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1. บทน า 
การขนส่งทางทะเลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา

และก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณการค้าระหว่าง
ประเทศมาจากการขนส่งทางทะเล เนื่องจากเป็นการขนส่งที่ใช้ต้นทุนต่ าและสามารถขนสินค้าได้ในปริมาณสูงเมื่อ
เทียบกับการขนส่งทางบกและทางอากาศ ดังนั้น การขนส่งทางทะเลจึงมีความส าคัญไม่เพียงแต่ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ แต่รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของโลกและของประเทศด้วย ประเทศไทย
ในฐานะที่ตั้งอยู่กึ่งกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ โดยที่มีจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดทะเล
ทั้งหมด ๒๓ จังหวัด จึงสามารถใช้ประโยชน์จากทะเลและการขนส่งทางทะเลได้อย่างมาก โดยการส่งออกทางทะเล
ช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้การขนส่งทางทะเล 
จึงมีความส าคัญ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
เพียงพอ รวมถึงการพัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชยนาวี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาท่าเรือน้ าลึกในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ รวมทั้งรณรงค์ลดการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว 

ประเทศไทยได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ  
11 ด้าน รวมถึงหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องมาตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 - 11 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานหลักและหน่วยงานอ่ืนๆ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนในการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีสากล 
ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวความคิด “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ในมิติต่าง ๆ รวมถึงโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒน า
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อีกท้ัง “สร้างคุณค่าใหม่” ในอนาคตด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ 
การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐจะท าให้ประเทศไทยขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกได้ 
จากที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้แก่ ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่สูงขึ้น รวมถึงการบรรลุเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องในยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งพ้ืนฐานให้มีความเชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ 
ที ่2 การยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่ง ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: 
IMO) ซึ่งเป็นทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดกรอบมาตรฐาน  
ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ ส าหรับให้ประเทศสมาชิก
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ยอมรับและน าไปปฏิบัติในรูปแบบของตราสารต่าง ๆ ได้แก่ อนุสัญญา พิธีสาร กฎ และข้อบังคับ ปัจจุบันมีสมาชิก 
จ านวน 174 ประเทศ  ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่  20 กันยายน 2516 อย่างไรก็ตาม  
แม้ว่าองค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้จัดท าตราสาร ซึ่งเก่ียวกับการก าหนดมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเล 
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางทะเลให้ประเทศสมาชิกยอมรับและ
น าไปปฏิบัติจ านวนมากก็ตาม แต่ก็ยังมีอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางทะเลเกิดขึ้นหลายครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างต่อเนื่อง องค์การทางทะเลระหว่าง
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 
โดยกรมเจ้าท่าในฐานะหน่วยงานหลักและหน่วยงานอ่ืนๆในฐานะหน่วยงานสนับสนุนในการปฏิบัติตามพันธกรณี
ของอนุสัญญาระหว่างประเทศได้เข้าร่วมโครงการ ต่อมาที่ประชุมสมัชชาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
ได้รับรองข้อมติสมัชชาที่ A.1068 (28) เพ่ือเปลี่ยนผ่านจากโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศโดยสมัครใจ (VIMSAS) เป็นโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ภาคบังคับ (IMO Member State Audit Scheme: IMSAS) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าประเทศสมาชิกปฏิบัติตามตราสารและข้อก าหนดต่างๆ ขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายทั่วโลก 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
ตรวจสอบประเทศสมาชิกภาคบังคับ (IMSAS) และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล กองทัพเรือ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุตุนิยมวิทยา กรมควบคุม
มลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุทกศาสตร์ เข้าร่วมโครงการตรวจสอบ
ประเทศสมาชิกภาคบังคับ (IMSAS) ตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศและด าเนินการ 
ตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ตลอดจนร่วมมือและสนับสนุน
การด าเนินการตามที่คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศก าหนด  
โดยให้กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติ ทั้งนี้ รายละเอียดของกรอบการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ
รองรับพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นไปตามภาคผนวก ก 

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ าของประเทศไทย รวมถึง
พัฒนากองเรือพาณิชย์ของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นในมาตรฐา นอุตสาหกรรม
พาณิชยนาว ีในทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข ้องทั ้ง ในประเทศและสากล รวมถึง ให ้ม ีการพัฒนาการท างาน 
อย่างมีระบบ เสริมสร้างกลไกให้สอดคล้องกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศด้วยหลักการที่เหมาะสม 
พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการพาณิชยนาวี 
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ประเทศไทยจึงได้จัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบังคับ
ใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศของประเทศไทยต่อไป 

2. ค านิยาม 
 ประชาคมทางทะเล (Maritime Community) หมายถึง บุคคล กลุ่มคน ชุมชน สถาบันหรือองค์กร 
ที่อยู่รวมกันโดยมีความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน หรือมีผลประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับการใช้ 
หรือแสวงหาประโยชน์จากทะเลหรือชายฝั่งที่ติดกับทะเล  

 

3. บทวิเคราะห์และความเชื่อมโยง 
 3.1 บทวิเคราะห์ทั่วไป 

  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สถานการณ์เศรษฐกิจโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศที่เคยมี
ระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงได้เผชิญกับปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของประเทศจีน และอินเดียได้แผ่ขยาย
อิทธิพลไปทั่วโลก ประกอบกับหลายประเทศในทวีปเอเชียได้มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เพ่ือขยายโอกาส
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ทวีปเอเชียมีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจมากขึ้นและ 
มีโอกาสก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของโลกได้ในอนาคต 

  ในปี พ.ศ. 2558 อาเซียนได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
และท่ีผ่านมาประเทศที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ท าให้อาเซียนมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิตที่มีห่วงโซ่อุปทาน
ระดับโลก (Global supply chain) ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น มีการเคลื่อนย้ายฐาน
การผลิตสินค้าและบริการ ดังนั้น ประเทศไทยควรส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ใช้ทักษะและความรู้ขั้นสูง เพ่ือยกระดับ
มูลค่าสินค้าและบริการ ให้ศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น และในอนาคตการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์จะเป็นปัจจัยส าคัญที่ชักน าการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากประเทศไทยมีความ ได้เปรียบ 
ด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของอาเซียน รัฐบาลจึงได้ส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งให้สามารถเชื่อมโยงฐานการผลิตสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ 
ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังประตูการค้าที่ส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ มาเลเซีย พม่า ลาว และกัมพูชาและ 
เชื่อมต่อไปยังประเทศเวียดนาม จีน และอินเดีย ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการของไทยให้ด าเนินธุรกิจได้อย่าง
สะดวก ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

  การขนส่งทางทะเลมีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณมากกว่าร้อยละ 80 
ของการขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้น เพ่ือให้มีมาตรฐานในการด าเนินการของแต่ละประเทศ องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทส าคัญโดยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการ
ก าหนดกฎข้อบังคับ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
และตราสารข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ การคุ้มครองรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
รวมทั้งเพ่ือเป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศสมาชิก และการอ านวยความสะดวก 
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ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางทะเล ซึ่งองค์การทางทะเลระหว่างประเทศจะเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ระหว่าง
ประเทศ (Convention) ขึ้นมาโดยการยอมรับจากประเทศสมาชิก สวนการบังคับใช้กฎหมายเป็นหน้าที่ของ 
แต่ละประเทศ โดยน ากฎหมายดังกล่าวไปออกเป็นกฎหมายภายในประเทศรองรับเช่นเดียวกับกฎหมายอ่ืนๆ  
ที่มีอยู่ในประเทศ บางประเทศสมาชิกขาดผู้ที่มีความรูและประสบการณ์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นผลให้
การน ากฎหมายไปบังคับใช้อย่างไม่ถูกต้อง ประกอบกับความจ าเป็นที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศดูแลการ
ขนส่งทางเรือที่ขนส่งจากเมืองท่าของประเทศหนึ่งไปยังเมืองท่าของอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งหากแต่ละประเทศมี
กฎหมายที่แตกต่าง อาจจะท าให้เกิดความแตกต่างจากกฎหมายหรือเกิดความขัดแย้งกับอีกประเทศหนึ่งได้  
หรือเป็นการที่แต่ละประเทศก าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรือสูงกว่าอีกประเทศหนึ่ง เป็นต้น  

