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ค าน า 
  

 แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
ปีงบประมาณ 2561 – 2564 องค์การสะพานปลา จัดท าขึ้นเพ่ือเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และนโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ใน
การมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะองค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการด าเนิน
ธุรกิจ การก ากับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จากนโยบาย
ของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และแนวทางการด าเนินงานที่ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาได้มอบ
ไว้ซ่ึงได้แก ่ บริการซื่อตรง  ประมงถูกกฎหมาย  แพปลาทุกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จึงมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดแผนงานและโครงการในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

           การด าเนินงานตามแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 – 2564 
ขององค์การสะพานปลาได้มุ่งเน้นและผลักดันให้องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมชาวประมงและที่เกี่ยวข้องกับการประมง ตลอดจนสังคมทั่วไป เพ่ือให้เกิดการยอมรับในบทบาท 
และภารกิจที่องค์การสะพานปลาด าเนินการอยู่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการประมง 
อย่างถูกกฎหมายและให้เกิดความยั่งยืน และถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการด าเนินงานตามแผนแม่บท 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ซึ่ งประกอบด้วยการด าเนินงานภายใต้ 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 
การเสริมสร้างสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบด้านสินค้าสัตว์น้ าต่อผู้บริโภค สนับสนุนการท าประมงอย่างถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน และการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสะพานปลา 

           ในการด าเนินงานตามแผนแม่บทฉบับนี้จะมีหน่วยงานขององค์การสะพานปลาทุกส่วน ร่วมกับองค์กร
ด้านการประมง ชุมชนประมง และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกส่วน ด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้างสังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการเป็นกลไกของรัฐในการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรประมงและถือเป็น
แนวทางปฏิบัติให้กับองค์การสะพานปลาในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

   
  ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR) 
หมายถึงการด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งใน
ระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้
อยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยค าว่า “สังคม” ไม่ได้หมายความถงึ ผู้คนในสังคม
ภายนอกหรือชุมชนรอบข้างเท่านั้น แต่ค าว่า “สังคม” ยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ 
พนักงาน ซึ่งเรียกว่า ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร รวมทั้งชาวประมง ผู้ประกอบการประมง คู่ค้า คู่แข่งขัน 
ครอบครัวพนักงาน ซึ่งเรียกว่า ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ส าหรับค าว่า
สิ่งแวดล้อมนอกจากจะหมายถึงสภาพแวดล้อมและรวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศน์ด้วย 
   เรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมจึงมีขอบข่ายกว้างขวางทั้ งในและ 
นอกองค์กรองค์กร ส่วนใหญ่มักมองเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของการ 
คืนก าไรให้แก่สังคมด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบริจาคเงิน หรือสิ่งของต่าง ๆ 
ซึ่ งกิจกรรมเหล่ านี้ เ รี ยกว่ า  “CSR after-process หรือความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม 
นอกกระบวนการ” แต่ในความเป็นจริงองค์การสะพานปลาสามารถด าเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โดยท าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลย หรือจงใจท าให้
องค์กรหรือสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือท างานนั้น
อย่างไม่รับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เรียกว่า “CSR -in-process หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ” 
 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

   
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
   1. เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชนทั่วไป 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
   2. เพ่ือสร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสะพานปลา  
   3. เพ่ือจัดท าแนวทางการปฏิบัติ การจัดท ารายงาน การติดตามประเมินผล 
ตามแผนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา  
   4. เพ่ือส่งเสริมชาวประมง ผู้ประกอบการด้านประมง ให้ความส าคัญต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
   5. เป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรด้านการพัฒนาการให้บริการและภาพลักษณ์รวม
ไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO26000 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

  
  การจัดท าแผนด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การก าหนด
ขั้นตอนดังนี้ 
   1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
     - เก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการขององค์กร และสภาพแวดล้อม
รวมถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนในการด าเนินการในแต่ละปี 
   2. วิเคราะห์ข้อมูล 
     - วิเคราะห์นโยบายเป้าประสงค์ สภาพแวดล้อม สภาพปัญหา ตลอดจน
ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดหลักของการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
     - ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
     - ก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน การก าหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
     - การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน กิจกรรม โครงการ 
     - การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานประจ าปี 
   3. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ 
     - การจัดท ารายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ใช้เงินรายได้ 
     - การจัดท ารายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ใช้เงินอุดหนุน
      จากรัฐบาล 
   4. จัดท าร่างแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
         มีเค้าโครงประกอบ ดังนี้ 
     - บทที่ 1 บทน า 
      - บทที่ 2 ข้อมูลองค์กร 
     - บทที่ 3 การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร 
     - บทที่ 4 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

                            - บทที่ 5 แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
   5. การอนุมัติแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     - เสนอผู้อ านวยการให้ความเห็น 
    - เสนอคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ 
     - เสนอคณะกรรมการองค์กร ให้ความเห็นชอบ เพ่ืออนุมัติ 
     - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และน าไปปฏิบัติ 
 
ค านิยาม 

  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issue) หมายถึงประเด็นหลักที่องค์การฯ ต้องค านึงถึง
ต้องการพัฒนา ต้องการมุ่งเน้น และด าเนินการ 
 
