บั ต รผู้ ท าการในเรือ ให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมาย
6. กากับดูแลมาตรฐานการจดทะเบียนเรือ
7. กากับดูแลองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้กระทาการแทนรัฐตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
8. กากับดูแลควบคุมเส้นทางเดินเรือและการจราจรทางทะเล
9. กากับดูแลการจัดการของเสียและมลพิษจากเรือ
10. กากับดูแลการบริการนาร่องเรือ
11. กากับดูแลการขนส่งสินค้าทางเรือ
12. กากับดูแลและจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับของเสียจากเรือ
13. กากับดูแลและจัดให้มีทุ่นเครื่องหมาย ประภาคาร และเครื่องช่วยในการเดินเรือ
14. สารวจและจัดทาแผนที่และข้อมูลด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ
15. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ

21
ที่
หน่วยงาน
๑๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1.
2.
3.
4.
5.

๑๒ กรมอุตุนิยมวิทยา

1.
2.
3.
4.
5.

๑๓ กรมควบคุมมลพิษ

1.
2.
3.
4.

กรอบการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
กาหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านสิ่ งแวดล้ อ มทางทะเล เพื่อรองรับ พั นธกรณีต ามอนุ สั ญ ญา
ระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
จัดทาและพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่ออนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศ
เสนอแนะแหล่งทะเลอันควรอนุรักษ์ เพื่อประโยชน์ในการสงวนรักษาและคุ้มครองทรัพยากร
ทางทะเล
ประสานความร่วมมือกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ในด้านการคุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเล
ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
กาหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อรองรับพันธกรณีตามอนุสั ญ ญาระหว่ า ง
ประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
ให้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางทะเล
พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
กาหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษทางทะเลเพื่อรองรับพันธกรณี
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
จัดทาและพัฒนากฎหมายด้านการจัดการและควบคุมมลพิษทางทะเลเพื่ออนุวัติการอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
กาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษทางทะเล
ประสานงานและดาเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษใน
พื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล

22
ที่

หน่วยงาน
5.
6.

๑๔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

1.
2.
3.
4.

๑๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.
2.
3.
4.

๑๖ กรมอุทกศาสตร์

1.
2.

กรอบการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศในด้านการจัดการ
มลพิษทางทะเล
ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
กาหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการจัดการขนส่งวัตถุหรือสินค้าอันตรายเพื่อรองรับพันธกรณี
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
จัดทาและพัฒ นากฎหมายด้านการจัดการวัตถุห รือสิ นค้าอันตรายเพื่ออนุวัติการอนุสั ญญา
ระหว่างประเทศ
บริหารจัดการและกากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตรายตามกรอบของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
กาหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการจัดการสาธารณภัยทางทะเลเพื่อรองรับพันธกรณี ต าม
อนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State)
พัฒ นาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทางทะเล และดาเนินการจัดการ
สาธารณภัยทางทะเล ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย
บู ร ณาการความร่ ว มมื อ องค์ ก รและเครื อ ข่ า ยด้ า นการจั ด การสาธารณภั ย ทางทะเลทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ
ส ารวจและจั ด ทาแผนที่ ท ะเลในน่ า นน้ าไทยและในทะเลหลวงที่ ต่ อ เนื่ อ งกั บ น่ า นน้ า ไทย
แผนที่เดินเรือ ตลอดจนเอกสารและบรรณสารที่เกี่ยวกับกิจการอุทกศาสตร์
จัดทามาตราน้ าทานายระดับ น้า ขึ้ น -ลง ในน่านน้าไทย และออกประกาศชาวเรื อเกี่ ย วกั บ
อันตรายและการเปลี่ยนแปลงในทะเล

23
ที่

หน่วยงาน

กรอบการดาเนินการตามอานาจหน้าที่
3. บริการข่าวอากาศให้แก่หน่วยงานของรัฐและเรือต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
4. ดาเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือในน่านน้าไทย
5. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ

24

ภาคผนวก ข – ผังความเชื่อมโยงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านความมั่นคง

* ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐

แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

แผนความมั่นคง พ.ศ. 2561 - 2580

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนกลยุทธ์การดาเนินการตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การดาเนินการตามข้อกาหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(การส่งเสริมความปลอดภัยของชีวิตในทะเลในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่งและรัฐเมืองท่า, การป้องกันหรือลดมลพิษทางทะเลจากเรือทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
และระดับโลกและการเพิ่มประสิทธิผลของภาครัฐในการดาเนินงาน, การบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ)
กรมเจ้าท่า