  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศมีพันธกรณีท่ีต้องด าเนินการตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ  
ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้เริ่มด าเนินมาตรการตรวจสอบประเทศสมาชิก 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ซ่ึงประเทศไทยมีก าหนดรับการตรวจสอบจากโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศภาคบังคับ (IMSAS) ในปี ๒๕๖๔ และรอบของการตรวจสอบจะด าเนินการทุกๆ ๗ ปี ซึ่งในกรณีที่
โครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ  (IMSAS) ตรวจพบข้อบกพร่อง
หรือข้อสังเกต ประเทศไทยจะต้องวิเคราะห์สาเหตุ และจัดท าแผนแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan: 
CAP) เสนอต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและต้องด าเนินการแก้ไขตามแผน รวมถึงรายงานผลการ
ด าเนินการต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะส่งกระทบต่อประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธง 
รัฐเมืองท่าและรัฐชายฝั่ง เช่น ท าให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกองเรือไทย หรือเกิดข้อสงสัยในมาตรฐานของเรือไทย 
โดยเฉพาะเรือที่ท าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะท าให้เรือดังกล่าวถูกตรวจสอบเข้มข้นจากเมืองท่า
ต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้กิจการพาณิชยณาวีได้รับผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นของ
หน่วยงานไทยในการด าเนินการตามพันธกรณี หรือตามมาตรฐานสากล ดังนั้น ประเทศไทยควรด าเนินการส่งเสริม
ความปลอดภัยของชีวิตในทะเลในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่งและรัฐเมืองท่า เช่น การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาใน
ด้านความปลอดภัย การให้บริการวิทยุโทรคมนาคมส าหรับการขนส่งทางเรือที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  
ในด้านสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยควรด าเนินการป้องกันหรือลดมลพิษจากเรือ เช่น การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาใน
ด้านการป้องกันสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุอุบัติการณ์อย่างรวดเร็ว เป็นต้น 
นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเพ่ิมประสิทธิภาพของรัฐในการด าเนินงานและบังคับใช้ตราสารของ องค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศด้วย 

 3.2 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามข้อก าหนด
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน จัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
ให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไป
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ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะ
น าไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุก
คน โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีจ านวนรวม 23 ฉบับ รายละเอียดการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
สู่แผนกลยุทธ์เป็นไปตามผังความเชื่อมโยงในภาคผนวก ข ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 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 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคง 
ของภูมิภาค การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับ 
การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็น
รูปธรรม บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ พัฒนากลไก
และองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

๓.๒.๒ การต่างประเทศ 

(๑)  ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงของ
ไทยและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในทุกระดับเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในทุกมิติและเตรียมความพร้อมของไทย
ในการรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก นอกจากนี้ การต่างประเทศไทย 
ยังจะต้องด าเนินการเชิงรุกในด้านการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคไปพร้อมกันด้วย 
เพ่ือลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในอนาคตได้ 

(๒) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความมั่งคั่ง 
ยั่งยืน) มุ่งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือ
กับมิตรประเทศทั่วโลก ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม
การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่าง ๆ และการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยขยายตลาด
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ในต่างประเทศ ขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปอย่างยั่งยืน ไทยจึงจะต้องใช้
ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 

(๓) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (มีมาตรฐานสากล) 
มุ่ งส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานไทยและคนไทย และยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
ภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศและส่งเสริมความร่วมมือในมิติต่าง ๆ กับนานาประเทศ นอกจากนี้ 
ไทยยังสามารถด าเนินการต่างประเทศในเชิงรุกและสร้างสรรค์ โดยการมีบทบาทในการ 
ร่วมพัฒนากฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีต่าง ๆ นี้ ไปพร้อมกัน
ได้ด้วย 

(๔) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ) 
มุ่งสร้างเกียรติภูมิและอ านาจต่อรอง โดยเน้นการต่างประเทศที่ใช้อ านาจแบบนุ่มนวลอย่าง
เป็นระบบ การด าเนินนโยบายที่ส่งเสริมสถานะของไทยในเวทีโลก การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 
การยกระดับการส่งเสริมเอกลักษณ์ของไทยให้กลายเป็นความนิยมไทยเพ่ือสร้างมูลค่าของ
สินค้าและบริการ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถให้ทุกภาคส่วนของไทยร่วมเสริมสร้าง
สถานะของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาและเพ่ิมพูนผลประโยชน์ให้แก่
ประเทศและประชาชนไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก 

(๕) การต่างประเทศมี เอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) มุ่ งพัฒนาการด าเนินงานด้าน 
การต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพระหว่างทุกภาคส่วนของประเทศ ซึ่งแผนย่อยนี้เป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ การต่างประเทศให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วิชาการ ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนไทยทั่วไป ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ 
เพ่ือให้การต่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวส าหรับประชาชนไทย 

๓.๒.๓ การท่องเที่ยว  

(๑)  การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ าให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ  
การท่องเที่ยวไทย เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศ โดยค านึงถึงความยั่งยืน  
ของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบคลุมการท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายฝั่ง และการท่องเที่ยวในลุ่มน้ าส าคัญ โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท่องเที่ยวทางน้ าให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงบริบท
ของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่ 

(๒) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ แผนการลงทุน
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งทางถนน ราง น้ า และอากาศ และกรอบความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ อนุภูมิภาคและ
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อาเซียน บนฐานอัตลักษณ์เดียวกัน เพ่ือส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ร่วมกัน 

๓.๒.๔ โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  

(๑)  ให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศ
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะแก่การค้า การลงทุน ตลอดจนสามารถรองรับการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต 

๓.๒.๕ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
(๑) ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้าง  

การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิด
ความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม 
เป็นธรรม และท่ัวถึง 

(๒) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จ าเป็น
และสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรมทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและ 
เป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงกฎหมายทุกล าดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ 
ไม่ขัดกัน มีการน ากฎหมายไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะน า
กระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียม 

(๓) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอ านวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส 
เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้ด าเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง 
กรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ยังมีความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับ
ความปลอดภัยและความมั่นของระบบขนส่ง เช่น มีมาตรฐานและระบบก ากับดูแลเรื่องความปลอดภัยของ 
การขนส่ง ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย มีมาตรฐานและระบบก ากับดูแลเรื่องความมั่นคงของ 
การขนส่ง และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
เช่น การพัฒนาระบบขนส่งที่สามารถลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาด เพ่ิมสัดส่วนการพ่ึงพิงพลังงานทางเลือกและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ให้มีระบบขนส่งที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคส่วน 
ที่ส าคัญของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล และให้มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ 
มีระบบกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงมีการพัฒนาองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
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4. วัตถุประสงค ์
 แผนกลยุทธ์ฉบับนี้อธิบายวัตถุประสงค์ อ านาจ หลักการ ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ แผนปฏิบัติการและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพเพ่ือการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ซึ่งรวมกันเป็นแผนกลยุทธ์การด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศของ
ราชอาณาจักรไทย  

๑)   เพ่ือยกระดับความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ า กองเรือพาณิชย์และคนประจ าเรือของ
ประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมความเชื่อมั่นในมาตรฐานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีต่อทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากลให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

๒)   เพ่ือบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
พาณิชยนาวี 

๓)   เพ่ือจัดให้มีและพัฒนาระบบก ากับ ดูแล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
ด้วยหลักการที่เหมาะสม ให้พร้อมส าหรับการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับกิจการ
พาณิชยนาวีของประเทศ 

๔)   เพ่ือจัดท าระบบการสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศและประเทศสมาชิก
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ให้เกิดความสอดคล้องและมีมาตรฐานเป็นสากลในการบังคับใช้กฎหมาย    

๕)   เพ่ือเสริมสร้างยุทธศาสตร์ในมิติต่างๆ อย่างสมดุล พัฒนาระบบกลไกต่างๆ รวมทั้งความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีเป็นประโยชน์กับประเทศไทยให้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. เอกสารสนับสนุนแผนกลยุทธ์ มีดังต่อไปนี้ 
5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
5.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
5.3 แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
5.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.5 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง (พ.ศ. 2560 – 2564) 
5.6 มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกภาคบังคับ  