  เป้าประสงค์ (Goal) เป็นสิ่งที่องค์การฯ ต้องการจะบรรลุโดยต้องน าประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) มาพิจารณาว่าหากด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์จนประสบความส าเร็จแล้วองค์การ 
จะได้รับประโยชน์อย่างไร 
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  ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าองค์การ สามารถปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ได้หรือไม่ ขั้นตอนนี้จะต้องพิจารณาหาปัจจัยที่เป็นตัวบ่งชี้ดังกล่าวอันได้แก่ จ านวน
ครั้งจ านวนคน ระยะเวลา ความพึงพอใจ เป็นต้น 
 
  ค่าเป้าหมาย (Goal Value ) ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จที่องค์การ ต้องการ
บรรลุเป้าหมายหรือระบุว่าในแผนงาน นั้นๆ องค์การต้องการท าอะไร ให้ได้เป็นจ านวนเท่าไรและภายใน    
กรอบระยะเวลาเท่าใด 
 
  มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ (Methods) หมายถึงแนวทางหรือวิธีการที่องค์การฯ 
จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ (Goal) โดยมาตรการและแนวทางการปฏิบัตินี้จะก าหนดขึ้นจากการ
พิจารณาจากปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Critical Success factors) เป็นส าคัญ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าในการที่
จะบรรลุเป้าประสงค์ข้อหนึ่งๆ นั้น มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อความส าคัญ และเราจ าเป็นต้องท าอย่างไรจึงจะไปสู่
จุดนั้นได ้
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บทท่ี 2 

ข้อมูลองค์การ 
 

  นับแต่องค์การสะพานปลาได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 เพ่ือจัดระเบียบการ
ประกอบกิจการค้าสัตว์น้ าในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือประมงตามชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงการจัดให้มีตลาดกลางค้าสัตว์น้ า
หรือสะพานปลา ในพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ส าคัญ จนถึงปัจจุบัน องค์การสะพานปลา  
เปิดให้บริการสะพานปลารวม 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมงอีก 14 แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย
และฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังได้มีการขยายบทบาทการด าเนินงานในด้านการส่งเสริมอาชีพ 
และพัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั้งในด้านการให้สินเชื่อเพ่ือจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง และให้
ความช่วยเหลือแก่สถาบันประมง ชุมชนประมง เพ่ือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง ทั้งยังได้
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว องค์การสะพานปลาได้
พัฒนาบทบาทของตนเองจากการเป็นเพียงกลไกส่วนหนึ่งในธุรกิจค้าสัตว์น้ า ให้สามารถเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ 
สนับสนุน และเป็นที่พ่ึงให้กับชาวประมง ในฐานะองค์กรของรัฐที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับชาวประมงมากที่สุด
องค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติตลอดไป 

 
วิสัยทัศน์ขององค์การสะพานปลา 

 
 “ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ าที่ได้มาตรฐานสากล” 
 
พันธกิจขององค์การสะพานปลา 

 
 1. บริหารจัดการสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ถูกกฎหมายได้มาตฐาน
สุขอนามัยและเป็นธรรม 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดหารายได้ และบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร 
 3. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภีบาลที่ดี 
 

ที่ตั้งหน่วยงานและการติดต่อ/สอบถาม 
  
 149  เจริญกรุง 58  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120    
 โทรศัพทอั์ตโนมัติ  0-2211-7300, 0-2212-4490   
 โทรสาร 0-2212-5899  
 Email : contact@fishmarket.co.th  
โครงสร้างของหน่วยงานในการบริหารงานขององค์การสะพานปลา 

 องค์การสะพานปลาได้ก าหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ โดยมีการแบ่ง
ส่วนงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ดังนี้ 
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 1 สายงานบริหาร 
  1 ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร แบ่งเป็น 3 ส านักงาน ดังนี้ 
            1) ส านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งเป็น 4 แผนก คือ 
         - แผนกการเจ้าหน้าที่ 
         - แผนกฝึกอบรม 
         - แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
        - แผนกระเบียบวินัย 
   2) ส านักงานกฎหมาย 
   3) ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 2) ฝ่ายบัญชีการเงิน แบ่งเป็น 4 ส านักงาน ดังนี้ 
   1) ส านักงานบัญชี 
   2) ส านักงานการเงิน แบ่งเป็น 2 แผนก คือ 
         - แผนกรับ-จ่ายเงิน 
             - แผนกงบประมาณ 
   3) ส านักงานบริหารหนี้ 
   4) ส านักงานบริหารการพัสดุ 
 
 ๓) ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส านักงาน ดังนี้ 
   1) ส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   2) ส านักงานติดตามและประเมินผล 
   3) ส านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 
 4) สายงานพัฒนากิจการประมง 
   1) ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด แบ่งเป็น 2 ส านักงาน ดังนี้ 
    1.1) ส านักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ แบ่งเป็น 2 แผนก คือ 
          - แผนกสินเชื่อการประมง 
          - แผนกบริหารสินเชื่อ 
     1.2) ส านักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม 
   2) ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ แบ่งเป็น 3 ส านักงาน ดังนี้ 
              1) ส านักงานส่งเสริมการประมง 
    2) ส านักงานบริหารโครงการพิเศษ 
    3) ส านักงานวิจัยและพัฒนา 
  5) ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 แบ่งเป็น 9 ส านักงาน ดังนี้ 
    1) ส านักงานสะพานปลากรุงเทพ  
    2) ส านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ 
    3) ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร 
    4) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร  
    5) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน  
    6) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 
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    7) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี 
    8) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงตราด  
    9) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  
 6) ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2 แบ่งเป็น 7 ส านักงาน ดังนี้ 
    1) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี 
    2) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต 
    3) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา 
    4) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 
    5) ส านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  
    6) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล 
    7) ส านักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
    
