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แผนการส่งเสริมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม    2  

ขององค์การสะพานปลา  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

 

โครงการ/กิจกรรมด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 1.  โครงการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง         4  

 2.  โครงการส่งเสริมสุขอนามัยของลูกเรือประมง                      6     

 3.  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา     9 

 4.  โครงการ  CSR  กับองค์การสะพานปลาสู่สังคม       13 

      1)  องค์การสะพานปลาร่วมกับกรมประมง  จัดกิจกรรม “สินค้าประมงปลอดภัย 

                   ร่วมใจท าความสะอาดสะพานปลา” (Big  Cleaning  Day)    รวม  5  แห่ง 

                   -  ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  วันที่  6  ธันวาคม  2557 

            -  ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  วันที่  12  ธันวาคม  2557 

           -  ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  วันที่  18  ธันวาคม  2557 

            -  ส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร  วันที่  19  ธันวาคม  2557 

            -  ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  วันที่  22  ธันวาคม  2557   

      2)  งานวันเด็กแห่งชาติ 

     3)  ร่วมโครงการน้อมเกล้าถวายปลากระตักแห้งและปลาทูเค็มเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล 

                   ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 

 



 

 

 

      4)  รว่มจ าหน่ายสินค้าสัตว์น  าสด  แปรรูป  และอาหารแช่แข็งในงานเทศกาล 

                   โคนมแห่งชาติ  ประจ าปี  58 

     5)  กิจกรรมการป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า 

     6)   กิจกรรมการปลูกไม้ผลยืนต้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น 

           เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระชนมายุครบ 

                  60  พรรษา  2  เมษายน  2558 

      7)  งานวันข้าราชการพลเรือน 

      8)  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โครงการเทิดพระเกียรติ  

                  “ใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”   

                   -  บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                   -  กรมปศุสัตว์ 

                   -  กรมวิชาการเกษตร 

                   -  กรมการข้าว 

      9)  งานกีฬาองค์การสะพานปลา  ครั งที่  31  ที่จังหวัดสตูล 

      10) กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการตามรอยพระยุคลบาทมหาราชา 

      11)  งานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจ าปี  2558  จ.สุรินทร์ 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 

 

 องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรหลักของภาครัฐที่ด าเนินการด้านตลาดสินค้าสัตว์น  าและ
ส่งเสริมธุรกิจประมง  มีหน้าที่ในการให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น  าที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็น
ธรรม  ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง  สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง  ทั งนี   เพ่ือตอบสนอง 
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการ  ชาวประมง  และประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม   
 จากเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง  ภายใต้กรอบการประเมินผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  ทริส  คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  ตั งแต่ปีบัญชี  2552  เป็นต้นมา  ก าหนดให้องค์การ
สะพานปลาต้องมีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporate  Social  
Responsibility : CSR)  โดยในปีงบประมาณ  2558  องค์การสะพานปลาได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรม 
ต่าง ๆ  เพ่ือสร้างจิตส านึกและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา  
รวมทั งส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย   
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แผนการด าเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา 

(Corporate  Social  Responsibility : CSR) 
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

 
…………… 

 
 องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่อยู่ในระบบ 
การประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงการคลัง    ภายใต้กรอบการประเมินผลของบริษัท  ทริส   
คอร์ปอเรชั่น  จ ากัด  ตั งแต่ปีบัญชี  2552  เป็นต้นมา  ซึ่งตามเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานดังกล่าวก าหนด 
ให้องค์การสะพานปลาต้องจัดให้มีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (Corporate   
Social  Responsibility : CSR)  ดังนี  
 1. จัดให้มีคณะอนุกรรมการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2.  ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานด้าน  CSR  ทั งระยะสั นหรือแผนประจ าปี  และ
ระยะยาวหรือแผนวิสาหกิจ  ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3.  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร 
เป็นประจ าทั งปี 
 4.  บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  และคณะอนุกรรมการด้านการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ในการก ากับดูแลการด าเนินงานด้าน  CSR 
 ส าหรับแผนระยะสั นหรือแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา  ประจ าปี  2558  นั น  องค์การสะพานปลาได้ด าเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินผลตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั งข้อสังเกต
ของคณะอนุกรรมการประเมินผลส าหรับรัฐวิสาหกิจทั งระบบ  มาก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
 นโยบาย 
 ให้องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบครบถ้วน  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั งภายใน
และภายนอกองค์การควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน 
 



 