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 
5.7 มติคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 
5.8 ค าสั่ งคณะกรรมการแห่งชาติ เ พ่ือประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ขององคก์ารทางทะเลระหว่างประเทศ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
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5.9 ประมวลข้อบังคับว่าด้วยการอนุวัติการตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Instrument 
Implementation Code: III Code) ตามข้อมติ A.1070 (28) วันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2013 

6. การน าไปใช้ 
6.1 แผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ใช้กับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยทั้งหมด ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงหรือ

โดยนัยส าหรับการด าเนินงานและการบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกัน 

6.2 ส าหรับการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการปรึกษาหารือและรับความร่วมมือ
จากองค์กรอิสระ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นประชาคมทางทะเลของประเทศไทย 

 

7. อ านาจหน้าที ่
 กรมเจ้าท่า มีหน้าที่และอ านาจในการพัฒนาและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์การด าเนินการ 
ตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศของประเทศไทยเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตทางทะเลและ  
การป้องกันมลพิษทางทะเล โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยและขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงบประมาณ 
 

8. วิสัยทัศน ์
ประเทศไทยเป็นผู้น าในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐและเอกชนให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 
 

9. หลักการ 
9.1 ความรับผิดชอบ 

9.1.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรัฐบาลไทยในการด าเนินการให้ตราสารของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีมีผลเต็มที่และสมบูรณ์ 

9.1.2 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาคมทางทะเลของไทยเพ่ือส่งเสริมความ
ปลอดภัยของชีวิตในทะเลและป้องกันมลพิษจากเรือ 

9.2 ความสอดคล้อง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

9.2.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะด าเนินการและบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศทั้งหมดที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเพ่ือให้มีความสอดคล้อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตทางทะเลและการป้องกันมลพิษ 
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9.3 ความโปร่งใส 

9.3.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะยึดมั่นในหลักการความโปร่งใสและสิทธิของประชาคมทางทะเล
ในประเทศไทยในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ บรรดาเอกสารทางกฎหมายและเอกสาร
สนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมเพ่ือให้เข้าถึงได้ โดยง่ายผ่านวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.4 ความร่วมมือและการประสานงาน 

9.4.1 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานและการบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ รวมถึงแผน
แผนกลยุทธ์การด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

9.5 การประเมินผลการทบทวนและการปรับปรุง 

9.5.1 หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดตกลงที่จะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศและแผนกลยุทธ์การด าเนินการ
ตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศและด าเนินการเพ่ือขจัดสาเหตุของการ 
ไม่ปฏิบัติตาม หรือการที่มีโอกาสที่จะไม่ปฏิบัติตามเพ่ือป้องกันการเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นซ้ า 

 

10. เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
ประเทศไทยระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่มีความส าคัญสูงสุด ดังนี้ 

10.1 ส่งเสริมความปลอดภัยของชีวิตในทะเลในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่งและรัฐเมืองท่า 

10.2 ป้องกันหรือลดมลพิษทางทะเลจากเรือทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

10.3 เพ่ิมประสิทธิผลของภาครัฐในการด าเนินงานและการบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเล 
                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 

เป้าหมาย 1.1 การเข้าเป็นภาคีของพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย
แห่งชีวิตในทะเล (Protocol of 1988 relating to the International Convention for Safety 
of Life at Sea, SOLAS Protocol 88) และพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยแนวน้ าบรรทุก (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 แม่นย าและทันสมัยส าหรับการขนส่งทางเรือ 

เป้าหมาย 1.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 1.6 สร้างมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง องค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางน้ า 

เป้าหมาย 1.7 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาผู้ท าการในเรือชาวไทยในกองเรือโลก 

เป้าหมาย ๑.๘ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลน่านน้ าไทยให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ 

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

เป้าหมาย ๒.๓ การเข้าเป็นภาคีของภาคผนวกท่ี 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 การเข้าเป็นภาคีของภาคผนวกท่ี ๖ ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษ
จากเรือ ค.ศ. 1973 (International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships 1973, Annex VI) 

เป้าหมาย 2.๕ การเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ าอับเฉาและตะกอน 
(International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast 
Water and Sediments 2004, BWM 2004)  

เป้าหมาย 2.๖ อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการรับของเสียจากเรือมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  

 

๑๑.๓ ตารางเป้าหมายของเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 – เพิ่มประสิทธิภาพของรัฐในการด าเนินงานและการบังคับใช้ตราสารขององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ 

เป้าหมาย 3.1 การแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ เพื่อปิดช่องว่างตามพันธกรณีตราสารขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศที่ให้สัตยาบันและการก าหนดบทลงโทษท่ีมีความเหมาะสม 

เป้าหมาย 3.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ๓.๓ การปรับปรุงความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการ 
ด้านเครื่องหมายทางเรือและบริการบรรณสารการเดินเรือให้มีมาตรฐานสากล การเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การดูแลน่านน้ าไทยให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ 

 

12. กรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
12.1 จัดให้มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่า งหน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง               

การประสานงานในที่นี้ได้แก่ การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์นี้        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับปรุง การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการแก้ไขประเด็น
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด ประเด็นทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจและกฎหมาย เพ่ือให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามตราสารขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตใน
ทะเลและการป้องกันมลพิษจากเรือ 

12.2 “คณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ” ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติเ พ่ือการ
ประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นหน่วยประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
แผนกลยุทธ์นี้ 
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12.3 คณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศมีอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นประธาน 

12.4 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ผู้แทนส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทน
กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่
ประสบภัย ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล  ผู้แทนกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ  
ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงบประมาณ  
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติและผู้แทนกรมเจ้าท่า 

12.5 คณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศสามารถเชิญหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือเอกชนที่
เกี่ยวข้องที่นอกเหนือจากสมาชิกถาวรเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ผู้แทนหน่วยงาน
ของรัฐ องค์กร หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีสิทธิ์เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นของตนโดยไม่มี
สิทธิ์ออกเสียงเพ่ือลงคะแนนส าหรับมติการประชุม 

12.6 กรมเจ้าท่าท าหน้าที่ เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์                 
เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ    
และเป็นหน่วยงานจัดเก็บและแจ้งเวียนรายงาน บันทึก และเอกสารการประชุมต่างๆ    

12.7 คณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ จะมีการประชุมอย่างน้อยทุกๆ หกเดือน  
ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกถาวร และการลงมติ  
จะถือเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกถาวรที่เข้าร่วมประชุม 

12.8 วาระการประชุมของคณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ให้กรมเจ้าท่าเป็นผู้ก าหนดตาม
ความเหมาะสม หรือตามค าร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรของสมาชิกถาวร และให้เลขานุการแจ้งให้
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม  

12.9 คณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศอาจจัดให้มีการประชุมสมัยวิสามัญขึ้น โดยฝ่ายเลขานุการต้อง
แจ้งให้สมาชิกทราบถึงวาระการประชุมและก าหนดการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งระหว่างการ
ประชุมสมัยวิสามัญจะไม่มีการหารือในประเด็นที่ไม่ปรากฏอยู่ในวาระการประชุม ทั้งนี้ การประชุมสมัย
วิสามัญและองค์ประชุมจะต้องเป็นไปตามข้อ 12.7 
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12.10 กรมเจ้าท่าในฐานะฝ่ายเลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ด าเนินการตามมติท่ีประชุม  

12.11 คณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศสามารถแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานตามความ
จ าเป็น สมาชิกของคณะท างานอาจประกอบด้วยสมาชิกถาวรของคณะอนุกรรมการจัดท าและ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ หรือบุคคลจากหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือเอกชนที่มีความ
เหมาะสม  

12.12 ให้คณะท างานตามข้อ ๑๒.๑๑ รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับคณะอนุกรรมการจัดท าและ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศภายในก าหนด และให้รายงานความคืบหน้าตามความเหมาะสม 

 

13. การปรับปรุงและการแก้ไข  
คณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ มีหน้าที่ติดตาม ประเมินผล ทบทวนผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถเสนอให้มีการแก้ไขแผนกลยุทธ์ตามความจ าเป็น 

 

14. การสื่อสารและการรายงาน 
14.1 กรมเจ้าท่าจะต้องเผยแพร่แผนกลยุทธ์นี้ต่อสาธารณะโดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ 