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกีย่ วข้อง

1) กองทัพเรือ
2) กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) กระทรวงการต่างประเทศ
4) สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
5) สานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ ระสบภัย สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
6) ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
7) กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
8) กรมอุตุนิยมวิทยา
9) กรมควบคุมมลพิษ
10) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
11) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
12) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
14) สานักงบประมาณ
15) สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
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ภาคผนวก ค – แผนปฏิบตั ิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๑.๑
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ง
ชี วิ ต ในทะเล (Protocol of 1988 relating to the International Convention for Safety of Life at
Sea, SOLAS Protocol 88) และพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้าบรรทุก
(Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, Load Lines Protocol
88)
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ง
ชีวิตในทะเล (Protocol of 1988 relating to the International Convention for Safety of Life at Sea,
SOLAS Protocol 88) และพิ ธี ส าร ค.ศ. 1988 ของอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยแนวน้ าบรรทุ ก
(Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, Load Lines Protocol
88) โดยเรือที่ชักธงไทยจะต้องเป็นไปตามความสอดคล้องของการตรวจเรือและการออกใบสาคัญรับรอง
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
กันยายน กรมเจ้าท่า
การศึกษาพิธีสาร ระบุความหมายและข้อผูกพันของการเป็น
2563
ภาคี ก าหนดก าลั ง คน ทรั พ ยากรและความต้ อ งการการ
ฝึกอบรมของพนักงาน เตรียมคาแนะนา ขอการอนุมัติจาก
ฝ่ายบริหารเพื่อเริ่มกระบวนการภาคยานุวัติ
มกราคม กรมเจ้าท่า
แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดเวลาเตรียมงาน (จัดหาเอกสาร
2564
จริง แปลเอกสาร จัดทาร่าง ทบทวนแก้ไขร่าง) ระบุประเภท
ของกฎหมายที่ต้องใช้ กรอบระยะเวลาที่จาเป็นในการออก
กฎหมายให้สมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและ
การนาไปปฏิบัติ
มิถุนายน กรมเจ้าท่า
ประชุ ม หารื อ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและหน่ ว ยงานของรั ฐ
2564
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตลอดจนขอรั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
สิงหาคม กรมเจ้าท่า
จั ด เตรี ย มเรื่ อ งการเข้ า เป็ น ภาคี อ นุ สั ญ ญาฯ และเสนอต่ อ
2564
กระทรวงคมนาคม
จัดส่ งเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เพื่อเสนอรัฐ มนตรี
สิงหาคม กระทรวง
คมนาคม
ลงนามเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
2564
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คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ง
ชีวิตในทะเล (Protocol of 1988 relating to the International Convention for Safety of Life at Sea,
SOLAS Protocol 88) และพิ ธี ส าร ค.ศ. 1988 ของอนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยแนวน้ าบรรทุ ก
(Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, Load Lines Protocol
88) โดยเรือที่ชักธงไทยจะต้องเป็นไปตามความสอดคล้องของการตรวจเรือและการออกใบสาคัญรับรอง
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
ตุลาคม
กระทรวงการ
จัดเตรียมตราสารการภาคยานุวัติ ส่งมอบตราสาร
2564
ต่างประเทศ
การภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ
ธันวาคม กรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2564
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๒. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๑.๒
การให้บริการสื่อสารคมนาคมในการให้บริการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพกับการเดินเรือ
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะขยายพื้นที่การให้บริการข่าวสารเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ข่าวการรายงานสภาพอากาศ
ข่าวการพยากรณ์อากาศและข่าวการค้นหาและช่วยเหลือให้แก่เรือด้วยระบบ NAVTEX กับเรือที่เดินในเส้นทาง
เดินเรือให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
กระทรวงดิจิทลั สารวจพื้นที่การติดตั้งสถานีส่ง NAVTEX บริเวณจังหวัดภาคใต้
บมจ. กสท
มกราคม
เพื่อเศรษฐกิจ
โทรคมนาคม
2563
จากัด (มหาชน)
บมจ. กสท
ธันวาคม
โทรคมนาคม
๒๕๖๓
จากัด (มหาชน)
บมจ. กสท
นับจาก
โทรคมนาคม
ได้รับ
งบประมาณ จากัด (มหาชน)