 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เสริมสร้างสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมของชุมชนชาวประมง  ด้วยการส่งเสริม 
ฐานะและสวัสดิการ  สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนบูรณะหมู่บ้านชาวประมง 
 2.  การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม     
 3.  เสริมสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน 
 4.  เสริมสร้าง  สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 
 เป้าหมาย 
 ด าเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  4  โครงการ 
ประกอบด้วย 
 1.  โครงการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง 
 2.  โครงการส่งเสริมสุขอนามัยของลูกเรือประมง 
 3.  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 
 4.  โครงการ  (กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ)  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี  
                 1)  องค์การสะพานปลาร่วมกับกรมประมง  จัดกิจกรรม “สินค้าประมงปลอดภัย 
                              ร่วมใจท าความสะอาดสะพานปลา” (Big  Cleaning  Day)    รวม  5  แห่ง 
                              -  ส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  วันที่  6  ธันวาคม  2557 
                      -  ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  วันที่  12  ธันวาคม  2557 
                     -  ส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี  วันที่  18  ธันวาคม  2557 
                      -  ส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร  วันที่  19  ธันวาคม  2557 
                      -  ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  วันที่  22  ธันวาคม  2557   
       2)  งานวันเด็กแห่งชาติ 
  3)  ร่วมโครงการน้อมเกล้าถวายปลากระตักแห้งและปลาทูเค็มเพ่ือโดยเสด็จพระราชกุศล 
                          ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
       4)  ร่วมจ าหน่ายสินค้าสัตว์น  าสด  แปรรูป  และอาหารแช่แข็งในงานเทศกาล 
                          โคนมแห่งชาติ  ประจ าปี  58 
  5)  กิจกรรมการป้องกันโรคเท้าช้างให้กับแรงงานพม่า 
 

 

 

 



 

 

 
  6)   กิจกรรมการปลูกไม้ผลยืนต้นตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือน 
                           ละต้น  เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมี 
        พระชนมายุครบ  60  พรรษา  2  เมษายน  2558 
       7)  งานวันข้าราชการพลเรือน 
       8)  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โครงการเทิดพระเกียรติ  
                          “ใช้น  าอย่างรู้คุณค่า  ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”   
                          -  บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                          -  กรมปศุสัตว์ 
                          -  กรมวิชาการเกษตร 
                          -  กรมการข้าว 
       9)  งานกีฬาองค์การสะพานปลา  ครั งที่  31  ที่จังหวัดสตูล 
       10) กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการตามรอยพระยุคลบาทมหาราชา 
       11)  งานวันเกษตรแห่งชาติ  ประจ าปี  2558  จ.สุรินทร ์
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนชาวประมง 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
  องค์การสะพานปลาได้จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ 
มาตรา ๒๐ ระบุไว้ให้แบ่งค่าบริการที่องค์การสะพานปลาเรียกเก็บตามความในมาตรา ๑๙ ไว้ร้อยละ ๒๕ ของ
ค่าบริการที่เก็บได้ทั งหมด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมง ตามความในมาตรา ๕(๑) จัดด าเนินการ
และน ามาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น  าและอุตสาหกรรมประมง และมาตรา ๕(๓) จัด
ส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง 

เพ่ือด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ ของชาวประมง  องค์การ   
สะพานปลาจึงจัดท าโครงการส่งเสริมการอบรมฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนชาวประมง โดยใช้
วัตถุดิบในชุมชน ซึ่งจะมีส่วนสร้างรายได้ และอาจต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใน
การส่งเสริมให้ชุมชนแต่ละแห่งมีผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่นเพ่ือสร้างรายได้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

๒. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวชาวประมง 
  ๓. เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
  ๔. ฝึกลูกหลานชาวประมงให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านในชุมชนประมง  ปีละ ๒ รุ่น  
 

๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
           จ านวนการจัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านในชุมชนประมง 
 
 
 
 
 



 

 

 
๕. แผน/ระยะเวลาด าเนินงาน 

ปี ๒๕๕๘ (ตุลาคม  ๒๕๕๗ -  กันยายน ๒๕๕๘)  

 
๖. งบประมาณ 
  งบประมาณเงินทุนส่งเสริมการประมง  วงเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานส่งเสริมการประมง  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  จังหวัดที่มีชุมชนประมงทั่วประเทศ 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. กลุ่มแม่บ้านชาวประมง มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว 
  ๒. สร้างความสามัคคีในชุมชน 
  ๓. ฝึกให้ครอบครัวชาวประมงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑ จัดเตรียมหลักสูตร/ก าหนดวันฝึกอบรม             