14.2 กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานประสานงานในการรายงานข้อมูลตามพันธกรณีระหว่างประเทศขององค์การ 
        ทางทะเลระหว่างประเทศ 
 

15. การเก็บบันทึก 
กรมเจ้ าท่ าจะบันทึกการด า เนินการและการติดตามการด า เนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับนี้   
โดยรายละเอียดของบันทึกประกอบด้วย 

(๑) การแก้ไขกลยุทธ์ เป้าประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ และเป้าหมาย 

(๒)  แผนปฏิบัติการ 

(๓)  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณี 
 อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

(๔)  วาระการประชุมคณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพ่ือด าเนินการตามพันธกรณี 
 อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
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(๕) มติที่ประชุมของคณะอนุกรรมการจัดท าและขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อด าเนินการตามพันธกรณี
อนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 

(๖)  การประชุมคณะท างานและมติที่ประชุม 

(๗)  ผลการประเมิน
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ภาคผนวก ก – ตารางจ าแนกหน่วยงานและกรอบการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 

ที ่ หน่วยงาน กรอบการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
๑ กระทรวงคมนาคม 1. ก าหนดกลยุทธ์โดยรวม (Overall Strategy) เพ่ือรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
2. ก ากับดูแลการสอบสวนอุบัติเหตุและเหตุมลพิษจากเรือ 
3. สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดทากฎหมายเพื่ออนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
4. สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณ เพ่ือดาเนินการตามพันธกรณีใน

อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
5. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 
๒ กระทรวงการต่างประเทศ 1. ประสานงานองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการ

ด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศขององค์การทางทะเลระหว่าง

ประเทศ 
3. ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ 

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
๓ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1. จัดท ากลยุทธ์ (Strategy) ด้านกิจการสื่อสาร โทรคมนาคมและอุตุนิยมวิทยา เพ่ือรองรับ

พันธกรณ ีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
2. ก ากับดูแลและสนับสนุนการให้บริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคมเพ่ือความปลอดภัยในการ

เดินเรือ 
3. ก ากับดูแลและสนับสนุนการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 
4. สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณเพ่ือดาเนินการตามพันธกรณีใน

อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
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ที ่ หน่วยงาน กรอบการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
5. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 
๔ ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ทางทะเล 
1. บูรณาการภารกิจและข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพ่ือรองรับพันธกรณีตาม

อนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
2. สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณเพ่ือดาเนินการตามพันธกรณีใน

อนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
3. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัดในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 
๕ กองทัพเรือ สนับสนุนหน่วยงานในสังกัด ทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามพันธกรณีใน

อนุสัญญาระหว่างประเทศ 
๖ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าและสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย 

เพ่ืออนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
๗ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ 

1. ก ากับดูแลและจัดสรรคลื่นความถี่  การอนุญาต และการก ากับ การประกอบกิจการวิทยุ
คมนาคมและกิจการโทรคมนาคมเพ่ือรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ  
ในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 

2. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ 

๘ ส านักงบประมาณ 1. ให้ค าปรึกษาด้านงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
พันธกรณีในอนุสัญญาระหว่างประเทศ 

2. ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญระหว่าง
ประเทศ 

๙ ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

1. จัดท ากลยุทธ์ (Strategy) ด้านการค้นหาและช่วยเหลือเรือที่ประสบภัยเพ่ือรองรับพันธกรณีตาม 
อนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 

2. อ านวยการและประสานงานการค้นหาและช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัยทางทะเล 
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ที ่ หน่วยงาน กรอบการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
3. จัดท าแผนค้นหาและช่วยชีวิตแห่งชาติ รวมทั้งจัดท าความตกลง ความร่วมมือและการประชุม

ด้านการค้นหาและช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัยทางทะเล 
4. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
๑๐ กรมเจ้าท่า 1. จัดท ากลยุทธ์ (Strategy) เพ่ือรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง (Flag 

state) รัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State) และรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
2. จัดท าและพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
3. ตรวจและออกใบสาคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
4. ตรวจและควบคุมเรือต่างประเทศท่ีเข้ามาในน่านน้ าไทย 
5. ก ากับดูแลมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตรผู้ท าการในเรือให้เป็นไปตาม

กฎหมาย 
6. ก ากับดูแลมาตรฐานการจดทะเบียนเรือ 
7. ก ากับดูแลองค์กรที่ได้รับการยอมรับให้กระท าการแทนรัฐตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
8. ก ากับดูแลควบคุมเส้นทางเดินเรือและการจราจรทางทะเล 
9. ก ากับดูแลการจัดการของเสียและมลพิษจากเรือ 
10. ก ากับดูแลการบริการน าร่องเรือ 
11. ก ากับดูแลการขนส่งสินค้าทางเรือ 
12. ก ากับดูแลและจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก เพ่ือรองรับของเสียจากเรือ 
13. ก ากับดูแลและจัดให้มีทุ่นเครื่องหมาย ประภาคาร และเครื่องช่วยในการเดินเรือ 
14. ส ารวจและจัดทาแผนที่และข้อมูลด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ 
15. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
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ที ่ หน่วยงาน กรอบการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
๑๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1. ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพ่ือรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญา

ระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
2. จัดท าและพัฒนากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพ่ืออนุวัติการอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
3. เสนอแนะแหล่งทะเลอันควรอนุรักษ์ เพ่ือประโยชน์ในการสงวนรักษาและคุ้มครองทรัพยากร

ทางทะเล 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ในด้านการคุ้มครองทรัพยากรทาง

ทะเล 
5. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
๑๒ กรมอุตุนิยมวิทยา 1. ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านอุตุนิยมวิทยา เพ่ือรองรับพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
2. ให้ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว 
3. ตรวจสอบ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางทะเล 
4. พัฒนาสารสนเทศภูมิอากาศเพ่ือรองรับผลกระทบจากความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
5. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
๑๓ กรมควบคุมมลพิษ 1. ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการจัดการและควบคุมมลพิษทางทะเลเพ่ือรองรับพันธกรณี

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
2. จัดท าและพัฒนากฎหมายด้านการจัดการและควบคุมมลพิษทางทะเลเพ่ืออนุวัติการอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 
3. ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานควบคุมมลพิษทางทะเล 
4. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูหรือระงับเหตุที่อาจเป็นอันตรายจากมลพิษใน

พ้ืนที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษและประเมินความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
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ที ่ หน่วยงาน กรอบการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
5. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศในด้านการจัดการ

มลพิษทางทะเล 
6. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
๑๔ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1. ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการจัดการขนส่งวัตถุหรือสินค้าอันตรายเพ่ือรองรับพันธกรณี

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
2. จัดทาและพัฒนากฎหมายด้านการจัดการวัตถุหรือสินค้าอันตรายเพ่ืออนุวัติการอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 
3. บริหารจัดการและกากับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตรายตามกรอบของอนุสัญญา

ระหว่างประเทศ 
4. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
๑๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. ก าหนดกลยุทธ์ (Strategy) ด้านการจัดการสาธารณภัยทางทะเลเพ่ือรองรับพันธกรณีตาม

อนุสัญญาระหว่างประเทศในฐานะรัฐชายฝั่ง (Coastal State) 
2. พัฒนาระบบ กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยทางทะเล และด าเนินการจัดการ 

สาธารณภัยทางทะเล ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย 
3. บูรณาการความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายด้ านการจัดการสาธารณภัยทางทะเลทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
4. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงาน ในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
๑๖ กรมอุทกศาสตร์ 1. ส ารวจและจัดทาแผนที่ทะเลในน่านน้ า ไทยและในทะเลหลวงที่ต่อเนื่องกับน่านน้าไทย  

แผนที่เดินเรือ ตลอดจนเอกสารและบรรณสารที่เกี่ยวกับกิจการอุทกศาสตร์ 
2. จัดทามาตราน้ าท านายระดับน้าขึ้น-ลง ในน่านน้ าไทย และออกประกาศชาวเรือเกี่ยวกับ

อันตรายและการเปลี่ยนแปลงในทะเล 
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ที ่ หน่วยงาน กรอบการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
3. บริการข่าวอากาศให้แก่หน่วยงานของรัฐและเรือต่าง ๆ เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ าไทย 
5. ประเมินผลและประสิทธิภาพของหน่วยงานในการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศ 
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ภาคผนวก ข – ผังความเชื่อมโยงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี สู่แผนกลยุทธ ์
 