 7) ส านักงานอ านวยการ แบ่งออกเป็น 2 แผนก และ 2 กลุ่มงาน คือ 
    - แผนกสารบรรณ 
    - แผนกประชาสัมพันธ์ 
    - กลุ่มงานเลขานุการ 
    - กลุ่มงานบริหารการประชุม 
 
  8) ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ า 
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โครงสร้างด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 องค์การสะพานปลาจึงได้มีการด าเนินโครงการฯ เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีการด าเนินการให้เป็นรูปธรรมมากนัก ปัจจุบันจึงได้ให้
ความส าคัญต่อการด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการก าหนดนโยบายและแผนการ
ด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรฯ เป็นประจ าทั้งปี  ในการนี้ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาจึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา ตามเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานของ
กระทรวงการคลัง ภายใต้กรอบการประเมินผลการด าเนินงานของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด โดยมี
กรรมการองค์การสะพานปลา 1 ท่าน ท าหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีส านักงานส่งเสริมการประมง 
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ และส านักงานอ านวยการท าหน้าที่ประสานจัดท าข้อมูลประกอบการประเมินผล 
ของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด หัวข้อ “บทบาทคณะกรรมการองค์การสะพานปลา” โดยมีโครงสร้าง 
การบริหารงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอนกุรรมการด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

และสิง่แวดล้อม 

ส านกังานสง่เสริมการประมง 

แผนปฏิบตัิการประจ าปี แผนแมบ่ทด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม

และสิง่แวดล้อม 

ส านกังานอ านวยการ 

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์สถานภาพองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ขององค์การสะพานปลา  
 

 การประเมินสถานภาพองค์กร พิจารณาจากอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยโครงสร้าง อัตราก าลัง 
สถานการณ์ทางการประมง ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 – 
2564 ภายใต้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยได้มีการทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และ
อุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือพิจารณาเป็นปัจจัยต่างๆ และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในอนาคต ดังนี้ 

 การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร  

 องค์การสะพานปลาได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์การสะพานปลา CSR ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนด าเนินงานด้าน CSR ดังต่อไปนี้  

จุดอ่อน (Weakness) จุดแข็ง (Strength) 
1. บุคลากรบางรายยังไม่เข้าใจแนวทางการ แสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
2. ไม่มีกฎระเบียบโดยตรงที่รองรับการด าเนินงาน
ด้าน CSR  
3. มีงบประมาณจ ากัด 
4. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
งาน จึงขาดประสิทธิภาพ 
5. บุคลากรบางส่วนยังปฏิบัติงานภายในกรอบ
แบบเดิม ไม่มีความริเริ่มสร้างสรรค์ 
6 .  ระเบียบ ข้อบั งคับ  ไม่ เ อ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน ล่าช้า มีการกระจายอ านาจไปสู่ภูมิภาค
ไม่เพียงพอ 
7. ขาดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม 
8 .  มีการ เปลี่ ยนแปลงผู้ บริหารระดับสู งตาม
สถานการณ์ท าให้มีนโยบายการปรับเปลี่ยนบ่อย ไม่
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญด้าน CSR  
2. บุคลากรมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะพัฒนา 
3. องค์กรมีคณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านประมงอย่าง
ยาวนาน 
5. เป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ าที่มีสุขอนามัย 
6. เป็นหน่วยงานที่มีการปลูกฝังและพัฒนาความ
รับผิดชอบต่อสังคมแก่ชาวประมง ผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการประมง 



โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่มให้ความส าคัญกับ 
สภาวะโลกร้อน และทรัพยากรธรรมชาติ 
2. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้าน CSR 
3. มีแนวทางและวิธีการปฏิบัติในการด าเนินด้าน 
CSR ที่ชัดเจน 
4. มีแนวร่วมในการด าเนินงานด้าน CSR 
5. เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อการท า
ประมง โดยมีพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. 2496 
 

1. ไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานด้าน 
CSR 
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
ขององค์การสะพานปลา  
3. ขาดการประสานงานและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นท่ี 
4. รัฐบาลให้ความส าคัญกับรัฐวิสาหกิจองค์การ
สะพานปลาน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ 
5. มีแพปลาเอกชนอยู่จ านวนมากที่ท างานเพ่ือธุรกิจ
ของตนเอง ซึงยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยไม่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน
องค์กรของรัฐ (ท าตัวเป็นคู่แข่งแต่ขาดจิตสาธารณะ) 

 

 จากการวิเคราะห์สถานภาพองค์กรดังกล่าว ท าให้ทราบว่าผู้บริหารองค์การสะพานปลาได้ให้
ความส าคัญกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
โดยที่องค์การฯ มีความพยายามที่จะด าเนินกิจกรรม/โครงการฯ ต่างๆให้ส าเร็จ โดยอาศัยจุดแข็งต่างๆ ผลักดัน 
ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมายในการขับเคลื่อนองค์กรฯ ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการไม่เพียงพอ ทรัพยากรมีจ ากัด การประสานงานที่
ล่าช้า ขาดแรงจูงใจในการท างาน กฏ ระเบียบต่างๆ ไม่เอ้ืออ านวยในการด าเนินการ ขาดการมีส่วนร่วม
บุคลากร ฯลฯ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว องค์การสะพานปลาได้ตระหนักและให้ความส าคัญ โดยมีการด าเนินการฯ
จัดประชุม/สัมมนา เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น    
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บทท่ี 4 
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