๒ ติดต่อสถานท่ีอบรม             

๓ จัดหาวิทยากร             

๔ รับสมคัรและคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม             

๕ ด าเนินการฝึกอบรม             

๖ ประเมินผลการฝึกอบรม             



 

 

 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของลูกเรือประมง 

  
๑. หลักการและเหตุผล 
  ท่าเทียบเรือประมงสงขลาจัดเป็นศูนย์กลางการประมง และตลาดสัตว์น  าในภาคใต้ตอนล่าง  
มีเรือประมงมาใช้บริการขนถ่ายสัตว์น  าปีละเกือบ ๑๐,๐๐๐ เที่ยว เรือประมงเหล่านี มีลูกเรือประมงส่วนใหญ่
เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีความรู้น้อย ท างานใช้แรงงานหนัก คุณภาพชีวิตต่ า รายได้น้อย ไม่มีสวัสดิการสังคม 
ในขณะที่ลักษณะของงานที่ต้องอยู่ในเรือประมงเป็นส่วนใหญ่  ท าให้กลุ่มลูกเรือประมงเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยาก 
ขาดโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จึงท าให้เกิดบัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค  
โรคติดต่ออ่ืน ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตนเอง คนข้างเคียง และกระทบต่อการประกอบอาชีพ 
                   ในช่วงที่ผ่านมา หน่วยงานอาสาสมัครเอกชน (NGO) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา บ้าน
สุขสันต์ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมป้องกันเอดส์ ในกลุ่มลูกเรือประมงไทย จังหวัดสงขลา 
โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) โดยจัดตั ง
ส านักงานที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จัดตั งบ้านลูกเรือประมงไทย (บ้านสุขสันต์) พร้อมอาสาสมัครให้บริการ
เชิงรุก ในการให้ค าแนะน าปรึกษา และให้ข้อมูลที่เก่ียวกับโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค ทั งบนฝั่ง
และบนเรือตลอดจนพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล โครงการเทพารักษ์นิเวศจังหวัดชุมพร หรือ
ภูมิล าเนาเดิม ประสานงานให้ลูกเรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งอาจจะเป็นต้นแบบที่จะน าไป
ประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ทั งนี ได้จัดให้มีหนังสือ
ความรู้ (สนับสนุนให้เรียน กศน.)  หนังสือกีฬา บันเทิง โทรทัศน์และน  าดื่มให้บริการแก่ลูกเรือประมง อย่างไรก็
ดี โครงการฯ ดังกล่าวก าลังมีปัญหาด้านเงินทุน เนื่องจากผู้สนับสนุนเดิม คือศูนย์ความร่วมมือไทย -สหรัฐ ด้าน
สาธารณสุข (TUC) งดการสนับสนุนงบประมาณมาตั งแต่ปี ๒๕๕๒  
  องค์การสะพานปลาพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสวัสดิการให้กับ
ชาวประมงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเงินทุนส่งเสริมการประมง จึงได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข
ในการจัดงบประมาณสนับสนุนให้โครงการนี สามารถด าเนินต่อไปได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการให้กับชาวประมง โดยการสร้างพฤติกรรมป้องกันโรคติดต่อทางเพศ 
โรคเอดส์ และวัณโรค ในกลุ่มลูกเรือประมงผ่านการด าเนินงานของศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา บ้านสุข
สันต์   ท่าเทียบเรือประมงสงขลา 



 

 

 
๓. เป้าหมายของโครงการ 

ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ แก่ลูกเรือประมงที่เข้าขนถ่าย   
สัตว์น  าท่าเทียบเรือประมงสงขลา ด าเนินการตั งแต่ธันวาคม ๒๕๕๖ ประจ าทุกเดือน ๑๐ ครั ง 

 
๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

           จ านวนการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ แก่ลูกเรือประมง 
 

๕. แผน/ระยะเวลาด าเนินงาน 
ปี ๒๕๕๘ (ตุลาคม  ๒๕๕๗ -  กันยายน ๒๕๕๘) 

 

 
๖. งบประมาณ 
  จากเงินทุนส่งเสริมการประมง  วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
  ท่าเทียบเรือประมงสงขลา  
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักงานส่งเสริมการประมง  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑ จัดเตรียมหลักสูตรโครงการ             

๒ ให้ความรู้ด้านสาธารณาสุขและ
ให้ค าปรึกษาแก่ลูกเรือประมง 

            

๔ 
ประเมินผลการให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุข 

            



 