  

กรมเจ้าท่า หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
1) กองทพัเรือ 
2) กระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
3) กระทรวงการต่างประเทศ 
4)   ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
5) ส านกังานคณะกรรมการคน้หาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือทีป่ระสบภยั ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
6) ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 
7) กรมอุทกศาสตร์ กองทพัเรือ 
8) กรมอตุุนิยมวทิยา 
9) กรมควบคุมมลพษิ 
10) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
11) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
12) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
13) ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
14) ส านกังบประมาณ 
15)   ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง

สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง 

* ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

 

แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

แผนความมั่นคง พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ 

แผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(การส่งเสริมความปลอดภัยของชีวิตในทะเลในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่งและรัฐเมืองท่า, การป้องกันหรือลดมลพษิทางทะเลจากเรือทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค

และระดับโลกและการเพิ่มประสิทธิผลของภาครัฐในการด าเนินงาน, การบังคับใช้ตราสารขององค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ) 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แผนกลยุทธ์การด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ 
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ภาคผนวก ค – แผนปฏิบตัิการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 
๑. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๑.๑  

การเข้าเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ง
ชีวิตในทะเล (Protocol of 1988 relating to the International Convention for Safety of Life at 
Sea, SOLAS Protocol 88) และพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ าบรรทุก 
(Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, Load Lines Protocol 
88) 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 

ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ง
ชีวิตในทะเล (Protocol of 1988 relating to the International Convention for Safety of Life at Sea, 
SOLAS Protocol 88) และพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ าบรรทุก 
(Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, Load Lines Protocol 
88) โดยเรือที่ชักธงไทยจะต้องเป็นไปตามความสอดคล้องของการตรวจเรือและการออกใบส าคัญรับรอง 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

กันยายน 
2563 

กรมเจ้าท่า - การศึกษาพิธีสาร ระบุความหมายและข้อผูกพันของการเป็น
ภาคี ก าหนดก าลังคน ทรัพยากรและความต้องการการ
ฝึกอบรมของพนักงาน เตรียมค าแนะน า ขอการอนุมัติจาก
ฝ่ายบริหารเพื่อเริ่มกระบวนการภาคยานุวัติ 

มกราคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดเวลาเตรียมงาน (จัดหาเอกสาร
จริง แปลเอกสาร จัดท าร่าง ทบทวนแก้ไขร่าง) ระบุประเภท
ของกฎหมายที่ต้องใช้ กรอบระยะเวลาที่จ าเป็นในการออก
กฎหมายให้สมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและ
การน าไปปฏิบัติ 

มิถุนายน 
2564 

กรมเจ้าท่า - ประชุมหารือกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานของรัฐ 
ที่ เกี่ยวข้องตลอดจนขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

สิงหาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดเตรียมเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ และเสนอต่อ
กระทรวงคมนาคม 

สิงหาคม 
2564 

กระทรวง
คมนาคม 

- จัดส่งเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เพ่ือเสนอรัฐมนตรี  
ลงนามเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
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ค าอธิบายของเป้าหมาย: 

ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่ง
ชีวิตในทะเล (Protocol of 1988 relating to the International Convention for Safety of Life at Sea, 
SOLAS Protocol 88) และพิธีสาร ค.ศ. 1988 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแนวน้ าบรรทุก 
(Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, Load Lines Protocol 
88) โดยเรือที่ชักธงไทยจะต้องเป็นไปตามความสอดคล้องของการตรวจเรือและการออกใบส าคัญรับรอง 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

ตุลาคม  
2564 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- จัดเตรียมตราสารการภาคยานุวัติ ส่งมอบตราสาร 
การภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ 

ธันวาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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๒. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๑.๒  
การให้บริการสื่อสารคมนาคมในการให้บริการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพกับการเดินเรือ 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
ประเทศไทยจะขยายพ้ืนที่การให้บริการข่าวสารเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือ ข่าวการรายงานสภาพอากาศ  
ข่าวการพยากรณ์อากาศและข่าวการค้นหาและช่วยเหลือให้แก่เรือด้วยระบบ NAVTEX กับเรือที่เดินในเส้นทาง
เดินเรือให้ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

มกราคม 
2563 

บมจ. กสท
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

ส ารวจพื้นที่การติดตั้งสถานีส่ง NAVTEX บริเวณจังหวัดภาคใต้  

ธันวาคม 
๒๕๖๓ 

บมจ. กสท
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

ปรับปรุงสถานีสถานีส่ง NAVTEX เดิมที่จังหวัดเพชรบุรี 

นับจาก
ได้รับ
งบประมาณ  

บมจ. กสท
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) 

กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 

ติดต้ังสถานีส่ง NAVTEX เพ่ิมเติมบริเวณอ าเภอดอนสัก  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ เริ่มให้บริการสถานี
ส่ง NAVTEX ครอบคลุมพ้ืนที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ใช้เวลา
ประมาณ ๑๒ เดือน 
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๓. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๑.๓ 
การพัฒนาศักยภาพการให้บริการการค้นหาและช่วยเหลือเรือท่ีประสบภัย 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
กรมเจ้าท่าจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริการช่วยเหลือ เรือที่ประสบภัยตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/7 ให้ครอบคลุมชายฝั่งประเทศไทย 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

มิถุนายน 
2563 

สกชย.1 - ยกร่างกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ.การเดินเรือ พ.ศ. ....  
“ในหมวดการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย” เสนอให้ 
กรมเจ้าท่า  

กรกฎาคม 
2563 

สกชย. - จัดเตรียมแผนค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัยแห่งชาติ 
(National SAR Plan)   

กันยายน 
2563 

สกชย. กรมเจ้าท่า, 
กองทัพเรือ, 
ศรชล.2, ปภ.3 

จัดการฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ 
ประสบภัย (SAREX) 

พฤษภาคม
2564 

สกชย.และ 
กรมเจ้าท่า 

กองทัพเรือ, 
ศรชล., ปภ. 

จัดเตรียมแผนการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passenger 
Ship)   

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2565 

สกชย.และ 
กรมเจ้าท่า 

กองทัพเรือ, 
ศรชล., ปภ. 

เริ่มท าการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร (Passenger Ship)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
2 ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๔. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๑.๔ 
การบริการอุตุนิยมวิทยาที่มีความถูกต้อง แม่นย าและทันสมัยส าหรับการขนส่งทางเรือ 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
กรมเจ้าท่าจะบูรณาการร่ วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาใน เรื่ อง เจ้ าหน้าที่ อุตุนิยมวิทยาท่า เรือ (PMO) และ 
เรืออาสาสมัครช่วยตรวจอากาศทะเล (VOS) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ V/5 ของอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

มิถุนายน 
2563 

กรมเจ้าท่า - ออกประกาศกรมเจ้าท่าก าหนดให้เรือไทยเข้าร่วมเป็น เรือ
อาสาสมัครช่วยตรวจอากาศทะเล (VOS)  

สิงหาคม 
2563 

กรมเจ้าท่า กรม
อุตนุิยมวิทยา 

จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ประสานงาน และแลกเปลี่ยน
หรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา ระหว่างกรมเจ้าท่ากับกรม
อุตุนิยมวิทยา 

มีนาคม 
2564 

กรมอุตุนิยมวิทยา - จัดฝึกอบรมให้กับเรือไทยที่เข้าร่วมเป็นเรืออาสาสมัครช่วยตรวจ
อากาศทะเล (VOS) 

เมษายน
2564 

กรมอุตุนิยมวิทยา กรมเจ้าท่า ท าหนังสือแจ้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) แจ้งข้อมูลของ
เรือไทยที่เข้าร่วมเป็นเรืออาสาสมัครช่วยตรวจอากาศทะเล (VOS) 
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๕. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๑.๕ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรืออย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
ประเทศไทยจะพัฒนากฎหมายและระบบการบริการจัดการสินค้าอันตรายในท่าเรือให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามข้อก าหนดอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล บทที่ ๗ ส่วน A และ  
IMDG Code  