นโยบายการด าเนินงาน 
   
  องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทและภารกิจ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงของประเทศ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ  
ด้านการประมงตลอดสายการผลิต เริ่มตั้งแต่ชาวประมง ผู้ประกอบการประมง ผู้ที่มีอาชีพต่อเนื่องกับการ
ประมง รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งในฐานะผู้บริโภค และผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนทั่วไปที่สะพานปลาและ  
ท่าเทียบเรือประมงตั้งอยู่ ในการนี้ องค์การสะพานปลา จึงมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องมีการตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ที่มีการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพ้ืนฐานของการด าเนินงานตามภารกิจ ดังนั้น เพ่ือตอบสนองต่อทิศทาง
ดังกล่าว องค์การสะพานปลาจึงมุ่งพัฒนาการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ให้ มี ม าตรฐ าน เที ย บ เท่ า กั บกรอบหลั ก การสากลข อง 
International Organization หรือ ISO26000 โดยก าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1. มุ่งม่ันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพ้ืนฐานที่ดี 7 ด้าน ได้แก่ 
ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน 
  2. เสริมสร้างกระบวนการและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือท าให้คณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาและผู้บริหารก ากับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ 
ครบถ้วน ทั้งการก าหนดทิศทาง การก ากับดูแลการด าเนินงาน และติดตามเพ่ือขับเคลื่อนผลส าเร็จได้ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  3. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก 
ถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงานประจ าวัน 
  4. ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อบุคลากรขององค์กรด้วยความเป็นธรรมและตอบสนอง 
ต่อความคาดหวังของบุคลากรอย่างเป็นเลิศ ทั้งด้านการจ้างงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของ
บุคลากร 
  5. พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน 
ที่น าไปสู่การป้องกันรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติทดแทน 
 
  6. มุ่งเน้นและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต มีส่วน
ร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ และแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  7. ยึดมั่นแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยครอบคลุมการตลาดอย่างเป็นธรรม 
ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และมุ่งเน้นให้
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการด าเนินธุรกิจ การ
ก ากับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยให้ยึดมั่นในหลักส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้วางแนวทางไว้รวม 7 ข้อ ดังนี้ 

1. ให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) 
2. ให้มีการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 
3. ให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Human Rights) 
4. ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues) 
5. ให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement and Development) 
6. ให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (The Environment) 
7. ให้มีการจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Report) 

 ส าหรับแนวปฏิบัติทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมา ควรมีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ 
อย่างบูรณาการ โดยค านึงถึงการด าเนินงานบนทางสายกลาง กล่าวคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และการมีคุณธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งจะน าไปสู่ความสมดุลในการใช้ทรัพยากรเพ่ือด าเนินธุรกิจด้วย 
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

 
องค์การสะพานปลามีเจตนารมณ์ที่จะสร้างจิตส านึกแก่บุคลากรขององค์กรให้มีความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การสะพานปลาได้มีนโยบายในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้องค์การสะพานปลา 
เป็นองค์กรชั้นน าและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชนและสังคม ดังจะเห็นได้ว่าโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การสะพานปลา ซึ่งก ากับดูแลโดยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ที่แต่งตั้งมาโดยคณะรัฐมนตรีนั้น   
ในการบริหารงานองค์การสะพานปลาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรนั้น คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ขึ้นมาพิจารณาในรายละเอียดและแนวทาง  
การด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการที่ดูแลด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน  อนุกรรมการด้าน  
ความเสี่ยง และอนุกรรมการด้านการตรวจสอบภายใน เป็นต้น ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้แต่งตั้งอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือก ากับดูแลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา
โดยตรง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดท าแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแผน 4 ปี
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์การสะพานปลาในระยะยาวด้วย ตลอดจนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีโดยเฉพาะเพ่ือให้หน่วยงานขององค์การสะพานปลาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ซ่ึงได้แก่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานองค์การ
สะพานปลาและประชาชนทั่วไป 
 นอกจากการจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ขององค์การสะพานปลาแล้ว ยังได้มีการจัดท าสรุปและรายงานประจ าปีการด าเนินงานความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานและแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์  
ในการด าเนินงานที่จะสนองความต้องการของชุมชนและสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์การสะพานปลาได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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ประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) 