 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

(๑) ลูกเรือประมงท่ีใช้บริการที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา จะได้รับความรู้ความเข้าใจใน 
วิธีการป้องกันตนเองและครอบครัว จากโรคติดต่อโดยเฉพาะจากทางเพศสัมพันธ์  เพื่อน าไปใช้ป้องกันตนเอง 
และครอบครัว 
  (๒) ลูกเรือประมงท่ีเจ็บป่วย จะได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง  
  (๓) ลูกเรือประมงมีสถานที่พักผ่อนที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยง 
จากปัญหาการเที่ยวสถานบันเทิง 
  (๔) ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของลูกเรือประมง  
                   (๕) เจ้าของเรือประมงจะสามารถใช้แรงงานของลูกเรือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดภาระ 
ในการดูแลลูกเรือหรือหาลูกเรือใหม่ สังคมโดยรวมจะลดความสูญเสียด้านแรงงานและการรักษาพยาบาล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากแนวโน้มคุณภาพน  ารอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา พบว่าคุณภาพน  าโดยรวมแย่ลง โดยดูจาก
จ านวนแหล่งน  า แหล่งน  าที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีจ านวนลดลง สาเหตุที่ท าให้คุณภาพแย่ลงเกิดจากจ านวนประชากร
ที่เพ่ิมมากขึ นและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท าให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
มากขึ น ทั งน ามาใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้มีการระบายน  าเสียลงสู่แหล่ง
น  าเพิ่มขึ น ขณะที่การจัดการน  าเสียที่เกิดขึ นยังท าได้จ ากัดและไม่ทั่วถึง เช่น การควบคุมให้สถานประกอบการมี
ระบบน  าเสียและบ าบัดน  าเสียให้ได้มาตรฐาน การลดการใช้น  าและมีการจัดการน  าเสียตั งแต่ครัวเรือน การสร้าง
ระบบบ าบัดน  าเสียรวม  
เป็นต้น 
  ดังนั น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั งภาคส่วนต่าง ๆ จึงได้มีการลงนามในปฏิญญาความ
ร่วมมือระหว่างกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน  าในพื นที่ลุ่มน  าวิกฤต คือ เจ้าพระยา ท่าจีน       
บางปะกง ปราจีนบุรี นครนายก ล าตะคอง และทะเลสาบสงขลา เพ่ือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ
กันในการรักษาแหล่งน  า รักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน  าแหล่งน  าหลักของประเทศ  
ซึ่งขณะนี มีความเสื่อมโทรมให้กลับมามีคุณภาพตามมาตรฐาน เพ่ือรักษาระบบนิเวศแหล่งน  าและรักษาวิถีชีวิต
ริมน  า โดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน  าได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน รวมทั งมีคุณภาพเหมาะสม
ต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตน  าเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
  องค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้มีการลงนามในปฏิญญาดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลาขึ น  
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑  เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

๒.๒   เพ่ือให้มีความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน  าทิ งในพื นที่ลุ่มน  า 
วิกฤติ    
       
 



 

 

 
 ๒.๒   เพ่ือให้เข้าใจถึงการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือใน
การป้องกันและแก้ไขคุณภาพน  าในพื นท่ีลุ่มน  าวิกฤติ ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม      

 ๒.๓.  เพ่ือยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
      ๒.๔  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประมง 
 

๓. เป้าหมายโครงการ 
   ฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมง ได้เข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน  าทิ งในพื นที่ลุ่มน  าวิกฤติ  ได้แก่ ลุ่มน  าท่าจีน ลุ่ม
น  าปากพนัง และลุ่มน  าทะเลสาบสงขลา ปีละ ๒ รุ่น รุ่นละจ านวนประมาณ ๒๐ - ๓๐ คน 
 
๔.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 จ านวนการจัดฝึกอบรมพนักงานองค์การสะพานปลา ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจประมง
ได้เข้าใจในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน  าทิ งในพื นที่ลุ่มน  าวิกฤติ   
 
๕. แผน/ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปี ๒๕๕๘ (ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘) 

ล าดับ กิจกรรม 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

๑ จัดเตรียมหลักสูตร / ก าหนดวัน
ฝึกอบรม 

            

๒ ติดต่อสถานที่อบรม             

๓ จัดหาวิทยากร             

๔ คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม             

๕ ด าเนินการฝึกอบรม             

๖ ประเมินผลการฝึกอบรม             



 

 