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

กุมภาพันธ์ 
2564 

กรมเจ้าท่า - คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ  
การจัดแยก การจัดท าและแสดงเครื่องหมาย การจัดให้มีเอกสาร
ที่จ าเป็น และการขนถ่ายสิ่งของที่อาจท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้   

พฤษภาคม 
2564 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว 

มิถุนายน
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดเตรียมร่างประกาศกรมเจ้าท่าและคู่มือต่าง ๆ ภายใน 
ร่างกฎกระทรวง 

สิงหาคม
2564 

กรมเจ้าท่า - กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ 

กันยายน
2564 

กรมเจ้าท่า กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ด าเนินการออกประกาศกรมเจ้าท่าและคู่มือต่าง ๆ รวมถึง 
การฝึกอบรมผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าอันตราย 

ตุลาคม
2564 

กรมเจ้าท่า กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้  เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และจัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องสินค้าอันตรายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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๖. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๑.๖ 
สร้างมาตรฐานผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางน้ า 

ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
บุคคลกรที่บรรจุเข้ามาท างานต้องมีองค์ความรู้การเดินเรือ การขนส่ง ปฏิบัติการความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมทางน้ า 
ของเรือและท่าเรือ ระหว่างปฏิบัติงานมีการเสริมสร้างองค์ความรู้เฉพาะเพ่ืองานนั้นๆ เช่น สินค้าอันตราย  
การตรวจสอบการบรรทุกลงเรือ การควบคุมเรือในเมืองท่า การควบคุมการจราจรทางน้ า การน าร่อง กฎหมายทะเล 
กฎหมายการขนส่งทางน้ า อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

เมษายน 
2564 

กรมเจ้าท่า - ทบทวนร่างโครงสร้างหน่วยงานก ากับดูแลความปลอดภัยสินค้า 

สิงหาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดฝึกอบรมองค์ความรู้การเดินเรือชั้นสูง สินค้าอันตราย  
การตรวจสอบการบรรทุกสินค้าลงเรือ (Cargo securing and 
stowage) การบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบเรือด้านความ
ปลอดภัยการบรรทุกสินค้า การเดินเรือ และสิ่งแวดล้อม 

กันยายน 
2564 

กรมเจ้าท่า - หน่วยงานด้านก ากับดูแลความปลอดภัยสินค้าภายในกรมเจ้าท่า
ถูกจัดตั้งขึ้น 

พฤศจิกายน 
2564 

กรมเจ้าท่า - ยกร่างจัดท าระเบียบวิธีฏิบัติการสินค้าอันตราย การตรวจสอบ
กา รบร รทุ ก สิ น ค้ า ล ง เ รื อ ( Cargo securing and stowage)  
ตามประเภทต่างๆ   

ธันวาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - ยกร่างวิธีฏิบัติการการตรวจสอบเรือด้านความปลอดภัย 
การบรรทุกสินค้า การเดินเรือ และสิ่งแวดล้อม และจัดท า
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

มกราคม 
2565 

กรมเจ้าท่า - จัดท ากระบวนการสื่อสาร ต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
การบันทึกและการจัดเก็บ 
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๗. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ 1.7 
เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาผู้ท าการในเรือชาวไทยในกองเรือโลก 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
กรมเจ้าท่าจะปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรกลางให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมเจ้าของเรือ
ไทย และประกาศเพ่ือให้สถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าน าไปท าการฝึกอบรมคนประจ าเรือ 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

กรกฎาคม
2563 

กรมเจ้าท่า - รับฟังความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ท าการ 
ในเรือไทยที่ต้องการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้อง 

สิงหาคม 
2563 

กรมเจ้าท่า - น าความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพของผู้ท าการในเรือ
ไทยที่ต้องการให้มีการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้องที่รับฟังความคิดเห็น
แล้ว มาประมวลสังเคราะห์เพื่อจัดท าแนวทางการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรคนประจ าเรือที่จัดท าโดยกรมเจ้าท่า ว่าต้องเพ่ิมเติม/
ปรับปรุงในหัวข้อใด 

กันยายน 
2563 

กรมเจ้าท่า - น าแนวทางการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรคนประจ าเรือที่จัดท าโดย
กรมเจ้าท่า เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากสถานศึกษาฝึกอบรม 
ที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า 

ตุลาคม
2563 

กรมเจ้าท่า  - น าความคิดเห็นที่ได้รับจากสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการ
รับรองจากกรมเจ้าท่า มาปรับปรุงหลักสูตรกลางของกรมเจ้าท่า 
และประกาศใช้ 

พฤศจิกายน
2563 

กรมเจ้าท่า - สถานศึกษาฝึกอบรมของกรมเจ้าท่าที่ได้รับการรับรองหลักสูตร 
น าเนื้อหาของหลักสูตรกลางที่ปรับปรุงแล้วไปท าการฝึกอบรม 
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๘. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๑.8 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การดูแลน่านน้ าไทยให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินเรือ 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
กรมเจ้าท่าจะบูรณาการปฎิบัติร่วมกับกรมอุทกศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
บริษัท กสทโทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยที่เก่ียวข้อง จัดให้มบีริการข้อมูลทางด้าน
อุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์ เครื่องหมายทางเรือ และบริการบรรณสารการเดินเรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล บทที่ ๔ และ ๕ ให้ไดม้าตรฐานตามที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ก าหนดและจัดให้มีการสื่อสารข่าวสารการเดินเรือที่ทันสมัย 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

พฤษภาคม 
2563 

กรมเจ้าท่า กรมอุทก
ศาสตร์ 

จัดท าระบบรายงานและการซ่อมท าเครื่องหมายทางเรือ  
ระหว่างหน่วยงาน 

สิงหาคม
2563 

กรมเจ้าท่า กรมอุทก
ศาสตร์ 

เริ่มติดตั้งระบบควบคุมการจราจรทางน้ า (VTS) ครอบคลุม 
อันดามันและอ่าวไทยตอนล่าง 

มิถุนายน 
2564  

กรมเจ้าท่า กรมอุทก
ศาสตร์ 

ทดสอบระบบและเริ่มให้บริการการรายงานผ่านระบบควบคุม
การจราจรทางน้ า (VTS) ครอบคลุมอันดามันและอ่าวไทย
ตอนล่าง 
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๙. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ 1.9  
การสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ าที่มีความเป็นอิสระ 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
ประเทศไทยจะจัดตั้งหน่วยงานอิสระในการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ าภายใต้กระทรวงคมนาคม เพ่ือให้การสอบสวน
เป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุและออก
ค าแนะน าเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะเดียวกัน   

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

มิถุนายน 
2563 

กระทรวง
คมนาคม 

กรมเจ้าท่า ปลัดกระทรวงคมนาคมลงนามในค าสั่งกระทรวงคมนาคม  
เ พ่ื อ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ส อบ ส ว น อุบั ติ เ ห ตุ ท า ง น้ า   
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หน้าที่ ในการสอบสวนอุบัติ เหตุทางน้ าของเรือที่อยู่ภายใต้
อนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศและรายงานผล
การสอบสวนให้กับปลัดกระทรวงคมนาคมและลงนามในค าสั่ง
กระทรวงคมนาคม เพ่ือแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาจัดตั้ง 
กองสอบสวนอุบัติ เหตุและอุบัติภัยทางน้ าภายใต้กระทรวง
คมนาคม 

กรกฎาคม
2563  

กระทรวง
คมนาคม 

กรมเจ้าท่า จัดท าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ต่างๆ ส าหรับ
คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และข้อก าหนดของ Casualty Investigation Code  
และจัดประชุมคณะท างานฯ เพ่ือจัดท าข้อมูลประกอบการจัดตั้ง
หน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ า 

สิงหาคม 
2563 

กระทรวง
คมนาคม 

กรมเจ้าท่า รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการด าเนินการจัดตั้งหน่วยงาน
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ า เพ่ือก าหนด ภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ของหน่วยงานฯ /คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ า
จัดท าคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ต่างๆ แล้วเสร็จ 

กันยายน
2563 

กระทรวง
คมนาคม 

กรมเจ้าท่า จัดประชุมคณะท างาน ฯ เพ่ือสรุปแนวทาง/รูปแบบ  
การด าเนินการจัดตั้งหน่วยงานฯ 

ตุลาคม
2563 

กระทรวง
คมนาคม 

กรมเจ้าท่า เริ่มกระบวนการจัดตั้งหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัย
ทางน้ าตามขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ภายหลัง
สถานการณ์ 
COVID-19 
คลี่คลาย 