และสังคม
กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

ปรับปรุงสถานีสถานีส่ง NAVTEX เดิมที่จังหวัดเพชรบุรี
ติดตัง้ สถานีส่ง NAVTEX เพิ่มเติมบริเวณอาเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ เริ่มให้บริการสถานี
ส่ง NAVTEX ครอบคลุมพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ใช้เวลา
ประมาณ ๑๒ เดือน
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๓. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๑.๓
การพัฒนาศักยภาพการให้บริการการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัย
คาอธิบายของเป้าหมาย:
กรมเจ้าท่าจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริการช่วยเหลือ เรือที่ประสบภัยตามอนุสั ญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/7 ให้ครอบคลุมชายฝั่งประเทศไทย
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
มิถุนายน
สกชย.1
ยกร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเดินเรือ พ.ศ. ....
2563
“ในหมวดการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย” เสนอให้
กรมเจ้าท่า
กรกฎาคม
สกชย.
จัดเตรียมแผนค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยแห่งชาติ
2563
(National SAR Plan)
กันยายน
สกชย.
กรมเจ้าท่า,
จัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่
2563
กองทัพเรือ, ประสบภัย (SAREX)
ศรชล.2, ปภ.3
พฤษภาคม สกชย.และ
กองทัพเรือ, จัดเตรียมแผนการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passenger
2564
กรมเจ้าท่า
ศรชล., ปภ. Ship)
ภายใน
สกชย.และ
กองทัพเรือ, เริ่มทาการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passenger Ship)
ปีงบประมาณ กรมเจ้าท่า
ศรชล., ปภ.
2565

สานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
3
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
2
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๔. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๑.๔
การบริการอุตุนิยมวิทยาที่มีความถูกต้อง แม่นยาและทันสมัยสาหรับการขนส่งทางเรือ
คาอธิบายของเป้าหมาย:
กรมเจ้ า ท่ า จะบู ร ณาการร่ ว มกั บ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาใน เรื่ อ งเจ้ า หน้ า ที่ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาท่ า เรื อ (PMO) และ
เรืออาสาสมัครช่วยตรวจอากาศทะเล (VOS) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ V/5 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
มิถุนายน กรมเจ้าท่า
ออกประกาศกรมเจ้ า ท่ า ก าหนดให้ เ รื อ ไทยเข้ า ร่ ว มเป็ น เรื อ
2563
อาสาสมัครช่วยตรวจอากาศทะเล (VOS)
กรม
สิงหาคม กรมเจ้าท่า
จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยน
อุตนุ ิยมวิทยา หรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ระหว่างกรมเจ้าท่ากับกรม
2563
อุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
มีนาคม
จัดฝึกอบรมให้กับเรือไทยที่เข้าร่วมเป็นเรืออาสาสมัครช่วยตรวจ
2564
อากาศทะเล (VOS)
กรมอุตุนิยมวิทยา
เมษายน
กรมเจ้าท่า ทาหนังสือแจ้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) แจ้งข้อมูลของ
2564
เรือไทยที่เข้าร่วมเป็นเรืออาสาสมัครช่วยตรวจอากาศทะเล (VOS)
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๕. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๑.๕
การเพิ่มประสิทธิภาพจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะพัฒนากฎหมายและระบบการบริการจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เป็ น ไปตามข้อกาหนดอนุ สั ญญาระหว่างประเทศว่าด้ว ยความปลอดภัยแห่ งชีวิตในทะเล บทที่ ๗ ส่ ว น A และ
IMDG Code
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
กุมภาพันธ์ กรมเจ้าท่า
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกาหนด
2564
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารเกี่ ย วกั บ การบรรจุ หี บ ห่ อ การจั ด เก็ บ
การจัดแยก การจัดทาและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสาร
ที่จาเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจทาให้เกิดอันตรายขึ้นได้
พฤษภาคม สานักงาน
กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
2564
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
มิถุนายน กรมเจ้าท่า
จัดเตรียมร่างประกาศกรมเจ้าท่าและคู่มือต่าง ๆ ภายใน
2564
ร่างกฎกระทรวง
สิงหาคม กรมเจ้าท่า
กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ
2564
กันยายน กรมเจ้าท่า
กรมโรงงาน
ด าเนิ น การออกประกาศกรมเจ้ า ท่ า และคู่ มื อ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง
2564
อุตสาหกรรม การฝึกอบรมผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
กรมโรงงาน
ประชาสั มพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้อง
2564
อุตสาหกรรม และจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องสินค้าอันตรายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
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๖. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๑.๖
สร้างมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางน้า
คาอธิบายของเป้าหมาย:
บุคคลกรที่บรรจุเข้ามาทางานต้องมีองค์ความรู้การเดินเรือ การขนส่ง ปฏิบัตกิ ารความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมทางน้า
ของเรือและท่าเรือ ระหว่างปฏิบัติงานมีการเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะเพื่องานนั้นๆ เช่น สินค้าอันตราย
การตรวจสอบการบรรทุกลงเรือ การควบคุมเรือในเมืองท่า การควบคุมการจราจรทางน้า การนาร่อง กฎหมายทะเล
กฎหมายการขนส่งทางน้า อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
เมษายน
กรมเจ้าท่า
ทบทวนร่างโครงสร้างหน่วยงานกากับดูแลความปลอดภัยสินค้า
2564
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
จัดฝึกอบรมองค์ความรู้การเดินเรือชั้นสูง สินค้าอันตราย
2564
การตรวจสอบการบรรทุกสินค้าลงเรือ (Cargo securing and
stowage) การบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบเรือด้านความ
ปลอดภัยการบรรทุกสินค้า การเดินเรือ และสิ่งแวดล้อม
กันยายน กรมเจ้าท่า
หน่วยงานด้านกากับดูแลความปลอดภัยสินค้าภายในกรมเจ้าท่า
2564
ถูกจัดตั้งขึ้น
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
ยกร่างจัดทาระเบียบวิธีฏิบัติการสินค้าอันตราย การตรวจสอบ
2564
ก า ร บ ร ร ทุ ก สิ น ค้ า ล ง เ รื อ ( Cargo securing and stowage)
ตามประเภทต่างๆ
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
ยกร่ า งวิ ธี ฏิ บั ติ ก ารการตรวจสอบเรื อ ด้ า นความปลอดภั ย
2564
การบรรทุ ก สิ น ค้ า การเดิ น เรื อ และสิ่ ง แวดล้ อ ม และจั ด ท า
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มกราคม
กรมเจ้าท่า
จัดทากระบวนการสื่อสาร ต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
2565
การบันทึกและการจัดเก็บ
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๗. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ 1.7
เพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ทาการในเรือชาวไทยในกองเรือโลก
คาอธิบายของเป้าหมาย:
กรมเจ้าท่าจะปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรกลางให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมเจ้าของเรือ
ไทย และประกาศเพื่อให้สถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่านาไปทาการฝึกอบรมคนประจาเรือ
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของผู้ ท าการ
กรกฎาคม กรมเจ้าท่า
ในเรือไทยที่ต้องการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้อง
2563
นาความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ทาการในเรือ
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
ไทยที่ต้องการให้มีการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้องที่รับฟังความคิดเห็น
2563
แล้ว มาประมวลสังเคราะห์เพื่อจัดทาแนวทางการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรคนประจาเรือที่จัดทาโดยกรมเจ้าท่า ว่าต้องเพิ่มเติม/
ปรับปรุงในหัวข้อใด
กันยายน กรมเจ้าท่า
นาแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรคนประจาเรือที่จัดทาโดย
2563
กรมเจ้ า ท่ า เพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากสถานศึ ก ษาฝึ ก อบรม
ที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
น าความคิ ด เห็ น ที่ ไ ด้ รั บ จากสถานศึ ก ษาฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ รั บ การ
2563
รับรองจากกรมเจ้าท่า มาปรับปรุงหลักสูตรกลางของกรมเจ้าท่า
และประกาศใช้
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
สถานศึกษาฝึกอบรมของกรมเจ้าท่าที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
2563
นาเนื้อหาของหลักสูตรกลางที่ปรับปรุงแล้วไปทาการฝึกอบรม
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๘. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๑.8
การเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลน่านน้าไทยให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ
คาอธิบายของเป้าหมาย:
กรมเจ้าท่าจะบูรณาการปฎิบัติร่วมกับกรมอุทกศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
บริษัท กสทโทรคมนาคม จากัด (มหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยที่เกี่ยวข้อง จัดให้มบี ริการข้อมูลทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์ เครื่องหมายทางเรือ และบริการบรรณสารการเดินเรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล บทที่ ๔ และ ๕ ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
กาหนดและจัดให้มีการสื่อสารข่าวสารการเดินเรือที่ทันสมัย
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
พฤษภาคม กรมเจ้าท่า
กรมอุทก จัดทาระบบรายงานและการซ่อมทาเครื่องหมายทางเรือ
2563
ศาสตร์
ระหว่างหน่วยงาน
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
กรมอุทก เริ่มติดตั้งระบบควบคุมการจราจรทางน้า (VTS) ครอบคลุม
2563
ศาสตร์
อันดามันและอ่าวไทยตอนล่าง
มิถุนายน กรมเจ้าท่า
กรมอุทก ทดสอบระบบและเริ่มให้บริการการรายงานผ่านระบบควบคุม
2564
ศาสตร์
การจราจรทางน้า (VTS) ครอบคลุมอันดามันและอ่าวไทย