 
 จากการที่ได้กล่าวมาแล้วว่า องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจในการก ากับดูแลด้านตลาดสัตว์น้ า
และมีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปทั้งที่ประกอบอาชีพประมงโดยตรง และต่อเนื่องกับ  
การประมง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งตามนโยบายขององค์การสะพานปลานับตั้งแต่การจัดตั้งมาตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. 2496 ก็ได้มีนโยบายที่จะย้อนกลับไปช่วยเหลือประชาชนและชุมนที่เกี่ยวข้องกับการประมงมา  
โดยตลอด จนในปัจจุบันได้มีการขยายกิจกรรมออกไปสู่ประชาชน และชุมชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการประมง
โดยตรง แต่เป็นประชาชนและชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงกับหน่วยงานขององค์การสะพานปลา 
และได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงถือได้ว่างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จะเป็นบทบาทและภารกิจในการมุ่งหวังให้ประชาชน ชุมชนทั้งที่เกี่ยวข้องกับการประมง และ ไม่เกี่ยวข้อง 
กับการประมงโดยตรงแต่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา จะได้รับประโยชน์  
จากโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีตลอดระยะเวลาของแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม เช่น การให้ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบสะพานปลาและชุมชน   
การอบรมให้ความรู้ในด้านการประมงยั่งยืนเพื่อประโยชน์กับบุตรหลานชาวประมงในอนาคต เป็นต้น 
 นอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินงานตามแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์การสะพานปลาและประชาชน ตลอดจนชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ในส่วนขององค์การสะพานปลาจะแสดงให้เห็นว่า องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ด าเนินการ
ด้วยความตระหนักต่อผลจากการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมภายนอกองค์กรอย่างจริงจัง และมุ่งหวัง 
ในการด าเนินงานที่จะต้องได้ประโยชน์ควบคู่ไปกับสังคมภายนอกองค์กรร่วมกัน ไม่หวังเพียงประโยชน์ของ
องค์กรตนเองเป็นหลัก ซึ่งจะท าให้องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติตลอดไป 

ความหมายของ (Corporate Social Responsibility = CSR) 

 CSR เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility หรือ บรรษัทบริบาล 
หมายถึง การด าเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในองค์กร  และใน
ระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะท าให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  
 หากพิจารณาแยกเป็นรายค าศัพท์ ค าว่า Corporate หมายถึง กิจการที่ด าเนินไปเพ่ือแสวงหาผลก าไร 
(หมายรวมถึงองค์กรประเภทอ่ืนได้ด้วย) ส่วนค าว่า Social ในที่นี้ หมายถึงกลุ่มคนมีความสมพันธ์กัน หรือมีวิถี
กัน ทั้งโดยธรรมชาติ หรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่งมีชีวิตอ่ืนและสิ่งแวดล้อม  ที่อยู่รายรอบ และค าว่า 
Responsibility หมายถึง การยอมรับทั้งผลที่ไม่ดี และผลที่ดีในกิจการที่ได้ท า ลงไปหรืออยู่ในความดูแลของ
กิจการนั้น ๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระด าเนินการป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี รวมถึงการ
สร้างสรรค์ และบ ารุงรักษาผลที่ดี ซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

 สังคมในความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ จะพิจารณาตั้งแต่ ผู้มีส่วนได้เสีย 
ในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น  2 ระดับได้แก่ 
สังคมใกล้ และสังคมไกล  

 สังคมใกล้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ชาวประมง ผู้ประกอบการประมง 
ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 
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 สังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยอ้อม ได้แก่ แพปลาเอกชน ประชาชนทั่วไป ระบบนิเวศ
โดยรวม เป็นต้น 

หลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 

 องค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นแนวทางพ้ืนฐานที่ส าคัญ ส าหรับ
การด าเนินการ และขั้นตอนการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร  โดยหลักการ
พ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 หลักการ จะประกอบด้วย  
  1. ความรับผิดชอบ (Accountability) เป็นหลักการที่ก าหนดให้องค์กรควรมีความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของตนเองที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งควรยอมรับการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงยอมรับต่อภาระหน้าที่ในการตอบสนองต่อการถูกตรวจสอบอย่างละเอียด 

  2. ความโปร่งใส (Transparency) เป็นหลักการที่ก าหนดให้องค์กรควรมีความโปร่งใสในการ
ตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของตนเองต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยควรเปิดเผยอย่างชัดเจน ถูกต้อง
และครบถ้วน 

  3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) เป็นหลักการที่ก าหนดให้องค์กรควร
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม โดยควรมีพฤติกรรมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์ 
เท่าเทียม และมีความยุติธรรม 

  4. การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests) 
เป็นหลักการที่ก าหนดให้องค์กรควรเคารพ พิจารณาและตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กร 

  5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) เป็นหลักการที่ก าหนดให้
องค์กรควรยอมรับว่าการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม เป็นสิ่งที่บังคับให้ต้องท า และมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

  6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of 
Behavior) เป็นหลักการที่ก าหนดให้องค์กรควรเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากลพร้อมทั้งยึดมั่นใน
หลักการของการเคารพต่อหลักนิติธรรมด้วย 

  7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) เป็นหลักการที่ก าหนดให้
องค์กรควรเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และให้การยอมรับถึงความส าคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน 
ดังนั้น เมื่อพิจารณาและวิเคราะห์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร/ค่านิยม และนโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาแล้ว องค์การฯ จึงมีการมุ่งเน้นเพ่ือให้ครอบคลุม
ทุกกระบวนงาน เช่น การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศ การด าเนินงานอย่างมีคุณธรรม และ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ล าดับชั้นของผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CSR 

 ในระดับของผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องประมง ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การ
เคารพสิทธิของผู้ประกอบการ การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบการ 
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อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ หรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของกิจการ 
โดยรวม เป็นต้น 
 ในระดับของผู้บริหารหรือคณะกรรมการ ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ 
การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารจัดการ และการก าหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ มีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลา และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