กระทรวง
คมนาคม 

กรมเจ้าท่า จัดฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่สอบสวนอุบัติเหตุ (Investigators)  
ตามหลักสูตรที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศก าหนด 
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ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
ประเทศไทยจะจัดตั้งหน่วยงานอิสระในการสอบสวนอุบัติเหตุทางน้ าภายใต้กระทรวงคมนาคม เพ่ือให้การสอบสวน
เป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุและออก
ค าแนะน าเพ่ือป้องกันการเกิดเหตุในลักษณะเดียวกัน   

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

มิถุนายน 
2564 

กระทรวง
คมนาคม 

กรมเจ้าท่า ตั้งหน่วยงานสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางน้ าภายใต้
กระทรวงคมนาคม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

๑๐. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ 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) 

ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
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) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

มิถุนายน 
2563 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
ฉบับที ่... พระพุทธศักราช ... (เพ่ือรองรับการเข้าเป็นภาคี
อนุสัญญา MARPOL 73/78 Annex V) 

กรกฎาคม  
2563 

กรมเจ้าท่า - จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ... (เพ่ือรองรับการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญา MARPOL 73/78 Annex V) 

มกราคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - ด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 

กุมภาพันธ์ 
2564 

กรมเจ้าท่า - น าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง (การขอเข้าเป็น
ภาคีและร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย ฉบับที่ ... 
พระพุทธศักราช ...)  

ธันวาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย 
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา) 

พฤศจิกายน 
2565 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- จัดเตรียมตราสารส าหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
ส าหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ 

มกราคม 
2566 

กรมเจ้าท่า - กฎหมายมีผลใช้บังคับ 

มกราคม 
2566 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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๑๑. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ 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) 

ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 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) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

พฤษภาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 
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
สาระส าคัญและข้อผูกพันของการเป็นภาคี การก าหนดจ านวน
บุคลากร งบประมาณและความต้องการส าหรับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมค าแนะน า การขออนุมัติจากฝ่ายบริหารเพื่อ
เริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 

สิงหาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า กรมควบคุม
มลพิษ,  
กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดเวลาเตรียมงาน (แปลอนุสัญญา จัดท า
ร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย) จัดท ากฎหมายที่แก้ไข
เพ่ิมเติมและระยะเวลาที่จ าเป็นส าหรับการออกกฎหมายใช้บังคับ
โดยสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและอนุวัติการ
อนุสัญญา 

ตุลาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชน  
หรือหน่วยงานภาครัฐ และน าความคิดเห็นดังกล่าวพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย 

ธันวาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดท าร่างกฎหมายและเอกสารประกอบส าหรับการน าเสนอเรื่อง
ต่อกระทรวงคมนาคม พร้อมเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี ก่อนส่งให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 

พฤศจิกายน 
2565 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว 
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ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 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) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

ตุลาคม 
2566 

กรมเจ้าท่า - รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย 
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา) 

กันยายน 
2567 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- จัดเตรียมตราสารส าหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
ส าหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ 
 

พฤศจิกายน 
2567 

กรมเจ้าท่า - กฎหมายมีผลใช้บังคับ 

ธันวาคม 
2567 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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๑๒. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ 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) 

ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
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) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

พฤษภาคม 
2565 

กรมเจ้าท่า - ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 
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
สาระส าคัญและข้อผูกพันของการเป็นภาคี การก าหนดจ านวน
บุคลากร งบประมาณและความต้องการส าหรับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมค าแนะน า การขอการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
เพ่ือเริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 

สิงหาคม 
2565 

กรมเจ้าท่า กรมควบคุม
มลพิษ, 
กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดเวลาเตรียมงาน (แปลอนุสัญญา  
จัดท าร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย) จัดท ากฎหมาย 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมและระยะเวลาที่จ าเป็นส าหรับการออกกฎหมาย 
ใช้บังคับโดยสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและ 
อนุวัติการอนุสัญญา 

ตุลาคม 
2565 

กรมเจ้าท่า - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่ วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชน  
หรือหน่วยงานภาครัฐ และน าความคิดเห็นดังกล่าวพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย 

ธันวาคม 
2565 

กรมเจ้าท่า - จัดท าร่างกฎหมายและเอกสารประกอบส าหรับการน าเสนอเรื่อง
ต่อกระทรวงคมนาคม พร้อมเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี ก่อนส่งให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 

พฤศจิกายน 
2566 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว 
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ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
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) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

ตุลาคม 
2567 

กรมเจ้าท่า - รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย 
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ท่ีประชุมร่วมรัฐสภา) 

กันยายน 
2568 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- จัดเตรียมตราสารส าหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
ส าหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ 

พฤศจิกายน 
2568 

กรมเจ้าท่า - กฎหมายมีผลใช้บังคับ 

ธันวาคม 
2568 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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๑๓. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ 2.4 
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 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) 

ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 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) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

พฤษภาคม 
2566 

กรมเจ้าท่า - ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 
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
สาระส าคัญและข้อผูกพันของการเป็นภาคี การก าหนดจ านวน
บุคลากร งบประมาณและความต้องการส าหรับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมค าแนะน า การขอการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
เพ่ือเริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 

สิงหาคม 
2566 

กรมเจ้าท่า กรมควบคุม
มลพิษ 

แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดเวลาเตรียมงาน (แปลอนุสัญญา จัดท า
ร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย) จัดท ากฎหมายที่แก้ไข
เพ่ิมเติมและระยะเวลาที่จ าเป็นส าหรับการออกกฎหมายใช้บังคับ
โดยสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและอนุวัติการ
อนุสัญญา 

ตุลาคม 
2566 

กรมเจ้าท่า - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่ วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานภาครัฐ และน าความคิดเห็นดังกล่าวพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎหมาย 

ธันวาคม 
2566 

กรมเจ้าท่า - จัดท าร่างกฎหมายและเอกสารประกอบส าหรับการน าเสนอเรื่อง
ต่อกระทรวงคมนาคม พร้อมเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี ก่อนส่งให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 
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ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ 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) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

พฤศจิกายน 
2567 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว 

ตุลาคม 
2568 

กรมเจ้าท่า - รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย 
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา) 

กันยายน 
2569 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- จัดเตรียมตราสารส าหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
ส าหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ 

พฤศจิกายน 
2569 

กรมเจ้าท่า - กฎหมายมีผลใช้บังคับ 

ธันวาคม 
2569 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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๑๔. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ 2.5  
การเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการน้ าอับเฉาและตะกอน (International 
Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments 2004, 
BWM 2004) 

ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการควบคุมและจัดการน้ าอับเฉาและตะกอนของเรือ 
ค.ศ.  ๒๐๐๔  (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and 
Sediments: BWM 2004) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

พฤษภาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการควบคุมและจัดการน้ า
อับเฉาและตะกอนของเรือ ค.ศ. ๒๐๐๔ (International 
Convention for the Control and Management of Ships' 
Ballast Water and Sediments: BWM 2004) การระบุ
สาระส าคัญและข้อผูกพันของการเป็นภาคี การก าหนดจ านวน
บุคลากร งบประมาณและความต้องการส าหรับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ การเตรียมค าแนะน า การขอการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร
เพ่ือเริ่มกระบวนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 

สิงหาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า กรมควบคุม
มลพิษ,  
กรมทรัพยากร
ทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

แต่งตั้งคณะท างาน ก าหนดเวลาเตรียมงาน (แปลอนุสัญญา จัดท า
ร่างกฎหมาย ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย) จัดท ากฎหมายที่แก้ไข
เพ่ิมเติมและระยะเวลาที่จ าเป็นส าหรับการออกกฎหมายใช้บังคับ
โดยสมบูรณ์ ได้รับการอนุมัติแผนการภาคยานุวัติและอนุวัติการ
อนุสัญญา 

ตุลาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานภาครัฐ และน าความคิดเห็นดังกล่าวพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย 

ธันวาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดท าร่างกฎหมายและเอกสารประกอบส าหรับการน าเสนอเรื่อง
ต่อกระทรวงคมนาคม พร้อมเรื่องการขอเข้าเป็นภาคี ก่อนส่งให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในล าดับต่อไป 