ตอนล่าง
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๙. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ 1.9
การสอบสวนอุบัติเหตุทางน้าที่มีความเป็นอิสระ
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะจัดตั้งหน่วยงานอิสระในการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้าภายใต้กระทรวงคมนาคม เพื่อให้การสอบสวน
เป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุและออก
คาแนะนาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะเดียวกัน
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
มิถุนายน กระทรวง
กรมเจ้าท่า ปลั ด กระทรวงคมนาคมลงนามในค าสั่ ง กระทรวงคมนาคม
2563
คมนาคม
เ พื่ อ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ส ว น อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง น้ า
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หน้ า ที่ ใ นการสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ ท างน้ าของเรื อ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้
อนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศและรายงานผล
การสอบสวนให้กับปลัดกระทรวงคมนาคมและลงนามในคาสั่ ง
กระทรวงคมนาคม เพื่อแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาจัดตั้ง
กองสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ แ ละอุ บั ติ ภั ย ทางน้ าภายใต้ ก ระทรวง
คมนาคม
กรกฎาคม กระทรวง
กรมเจ้าท่า จัดทาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ต่างๆ สาหรับ
2563
คมนาคม
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อกาหนดของ Casualty Investigation Code
และจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อจัดทาข้อมูลประกอบการจัดตั้ง
หน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้า
สิงหาคม
กระทรวง
กรมเจ้าท่า รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการดาเนินการจัดตั้งหน่วยงาน
2563
คมนาคม
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้า เพื่อกาหนด ภารกิจ อานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานฯ /คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้า
จัดทาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ต่างๆ แล้วเสร็จ
กันยายน กระทรวง
กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะทางาน ฯ เพื่อสรุปแนวทาง/รูปแบบ
2563
คมนาคม
การดาเนินการจัดตั้งหน่วยงานฯ
ตุลาคม
กระทรวง
กรมเจ้าท่า เริ่มกระบวนการจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัย
2563
คมนาคม
ทางน้าตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภายหลัง
กระทรวง
กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุ (Investigators)
สถานการณ์ คมนาคม
ตามหลักสูตรที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศกาหนด
COVID-19
คลี่คลาย
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คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะจัดตั้งหน่วยงานอิสระในการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้าภายใต้กระทรวงคมนาคม เพื่อให้การสอบสวน
เป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุและออก
คาแนะนาเพื่อป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะเดียวกัน
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
มิถุนายน กระทรวง
กรมเจ้าท่า ตั้งหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้าภายใต้
2564
คมนาคม
กระทรวงคมนาคม
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๑๐. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๒.๑
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร
ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๕ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex V)
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และ
พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๕ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex V)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
มิถุนายน สานักงาน
กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย
2563
คณะกรรมการ
ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ... (เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคี
กฤษฎีกา
อนุสัญญา MARPOL 73/78 Annex V)
กรกฎาคม กรมเจ้าท่า
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
2563
น่านน้าไทย ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ... (เพื่อรองรับการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา MARPOL 73/78 Annex V)
มกราคม
กรมเจ้าท่า
ดาเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
2564
ไทย พ.ศ. 2560
กุมภาพันธ์ กรมเจ้าท่า
นาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง (การขอเข้าเป็น
2564
ภาคีและร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย ฉบับที่ ...
พระพุทธศักราช ...)
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย
2564
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา)
พฤศจิกายน กระทรวงการ
จัดเตรียมตราสารสาหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
2565
ต่างประเทศ
สาหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ
มกราคม
กรมเจ้าท่า
กฎหมายมีผลใช้บังคับ
2566
มกราคม
กรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2566
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๑๑. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๒.๒
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร
ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๓ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex III)
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิก อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และ
พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๓ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex III)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
พฤษภาคม กรมเจ้าท่า
ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ
2564
ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๓
(International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the
Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex III) การระบุ
สาระสาคัญและข้อผูกพันของการเป็นภาคี การกาหนดจานวน
บุคลากร งบประมาณและความต้องการสาหรับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมคาแนะนา การขออนุมัติจากฝ่ายบริหารเพื่อ
เริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
กรมควบคุม แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดเวลาเตรียมงาน (แปลอนุสัญญา จัดทา
2564
มลพิษ,
ร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย) จัดทากฎหมายที่แก้ไข
กรมทรัพยากร เพิ่มเติมและระยะเวลาที่จาเป็นสาหรับการออกกฎหมายใช้บังคับ
ทางทะเลและ โดยสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและอนุวัติการ
ชายฝั่ง
อนุสัญญา
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วน
2564
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชน
หรือหน่วยงานภาครัฐ และนาความคิดเห็นดังกล่าวพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
จัดทาร่างกฎหมายและเอกสารประกอบสาหรับการนาเสนอเรื่อง
2564
ต่อกระทรวงคมนาคม พร้อมเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี ก่อนส่งให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในลาดับต่อไป
พฤศจิกายน สานักงาน
กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
2565
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
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คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิก อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และ
พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๓ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex III)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย
2566
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา)
กันยายน กระทรวงการ
จัดเตรียมตราสารสาหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
2567
ต่างประเทศ
สาหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
2567
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
2567