 ในระดับของพนักงาน ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างและ  
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและตรงต่อเวลา การจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายก าหนด  การดูแลสุขภาพ
และความปลอดภัยในการท างาน การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 ในระดับของผู้ใช้บริการ ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ ความรับผิดชอบใน
ให้บริการต่อผู้ใช้บริการอย่างตรงไปตรงมา การให้ข้อมูลขององค์กรและข้อก าหนดอย่างเพียงพอ ถูกต้อง
เที่ยงตรง การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ ใช้บริการ การยุติข้อโต้แย้งและข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้บริการเป็นต้น 

 ในระดับของคู่ค้า ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญา  
ที่เป็นธรรม การด าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการรับหรือให้  สินบนในทุก
รูปแบบ การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า การไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า การส่งเสริมให้ 
คู่ค้าด าเนินความรับผิดชอบด้านสังคมร่วมกับองค์กร เป็นต้น 

 ในระดับของชุมชนและสภาพแวดล้อม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การ  
สงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ การส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในต าแหน่งงานต่างๆ ในองค์กร 
การสนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดเผยข้อมูล
การด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนที่องค์กรตั้งอยู่ และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
อย่างปกติสุข เป็นต้น 

 ในระดับของประชาสังคม ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอ่ืนๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิให้กิจการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟังข้อมูลหรือท าประชาพิจารณ์ต่อการด าเนินกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
โดยรวม และการท าหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้รัฐอย่างตรงไปตรงมา เป็นต้น 

 ในระดับของคู่แข่งขันทางธุรกิจ ตัวอย่างความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ได้แก่ การแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกลั่นแกล้ง หรือใช้อิทธิพล
ในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน เป็นต้น 

ประเภทของบทบาทความเกี่ยวข้องของกิจกรรมของกิจกรรม CSR 

 การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มิได้จ ากัดว่ากิจการที่กล่าวถึงจะต้องเป็นองค์กร  
หรือหน่วยงานที่อยู่ในภาคธุรกิจเท่านั้น ในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐเองก็ได้เคยตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งท าให้ส่วนราชการต่างๆ  
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ต้องพัฒนาการปฏิบัติ ราชการโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
ดังนั้น ต้องถือว่าส่วนราชการต่างๆ ก็ดี มีพันธกิจหลักในการบริหารกิจการบ้านเมือง ด้วยความรับผิดชอบเป็น
ที่ตั้งอยู่แล้ว ทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยไม่
แสวงหาผลก าไร CSR ในภาครัฐ จึงมิใช่เรื่องใหม่หรือหลักการบริหารบ้านเมืองแนวใหม่แต่ประการใด แต่เป็น
เรื่องที่พนักงานทุกคนต้องตระหนักและส านึกได้เองว่าตนเองมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา 

 ฉะนั้น เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม ส าหรับหน่วยงานของรัฐ จึงถือเป็นบทบาทขั้นพ้ืนฐาน ที่พึง
มีนับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐถือเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ  
ในงานดังกล่าว อีกทั้งสมควรที่จะด ารงบทบาทเป็นเจ้าภาพงานให้แก่ภาคอ่ืนๆ ได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ด าเนินงานอีกด้วย 

 เมื่อพิจารณา CSR ตามบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน จะสามารถจ าแนกออกได้เป็น  
3 ประเภท ได้แก่ ประเภทแรกเป็น CSR-after-process ที่มักใช้ค าในภาษาไทยว่า "กิจกรรมเพ่ือสังคม" 
คือ การด าเนินกิจกรรม (activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหาก าไร เพ่ือสร้างให้
เกิดประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการด าเนินธุรกิจที่เป็น
กระบวนการ (process) หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ทางมลพิษจากการประกอบการ การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย การเป็นอาสาสมัครช่วยบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมเพ่ือสังคมเหล่านี้ มักเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือเวลาท างานตามปกติ 

 ประเภทที่สองเป็น CSR-in-process ซึ่งปัจจุบันมักเรียกกันว่า "ธุรกิจเพ่ือสังคม" คือ การด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการท างานหลักของกิจการ หรือเป็นการท าธุรกิจที่หารายได้รอย่างมีความ
รับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือก าจัดมลพิษในกระบวนการด าเนินงานเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน การผล
การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อก าหนด การเปิดเผยข้อมูล การให้บริการ การให้ความรู้ที่
ถูกต้องและครบถ้วนต่อผู้ประกอบการ การชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการที่เกิดจากความผิดพลาดและ
ความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการด าเนินความรับผิดชอบเหล่านี้ ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาท างานปกติของ
องค์กร 
 ประเภทที่สามเป็น CSR-as-process ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น "กิจการเพ่ือสังคม" เพ่ือให้แตกต่างจาก 
สองประเภทข้างต้นที่เป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในประเภทที่สามนี้ มักเป็นองค์กรที่  
ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไรให้แก่ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น เพ่ือยังประโยชน์
ให้แก่สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอย่างของกิจการที่อาจจัดอยู่ในข่ายนี้ ได้แก่  มูลนิธิองค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการต่างๆ 
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บทท่ี 5 
แผนแม่บทด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม (CSR) 

 ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาตาม  
แผนแม่บทฉบับนี้ ได้มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กรทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
การประมงโดยตรง ต่อเนื่องกับการประมง ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาเห็นว่าการพัฒนาประเทศ
ในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในอนาคตเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ และจะต้องก าหนดแนวทาง  
ที่ชัดเจนในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงให้สืบเนื่องไปจนถึงประชาชนในรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผน
แม่บทขององค์การสะพานปลาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็นกรอบการด าเนินงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในสร้างความย่ังยืนให้กับทรัพยากรประมง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือใน
การลดเลิกการท าประมงที่มีผลต่อการลดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง การไม่สร้างมลภาวะทางง
แวดล้อมที่มีผลต่อทรัพยากร รวมถึงการสร้างแนวทางและมาตรการในการด าเนินการร่วมกันของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใหผ้ลผลิตด้านการประมงมีความยั่งยืนและมีคุณภาพท่ีดีต่อการบริโภค  ตลอดสายการผลิตตั้งแต่ การ
จับ การแปรรูป ไปจนถึงการบริโภคของประชาชน แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์การสะพานปลา มีเป้าหมายที่จะด าเนินกิจกรรมโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม (CSR) พ.ศ. 2561-2564 ตามยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลาอันประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ 
1 ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายตลาดสัตว์น้ าอย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย 
2 เพ่ิมช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้ 
3 ขยายการส่งเสริมอาชีพชาวประมง 
4 เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรเทคโนโลยีและมีธรรมาภิบาล 

  
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอบรมเทคโนโลยีและกฎหมายให้กับชาวประมง 

 กลยุทธ์ที่ 2 อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและครอบครัว 

 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการท าประมงอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสะพานปลา 

 

การด าเนินงาน 
 

            ในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จะประกอบด้วยการด าเนินงานภายใต้ภารกิจองค์การสะพานปลา (CSR In Process) และการด าเนินงาน
นอกเหนือภารกิจขององค์การสะพานปลา (CSR After Process) ครอบคลุมประเด็นส าคัญทั้งหมดของ
หลักการสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ได้แก่ ISO 26000 ดังนี้ 

ตลอดจนหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยผนวกกับเนื้อหาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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         1 การด าเนินงานภายใต้ภารกิจขององค์การสะพานปลา (CSR In Process) ประกอบด้วย 

               1.1 โครงการเรียนรู้ตลาดปลากับองค์การสะพานปลา 

                          เป้าหมายการด าเนินงาน – สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง 
จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงเยี่ยมชมและบรรยายสรุปการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้เรียนรู้ข้อมูล
ด้านการประมงต่างๆ เช่น เรือประมง  ประเภทสัตว์น้ า  ตลอดจนการรับทราบกิจกรรมด้านสุขอนามัย  
และสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา ซึ่งเป็นการเผยแพร่การด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยที่เกิดประโยชน์  
ต่อผู้บริโภคสัตว์น้ า และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

                1.2  โครงการมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงที่ประสบภัยทางทะเล 

      เป้าหมายการด าเนินงาน - เป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวชาวประมง
ผู้ประสบภัยทางทะเล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครอบครัวชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถยืนหยัดพ่ึงพาตนเองได้ ไม่สร้างภาระหนี้สินกับองค์กรอ่ืนทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 

       1.3  โครงการสะพานปลารวมใจจิตอาสาก าจัดขยะทะเล 

      เป้าหมายการด าเนินงาน - เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในเชิงบูรณา
การทุกภาคส่วน โดยจัดท าโครงการ “ลดขยะในทะเล ” ด้วยกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ให้เรือประมง ที่ออก
ท าการประมงน าขยะกลับมาทิ้งบนฝั่ง ทั้งขยะที่ได้จากการท าประมงและขยะที่เกิดคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะด าเนินการพร้อมกันทั่งประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้น 

      1.4  โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง  

                             เป้าหมายการด าเนินงาน - เป็นการเปิดโอกาสให้สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงในภูมิภาคคัดเลือกนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ ( ประถมและมัธยม ) ที่เป็นบุตรชาวประมง
เข้ารับทุนการศึกษา โดยให้มีแนวทางการด าเนินงานในรูปแบบ การเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาคัดเลือกในการขอรับ
ทุนการศึกษาในเบื้องต้นประมาณปีละ 30 ทุน 

      1.5  โครงการเครือข่ายองค์การสะพานปลารักษ์ถิ่น 

                             เป้าหมายการด าเนินงาน - สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในพ้ืนที่
ร่วมกับชาวประมง ผู้ประกอบการประมง ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ โดยเฉพาะการดูแลจัดเก็บขยะ ในคลองสาธารณะ  
ที่เป็นที่ตั้งของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

                1.6  โครงการรักษส์ิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 

                             เป้าหมายการด าเนินงาน - เจ้าหน้าที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
ชาวประมงพ้ืนบ้านและประมงชายฝั่ง รวมถึงกลุ่มธุรกิจแปรรูปสัตว์น้ าและประชาชนทั่วไปจ านวน 50-100  
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คน/ครั้งเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าและหรือปลูกป่าชายเลน  ด าเนินการจัดโครงการปี
ละ 2 ครั้ง 

       1.7  โครงการ FMO Big Cleaning Day & Always Clean 

                              เป้าหมายการด าเนินงาน - สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจัดกิจกรรม
ท าความสะอาดบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงโดยด าเนินการร่วมกับชาวประมง ผู้ประกอบการ
ประมงและสมาคมประมงในท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดผลต่อสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