พฤศจิกายน 
2565 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว 
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ค าอธิบายของเป้าหมาย:  
ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการควบคุมและจัดการน้ าอับเฉาและตะกอนของเรือ 
ค.ศ.  ๒๐๐๔  (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and 
Sediments: BWM 2004) 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

ตุลาคม 
2566 

กรมเจ้าท่า - รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา (ร่างกฎหมาย 
3 วาระ) และการเข้าเป็นภาคี (ที่ประชุมร่วมรัฐสภา) 

กันยายน 
2567 

กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- จัดเตรียมตราสารส าหรับการภาคยานุวัติและส่งมอบตราสาร
ส าหรับการภาคยานุวัติต่อเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนรายงานภาคบังคับไปยังองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ 

พฤศจิกายน 
2567 

กรมเจ้าท่า - กฎหมายมีผลใช้บังคับ 

ธันวาคม 
2567 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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๑๕. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๒.6 
อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกในการรับของเสียจากเรือมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
ประเทศไทยจะจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการรับของเสียจากเรือ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดอนุสัญญาอนุสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ภาคผนวกท่ี 1 และ 2   

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

มกราคม
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดท าค าสั่งกรมเจ้าท่าแนบท้ายใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 

กรกฎาคม 
2564 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

กรมเจ้าท่า ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ... 

กรกฎาคม
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ... (หมวดท่าเรือ) 

สิงหาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - ด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 

ตุลาคม
2564 

กระทรวง
คมนาคม 

- น าเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

ตุลาคม
2564 

กระทรวง
คมนาคม 

- รัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย ฉบับที่ ...  
พระพุทธศักราช ... (3 วาระ) 

ตุลาคม
2565 

กรมเจ้าท่า - กฎหมายมีผลใช้บังคับ 

ตุลาคม 
2565 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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๑๖. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๓.๑ 

การแก้ไขกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือปิดช่องว่างตามพันธกรณีตราสารขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศท่ีให้สัตยาบันและการก าหนดบทลงโทษที่มีความเหมาะสม 

ค าอธิบายของเป้าหมาย: 
ประเทศไทยจะพัฒนากฎหมาย ภายในเพื่อรองรับพันธกรณีท่ีเกิดจากการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาให้ครบถ้วนและแก้ไข
ปรับปรุงบทก าหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้น 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

กรกฎาคม 
2564 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

- ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
ฉบับที่ ... พระพุทธศักราช ... และพระราชบัญญัติเรือไทย ฉบับ
ที่ ... พระพุทธศักราช ... ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว 

กรกฎาคม 
2565 

กรมเจ้าท่า - จัดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

กันยายน 
2565 

กรมเจ้าท่า - ด าเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 

พฤศจิกายน 
2565 

กระทรวง
คมนาคม 

- น าเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา (อีกครั้ง) 

พฤศจิกายน 
2565 

กรมเจ้าท่า - รั ฐสภาโดยสภาผู้ แทนราษฎรและวุฒิ สภา พิจารณาร่ า ง
พระร าชบัญญั ติ ก า ร เ ดิ น เ รื อ ในน่ านน้ า ไทย  ฉบั บที่  . . .  
พระพุทธศักราช ... (3 วาระ) 

พฤศจิกายน 
2567 

กรมเจ้าท่า - กฎหมายมีผลบังคับใช้ 

พฤศจิกายน 
2567 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ เข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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๑๗. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ ๓.๒ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ค าอธิบายของเป้าหมาย:   
การสร้างองค์ความรู้ จิตส านึก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม  

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

สิงหาคม 
2563 

กรมเจ้าท่า - รวบรวมข้อมูล ศึกษา ถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง
เพ่ือจัดท าแผนการฝึกอบรม (Training Programme) การฝึกซ้อม 
(Drill&Exercise) และการให้รางวัล (Reward) แก่บริษัทเดินเรือ
และคนประจ าเรือ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

กรมเจ้าท่า - จัดท าแผนการฝึกอบรม (Training Programme) การฝึกซ้อม 
(Drill & Exercise) และการให้รางวัล (Reward) แก่บริษัทเดินเรือ
และคนประจ าเรือ  

มีนาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า - ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรภายในและบริษัทเดินเรือและคน
ประจ าเรือทราบ 

ภายหลัง
สถานการณ์ 
COVID-19 
คลี่คลาย 

กรมเจ้าท่า หน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชนท่ี
เกี่ยวข้อง 

เ ริ่ มด า เนินการจัดกิจกรรมตามแผนฯ และก าหนดให้ มี 
การประเมินผลและทบทวนการด าเนินการทุกๆ ๖ เดือน   
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๑๘. แผนปฏิบัติการส าหรับเป้าหมายที่ 3.3 
การปรับปรุงความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการด้านเครื่องหมายทางเรือ
และบริการบรรณสารการเดินเรือให้มีมาตรฐานสากล การเพ่ิมประสิทธิภาพ การดูแลน่านน้ าไทยให้เกิด
ความปลอดภัยต่อการเดินเรือ 

ค าอธิบายของเป้าหมาย:  จัดท าบันทึกความร่วมมือการประสานงานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยง
ข้อมูล ด้านการสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์ ด้านการเดินเรือ  
- บริการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการแจ้งเตือนภัย ให้เป็นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย 
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/4 และข้อ V/๕  
- การบริการด้านอุทกศาสตร์ แผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความ
ปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/9  
- การจัดให้มเีครื่องหมายทางเรือให้เป็นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล  
ข้อ V/13 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

มิถุนายน 
2563 

กรมเจ้าท่า - ส่งร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) การประสานงานความร่วมมือ 
การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสื่อสาร ด้าน
อุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์  ด้านการเดินเรือ ให้กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน
คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบ
ภัย ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ และร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการ 

กันยายน
2563 

กรมเจ้าท่า,  
กรมอุทก
ศาสตร์ 
 

บมจ. กสท 
โทรคมนาคม, 
กรม
อุตุนิยมวิทยา 

 

จัดท าระเบียบปฏิบัติร่วมกันด้านการบริการข่าวสารการเดินเรือ 
ระหว่าง กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) และกรมอุตุนิยมวิทยา 

ตุลาคม
2563 

กรมเจ้าท่า, 
กรมอุทก
ศาสตร์ 
 

การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

จัดท าระเบียบปฏิบัติร่วมกันและจัดท าฐานข้อมูลเครื่องหมายทาง
เรือ ระหว่าง กรมเจ้าท่า กรมอุทกศาสตร์ และการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 
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ค าอธิบายของเป้าหมาย:  จัดท าบันทึกความร่วมมือการประสานงานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยง
ข้อมูล ด้านการสื่อสาร ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์ ด้านการเดินเรือ  
- บริการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการแจ้งเตือนภัย ให้เป็นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย 
ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/4 และข้อ V/๕  
- การบริการด้านอุทกศาสตร์ แผนที่และบรรณสารการเดินเรือให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความ
ปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ข้อ V/9  
- การจัดให้มเีครื่องหมายทางเรือให้เป็นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล  
ข้อ V/13 

กรอบเวลา หน่วยงานหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

รายละเอียด 

พฤศจิกายน 
2563 

กรมเจ้าท่า, 
สกชย.4 
 

บมจ. กสท 
โทรคมนาคม, 

 

จัดท าระเบียบปฏิบัติร่วมกันด้านการส่งข่าวสารเพ่ือแจ้งเตือนเหตุ
เกี่ยวกับการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ระหว่าง        
กรมเจ้าท่า สกชย. และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 

มีนาคม 
2564 

กรมเจ้าท่า,  
กรมอุตุนิยมวิทยา 
กรมอุทกศาสตร์, 
กระทรวงดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, 
บริษัท กสท 
โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน), 
สกชย., ส านักงาน
คณะกรรมการ
กิจการกระจาย
เสียงกิจการ
โทรทัศน์และ
กิจการ
โทรคมนาคม
แห่งชาติ 

- ลงนามในบันทึกความร่วมมือ(MOU) การประสานงานความ
ร่วมมือ การแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลด้านการสื่อสาร      
ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านอุทกศาสตร์ ด้านการเดินเรือ ระหว่าง    
กรมเจ้าท่า กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศ
ยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.)  

 

                                                           
4 ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย  