-

กฎหมายมีผลใช้บังคับ

-

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
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๑๒. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ 2.3
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร
ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๔ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex IV)
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร
ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๔ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973,
as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex IV)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
พฤษภาคม กรมเจ้าท่า
ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ
2565
ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๔
(International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the
Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex IV) การระบุ
สาระสาคัญและข้อผูกพันของการเป็นภาคี การกาหนดจานวน
บุคลากร งบประมาณและความต้องการสาหรับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมคาแนะนา การขอการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
เพื่อเริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
กรมควบคุม แต่ ง ตั้ ง คณะท างาน ก าหนดเวลาเตรี ย มงาน (แปลอนุ สั ญญา
2565
มลพิษ,
จัดทาร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย) จัดทากฎหมาย
กรมทรัพยากร ที่แก้ไขเพิ่มเติมและระยะเวลาที่จาเป็นสาหรับการออกกฎหมาย
ทางทะเลและ ใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติ และ
ชายฝั่ง
อนุวัติการอนุสัญญา
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
จั ด การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ ที่ มี ส่ ว น
2565
เกี่ยวข้องหรือมีส่ ว นได้เสี ย ไม่ว่าจะเป็นหน่ว ยงานภาคเอกชน
หรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และน าความคิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วพิ จ ารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
จัดทาร่างกฎหมายและเอกสารประกอบสาหรับการนาเสนอเรื่อง
2565
ต่อกระทรวงคมนาคม พร้อมเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี ก่อนส่งให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในลาดับต่อไป
พฤศจิกายน สานักงาน
กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
2566
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
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คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร
ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๔ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973,
as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex IV)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย
2567
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา)
กันยายน
กระทรวงการ
จัดเตรียมตราสารส าหรับ การภาคยานุวั ติ และส่ งมอบตราสาร
2568
ต่างประเทศ
สาหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบั ง คั บ ไปยั ง องค์ ก ารทางทะเล
ระหว่างประเทศ
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
กฎหมายมีผลใช้บังคับ
2568
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2568
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๑๓. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ 2.4
การเข้าเป็นภาคีสมาชิก อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และ
พิ ธี ส าร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๖ (International Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex VI)
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิก อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และ
พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๖ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex VI)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
พฤษภาคม กรมเจ้าท่า
ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ
2566
ค.ศ. ๑๙๗๓ และพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๖
(International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the
Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex VI) การระบุ
สาระสาคัญและข้อผูกพันของการเป็นภาคี การกาหนดจานวน
บุคลากร งบประมาณและความต้องการสาหรับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมคาแนะนา การขอการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
เพื่อเริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
กรมควบคุม แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดเวลาเตรียมงาน (แปลอนุสัญญา จัดทา
2566
มลพิษ
ร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย) จัดทากฎหมายที่แก้ไข
เพิ่มเติมและระยะเวลาที่จาเป็นสาหรับการออกกฎหมายใช้บังคับ
โดยสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและอนุวัติการ
อนุสัญญา
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
จั ด การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ ที่ มี ส่ ว น
2566
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ และนาความคิดเห็นดังกล่าวพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎหมาย
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
จัดทาร่างกฎหมายและเอกสารประกอบสาหรับการนาเสนอเรื่อง
2566
ต่อกระทรวงคมนาคม พร้อมเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี ก่อนส่งให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในลาดับต่อไป
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คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิก อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ และ
พิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ ภาคผนวก ๖ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships,
1973, as modified by the Protocol of 1978: MARPOL 73/78 Annex VI)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
พฤศจิกายน สานักงาน
กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
2567
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย
2568
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา)
กันยายน
กระทรวงการ
จัดเตรียมตราสารสาหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
2569
ต่างประเทศ
สาหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
กฎหมายมีผลใช้บังคับ
2569
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2569
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๑๔. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ 2.5
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้าอับเฉาและตะกอน (International
Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004,
BWM 2004)
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการควบคุมและจัดการน้าอับเฉาและตะกอนของเรือ
ค.ศ. ๒๐๐๔ (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and
Sediments: BWM 2004)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
พฤษภาคม กรมเจ้าท่า
ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการควบคุมและจัดการน้า
2564
อับเฉาและตะกอนของเรือ ค.ศ. ๒๐๐๔ (International
Convention for the Control and Management of Ships'
Ballast Water and Sediments: BWM 2004) การระบุ
สาระสาคัญและข้อผูกพันของการเป็นภาคี การกาหนดจานวน
บุคลากร งบประมาณและความต้องการสาหรับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมคาแนะนา การขอการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
เพื่อเริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
กรมควบคุม แต่งตั้งคณะทางาน กาหนดเวลาเตรียมงาน (แปลอนุสัญญา จัดทา
2564
มลพิษ,
ร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย) จัดทากฎหมายที่แก้ไข
กรมทรัพยากร เพิ่มเติมและระยะเวลาที่จาเป็นสาหรับการออกกฎหมายใช้บังคับ