       1.8  โครงการสินค้าประมงปลอดภัยไร้ฟอร์มาลีน 

                              เป้าหมายการด าเนินงาน - ด าเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของสาร
ฟอร์มาลีนในสัตว์น้ าที่ขนถ่าย และซื้อขายผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ  
กับผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ 

        1.9   โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมง 

                    เป้าหมายการด าเนินงาน - เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ 
มาตรฐานด้านสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ า และการ
ดูแลรักษามาตรฐานคุณภาพของสัตว์น้ า มีมาตรฐานสุขอนามัยตามประกาศของกรมประมง รวมทั้งส่งเสริมการ
ท าประมงให้มีชีวอนามัยที่ดี ส่งผลต่อราคาสัตว์น้ าสามารสร้างมูลค่าเพ่ิม และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้  
ให้เศรษฐกิจของประเทศม่ันคงและยั่งยืนได้ 

          1.10  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการใช้ไฟฟ้าของสะพานปลาท่าเทียบ
เรือประมง องค์การสะพานปลา 

                                เป้าหมายการด าเนินงาน - ปลูกฝังให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ 
มีจิตส านึกร่วมกันในการประหยัดพลังงาน ตลอดทั้งสร้างความร่วมมือ ร่วมใจกัน ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

           1.11  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การท าประมงถูกกฎหมายอย่างย่ังยืน 

                                เป้าหมายการด าเนินงาน - กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ ระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ และ สร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับขั้นตอนการขนถ่าย การชั่ง ปริมาณสัตว์น้ า ด้วย
เครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติแบบไร้สาย ที่ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

             1.12  โครงการสะพานปลาสะพานธรรม (66 ปี อสป. ก้าวตามพ่อ..สู่ประมงยั่งยืน) 

                              เป้าหมายการด าเนินงาน - มุ่งเน้นการรวมพลังสร้างสิ่งที่ดีและถูกต้องให้กับ
พนักงานองค์การสะพานปลาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยมี
เป้าหมายที่จะกระจายการด าเนินงานโครงการลงไปยังพ้ืนที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
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ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขององค์การสะพานปลาเป็น

ที่ยอมรับ มีประสิทธิภาพ จึงก าหนดกลยุทธ์ในการกด าเนินงาน 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การให้เงินอุดหนุนจัดพิมพ์ข่าว วารสาร เอกสารเผยแพร่การประมงเป็นการสนับสนุนด้านการเงิน
เพ่ือให้ชาวประมง และประชาชนทั่วไป ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประมงของประเทศและต่างประเทศ 
อันจะเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจทั้งในภาคอาชีพประมง และบุคคลทั่วไป 
 2. การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่องค์การสะพานปลาให้ความส าคัญต่อเยาวชน
ของชาติ โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจ าทุกปี 
 3. การจัดกิจกรรมงานวันเกษตร เป็นกิจกรรมที่องค์การสะพานปลาได้ร่วมกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณใ์นการจัดท ากิจกรรมเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในภาคประมงแก่ประชาชนทั่วไป 
 4. การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ เป็นการด าเนินงานเฉพาะกิจ หรือเฉพาะกรณีโดยองค์การ
สะพานปลาจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐที่ได้แจ้งความประสงค์ของความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือสังคม เช่น การปลูกป่าชายเลน การรณรงค์ด้านรักษ์สิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัย 
เป็นต้น 
 
 



 
วัตถุประสงค์ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG) และความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา  (CSR) 

  องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฐานะที่เป็นองค์กรหลัก
ของภาครัฐที่ด้าเนินการด้านตลาดสินค้าสัตว์น ้าและส่งเสริมธุรกิจประมง มีหน้าที่ในการให้บริการตลาดสัตว์น ้าที่มี
คุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม องค์การสะพานปลาได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการก้ากับดูแล
กิจการที่ด ี(CG) ที่ก้าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได้ โดยค้านึงถึงวัตถุประสงค์
ขององค์กร ทั งในเชิง ธุรกิจและในเชิงสังคม และผู้ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน เจ้าของกิจการ พนักงาน และ
ประชาชนเป็นส้าคัญ เพ่ือน้าไปสู่ความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และตรวจสอบได้ และเป็นการเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมให้กับ
กิจการซึ่งเป็นปัจจัยที่ส้าคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด้าเนินงานขององค์กร รวมทั งน้าไปสู่การ
เจริญเติบโตที่ยั่งยืน อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสังคมโดยรวม เป็นที่ยอมรับและ
ได้รับความเชื่อถือทั งภายในประเทศและต่างประเทศ  

  ส้าหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) องค์การสะพานปลาให้ความส้าคัญกับ
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนา
อาชีพการประมง จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส้าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การสะพานปลาได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้ ๕ กลยุทธ์ไก้แก่ ส่งเสริมการอบรมเทคโนโลยีและกฎหมายให้กับชาวประมง จัดการอนุ รักษ์
และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและครอบครัว สนับสนุนการท้า
ประมงอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสะพานปลา โดยเน้นการด้าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
ใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การก้ากับดูแลกิจการที่ดี และการน้าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพ่ือน้าไปสู่การด้าเนินธุรกิจที่ประสบความส้าเร็จอย่างยั่งยืน องค์การ           
สะพานปลา ต้องจัดให้มีการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