 
๖. งบประมาณ 
 จากงบประมาณเงินทุนส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) จ านวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 
   ห้องประชุมองค์การสะพานปลา/ส านักงานท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา  /
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานส่งเสริมการประมง  ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        ๙.๑  ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการประมง  และพนักงานองค์การสะพานปลา  
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขคุณภาพน  า 
       ๙.๒  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน  าหลักของประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โครงการ   CSR  กับองค์การสะพานปลาสู่สังคม  

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 กระแส  “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”  (Corporate  Social  
Responsibility)  เกิดขึ นอย่างกว้างขวาง  ไม่ว่าจะเกิดขึ นโดยจิตส านึกจากภายในองค์กรเอง  หรือจากผู้มี 
ส่วนได้เสียภายนอกเป็นผู้ผลักดัน  เป็นเหตุให้องค์กรต่าง ๆ  จ าเป็นต้องให้ความสนใจและก าหนดบทบาทของ
ตนเองในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กร  โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็น
องค์ประกอบ   
 ปัจจุบันองค์กรหลายแห่ง  ได้มีการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมด้าน  CSR  ต่อเนื่อง  องค์การ 
สะพานปลาก็เช่นเดียวกัน  ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั งนอกจากจะด าเนินกิจกรรมด้านตลาดสินค้าสัตว์
น  าและอุตสาหกรรมการประมงแล้ว  ยังด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมฐานะ  สวัสดิการ  และอาชีพของ
ชาวประมง  โดยจัดให้มีโครงการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นโครงการฝึกฝนอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน
ประมง  โครงการส่งเสริมอนามัยของลูกเรือประมง  โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา  การให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง  เป็นต้น   
 นอกจากโครงการต่าง ๆ  ที่กล่าวถึงข้างต้น  องค์การสะพานปลายังร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในสังกัด  หรือหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  สาธารณสุข 
ศรีบุญเรือง  เพ่ือร่วมกันจัดกิจกรรมด้าน  CSR  โดยสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  
ผู้บริหาร  พนักงาน  และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  ให้ตระหนักและสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและ
พนักงาน 
 2.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3.  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์การด าเนินกิจกรรมด้าน  CSR  ขององค์การสะพานปลา
ให้สังคมภายนอก 
  
            
 



 

 

                                                                                                   
๓. เป้าหมายโครงการ 
   เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย  ในการท ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   
 
4. แผน/ระยะเวลาด าเนินงาน 
ล าดับ กิจกรรม ปี  2557 ปี  2558 

ตค. พย. ธค. มค กพ. มีค เม.ย. พค. มิย กค สค กย 
1 กิจกรรม “สินค้าประมง

ปลอดภัย ร่วมใจท าความสะอาด 
สะพานปลา 

            

2 งานวันเด็กแห่งชาติ             
3 น้อมเกล้าถวายปลากระตักแห้ง 

และปลาทูเค็มเพื่อโดยเสด็จพระ
ราชกุศลโครงการต่อต้านโรค
ขาดสารไอโอดีน 

            

4 ร่วมจ าหน่ายสินค้าสัตว์น  าสด 
แปรรูป และอาหารแช่แข็งใน
งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ       
ประจ าปี 58 

            

5 กิจกรรมการป้องกันโรคเท้าช้าง 
ให้กับแรงงานพม่า 

            

6 งานเฉลิมพรเกียรติปลูกไมผ้ลยืน
ครัวเรือนละต้น  ต้นเนื่องใน
โอกาสสมเดจ็พระเทพรัตน   
ราชสุดาฯ ทรงมีพระชนมายุ 
ครบ 60 พรรษางานวัน 0 

            

7 งานวันข้าราชการพลเรือน             
8 กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โครงการเทดิพระเกียรติ “ใช้น  า
อย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวาย
พ่อของแผ่นดิน 

            

9 งานกีฬาองค์การสะพานปลา 
ครั งท่ี 31 ที่จังหวัดสตลู 

            

10 กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ
ตามรอยพระยุคลบาทมหาราชา 

            

11 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี 
2558 จ.สรุินทร ์

            

 



 

 

 

5. งบประมาณ 
 งบประมาณขององค์การสะพานปลา 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
   ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ  ตามสถานที่ท่ีก าหนด 
 
7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานอ านวยการ  และคณะอนุกรรมการด้าน  CSR 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.  ผู้บริหารและพนักงานมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 2.  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการ  ผู้บริหาร  พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการร่วมกันแสดงออกถึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3.  เกิดภาพลักษณ์ที่ดี  ประชาชนภายนอกได้รับรู้บทบาทหน้าที่  ข้อมูลข่าวสาร  การ
ด าเนินงานขององค์การสะพานปลามากขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