ทางทะเลและ โดยสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและอนุวัติการ
ชายฝั่ง
อนุสัญญา
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วน
2564
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชน
หรือหน่วยงานภาครัฐ และนาความคิดเห็นดังกล่าวพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
จัดทาร่างกฎหมายและเอกสารประกอบสาหรับการนาเสนอเรื่อง
2564
ต่อกระทรวงคมนาคม พร้อมเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี ก่อนส่งให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในลาดับต่อไป
พฤศจิกายน สานักงาน
กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
2565
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา
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คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการควบคุมและจัดการน้าอับเฉาและตะกอนของเรือ
ค.ศ. ๒๐๐๔ (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and
Sediments: BWM 2004)
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย
2566
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา)
กันยายน
กระทรวงการ
จัดเตรียมตราสารสาหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
2567
ต่างประเทศ
สาหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
กฎหมายมีผลใช้บังคับ
2567
ธันวาคม
กรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2567
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๑๕. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๒.6
อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกในการรับของเสียจากเรือมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกในการรับของเสียจากเรื อ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดอนุสัญญาอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ภาคผนวกที่ 1 และ 2
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
มกราคม
กรมเจ้าท่า
จัดทาคาสั่งกรมเจ้าท่าแนบท้ายใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาน้า
2564
กรกฎาคม สานักงาน
กรมเจ้าท่า ตรวจพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย
2564
คณะกรรมการ
ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ...
กฤษฎีกา
กรกฎาคม กรมเจ้าท่า
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
2564
น่านน้าไทย ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ... (หมวดท่าเรือ)
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
ดาเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
2564
ไทย พ.ศ. 2560
ตุลาคม
กระทรวง
นาเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง
2564
คมนาคม
ตุลาคม
กระทรวง
รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา
2564
คมนาคม
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย ฉบับที่ ...
พระพุทธศักราช ... (3 วาระ)
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
กฎหมายมีผลใช้บังคับ
2565
ตุลาคม
กรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2565
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๑๖. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๓.๑
การแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ เพื่อปิดช่องว่างตามพันธกรณีตราสารขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศที่ให้สัตยาบันและการกาหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสม
คาอธิบายของเป้าหมาย:
ประเทศไทยจะพัฒนากฎหมาย ภายในเพื่อรองรับพันธกรณีที่เกิดจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาให้ครบถ้วนและแก้ไข
ปรับปรุงบทกาหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้น
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
กรกฎาคม สานักงาน
ตรวจพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ าไทย
2564
คณะกรรมการ
ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ... และพระราชบัญญัติเรือไทย ฉบับ
กฤษฎีกา
ที่ ... พระพุทธศักราช ... ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
กรกฎาคม กรมเจ้าท่า
จัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2565
กันยายน
กรมเจ้าท่า
ดาเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กร
2565
ไทย พ.ศ. 2560
พฤศจิกายน กระทรวง
นาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา (อีกครั้ง)
2565
คมนาคม
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
รั ฐ สภาโดยสภาผู้ แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภาพิ จ ารณาร่ า ง
2565
พระราช บั ญญั ติ ก ารเดิ น เรื อ ในน่ า นน้ า ไทย ฉบั บ ที่ . ..
พระพุทธศักราช ... (3 วาระ)
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
กฎหมายมีผลบังคับใช้
2567
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2567
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๑๗. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ ๓.๒
การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
คาอธิบายของเป้าหมาย:
การสร้ างองค์ความรู้ จิ ตส านึ ก แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
สิงหาคม
กรมเจ้าท่า
รวบรวมข้อมูล ศึกษา ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2563
เพื่อจัดทาแผนการฝึกอบรม (Training Programme) การฝึกซ้อม
(Drill&Exercise) และการให้รางวัล (Reward) แก่บริษัทเดินเรือ
และคนประจาเรือ
กุมภาพันธ์ กรมเจ้าท่า
จั ด ท าแผนการฝึ ก อบรม (Training Programme) การฝึ ก ซ้ อ ม
2564
(Drill & Exercise) และการให้รางวัล (Reward) แก่บริษัทเดินเรือ
และคนประจาเรือ
มีนาคม
กรมเจ้าท่า
ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในและบริษัทเดินเรือและคน
2564
ประจาเรือทราบ
หน่วยงาน
ภายหลัง
กรมเจ้าท่า
เริ่ ม ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมตามแผนฯ และก าหนดให้ มี
ภาครั
ฐ
และ
สถานการณ์
การประเมินผลและทบทวนการดาเนินการทุกๆ ๖ เดือน
เอกชนที
่
COVID-19
เกี่ยวข้อง
คลี่คลาย
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๑๘. แผนปฏิบัติการสาหรับเป้าหมายที่ 3.3
การปรับปรุงความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการด้านเครื่องหมายทางเรือ
และบริการบรรณสารการเดินเรือให้มีมาตรฐานสากล การเพิ่มประสิทธิภาพ การดูแลน่านน้าไทยให้เกิด
ความปลอดภัยต่อการเดินเรือ
คาอธิบายของเป้าหมาย: จัดทาบันทึกความร่วมมือการประสานงานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยง
ข้อมูล ด้านการสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์ ด้านการเดินเรือ
- บริการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการแจ้งเตือนภัย ให้เป็นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/4 และข้อ V/๕
- การบริการด้านอุทกศาสตร์ แผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความ
ปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/9
- การจัดให้มเี ครื่องหมายทางเรือให้เป็นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
ข้อ V/13
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
มิถุนายน
กรมเจ้าท่า
ส่งร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) การประสานงานความร่วมมือ
2563
การแลกเปลี่ ย นหรื อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นการสื่ อ สาร ด้ า น
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ด้ า นอุ ท กศาสตร์ ด้ า นการเดิ น เรื อ ให้ ก รม
อุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สั ง คม บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด (มหาชน) ส านั ก งาน
คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือที่ประสบ
ภัย สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการ
กรมเจ้าท่า,
กันยายน
บมจ. กสท
จัดทาระเบียบปฏิบัติร่วมกันด้านการบริการข่าวสารการเดินเรือ
กรมอุทก
2563
โทรคมนาคม, ระหว่าง กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์ บริษัท กสท โทรคมนาคม
ศาสตร์
กรม
จากัด (มหาชน) และกรมอุตุนิยมวิทยา
อุตุนิยมวิทยา
ตุลาคม
2563

กรมเจ้าท่า,
กรมอุทก
ศาสตร์

การท่าเรือแห่ง จัดทาระเบียบปฏิบัติร่วมกันและจัดทาฐานข้อมูลเครื่องหมายทาง
ประเทศไทย เรือ ระหว่าง กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์ และการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
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คาอธิบายของเป้าหมาย: จัดทาบันทึกความร่วมมือการประสานงานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยง
ข้อมูล ด้านการสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์ ด้านการเดินเรือ
- บริการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการแจ้งเตือนภัย ให้เป็นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/4 และข้อ V/๕
- การบริการด้านอุทกศาสตร์ แผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความ
ปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/9
- การจัดให้มเี ครื่องหมายทางเรือให้เป็นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
ข้อ V/13
หน่วยงาน
กรอบเวลา หน่วยงานหลัก
รายละเอียด
สนับสนุน
พฤศจิกายน กรมเจ้าท่า,
บมจ. กสท จัดทาระเบียบปฏิบัติร่วมกันด้านการส่งข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนเหตุ
4
2563
สกชย.
โทรคมนาคม, เกี่ ย วกั บ การค้ น หาช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ทางทะเล ระหว่ า ง
กรมเจ้าท่า สกชย. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
กรมเจ้าท่า,
มีนาคม
ลงนามในบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ (MOU) การประสานงานความ
กรมอุตุนิยมวิทยา
2564
ร่ ว มมื อ การแลกเปลี่ ย นหรื อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ด้ า นการสื่ อ สาร
กรมอุทกศาสตร์,
ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์ ด้านการเดินเรือ ระหว่าง
กระทรวงดิจิทลั
กรมเจ้าท่า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม บริ ษั ท กสท โทรคมนาคม จ ากั ด
สังคม,
(มหาชน) สานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
บริษัท กสท
ยานและเรื อ ที่ ป ระสบภั ย (สกชย.) ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน),
คมนาคม สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจ การ
สกชย., สานักงาน
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สานักงาน กสทช.)
คณะกรรมการ
กิจการกระจาย
เสียงกิจการ
โทรทัศน์และ
กิจการ
โทรคมนาคม
แห่งชาติ
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