แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์การสะพานปลา
(Corporate Social Responsibility : CSR)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

คำนำ
แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :
CSR) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และนโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ในการมุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะองค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการดำเนิน
ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จากนโยบาย
ของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา และแนวทางการดำเนินงานที่ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาได้มอบ
ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล จึงมีส่วนสำคัญในการกำหนดแผนงานและโครงการ
ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การดำเนินงานตามแผนแม่บทความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
ขององค์การสะพานปลาได้มุ่งเน้นและผลักดันให้องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานที่มีความรั บผิ ดชอบ
ต่อสังคมชาวประมงและที่เกี่ยวข้องกับการประมง ตลอดจนสังคมทั่วไป เพื่อให้เกิดการยอมรับในบทบาท
และภารกิ จ ที ่ อ งค์ ก ารสะพานปลาดำเนิ น การอยู ่ ตลอดจนการมี ส ่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น การประมง
อย่างถูกกฎหมายและให้เกิดความยั่งยืน และถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการดำเนิน งานตามแผนแม่บท
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ ซึ่ งประกอบด้วยการดำเนินงานภายใต้ ๔ กลยุทธ์ ได้แก่
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล
สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และขยายช่องทางในธุรกิจใหม่ๆ ยกระดับชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มี
ความมั่นคงทางอาชีพประมง พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรรูปแบบใหม่อย่างมีธรรมมาภิบาล
ในการดำเนินงานตามแผนแม่บทฉบับนี้จะมีหน่วยงานขององค์การสะพานปลาทุ กส่วน ร่วมกับ
องค์กรด้านการประมง ชุมชนประมง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการเป็นกลไกของรัฐในการสร้ างความยั่งยืนของทรัพยากรประมงและถือเป็น
แนวทางปฏิบัติให้กับองค์การสะพานปลาในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ความรับผิ ดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ Corporate Social Responsibility (CSR)
หมายถึงการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมทั้งใน
ระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้
อยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นปกติสุข โดยคำว่า “สังคม” ไม่ได้หมายความถึ ง ผู้คนในสังคม
ภายนอกหรือชุมชนรอบข้างเท่านั้น แต่คำว่า “สังคม” ยังรวมถึงผู้คนที่ อยู่ในองค์กรตั้งแต่ คณะกรรมการ
พนักงาน ซึ่งเรียกว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร รวมทั้งชาวประมง ผู้ประกอบการประมง คู่ค้า คู่แข่งขัน
ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งเรียกว่า ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอกองค์ กร สำหรับคำว่า
สิ่งแวดล้อมนอกจากจะหมายถึงสภาพแวดล้อมและรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในระบบนิเวศน์ด้วย
เรื ่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ มจึ ง มี ข อบข่ า ยกว้ า งขวางทั ้ ง ในและ
นอกองค์ ก รส่ ว นใหญ่ ม ั ก มองเรื ่ อ งความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ มเป็ น เรื ่ อ งของการ
คืนกำไรให้แก่สังคมด้วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบริจาคเงิน หรือสิ่งของต่าง ๆ
ซึ ่ ง กิ จ กรรมเหล่ า นี ้ เ รี ย กว่ า “CSR after-process หรื อ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ ม
นอกกระบวนการ” แต่ในความเป็นจริงองค์การสะพานปลาสามารถดำเนินกิจกรรมแสดงความรับผิ ดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โดยทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบไม่ปล่อยปละละเลย หรือจงใจ
ทำให้องค์กรหรือสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ รับความเดือดร้อนเสียหายจากการไม่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ หรือ
ทำงานนั้นอย่างไม่รับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ เรียกว่า “CSR -in-process หรือความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ”
๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผน
เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับ ทุกฝ่าย และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้ยึดหลักการที่ส ำคัญเพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื ่ อ จั ด ทำแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ การจั ด ทำรายงาน การติ ด ตามประเมิ น ผล
ตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา และส่งเสริม
ชาวประมง ผู้ประกอบการด้านประมง ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การจัดทำแผนดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การ
กำหนดขั้นตอนดังนี้
๑.๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูล
- เก็บรวบรวมข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการขององค์กร และสภาพแวดล้อม
รวมถึงนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนในการดำเนินการในแต่ละปี

๒
๑.๓.๒ วิเคราะห์ข้อมูล
- วิเคราะห์นโยบายเป้าประสงค์ สภาพแวดล้อม สภาพปัญหา ตลอดจน
กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดหลักของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
- กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานจากการวิเคราะห์ข้อมูล
- กำหนดแนวทางในการดำเนินงาน การกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
- การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน กิจกรรม โครงการ
- การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี
๑.๓.๓ จัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติการ
- การจัดทำรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ใช้เงินรายได้
- การจัดทำรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ใช้เงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
๑.๓.๔ จัดทำร่างแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มีเค้าโครงประกอบ ดังนี้
- บทที่ ๑ บทนำ
- บทที่ ๒ ข้อมูลองค์กร
- บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานภาพองค์กร
- บทที่ ๔ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- บทที่ ๕ แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- บทที่ ๖ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
๑.๓.๕ การอนุมัติแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เสนอผู้อำนวยการให้ความเห็น
- เสนอคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
- เสนอคณะกรรมการองค์กร ให้ความเห็นชอบ เพื่ออนุมัติ
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และนำไปปฏิบัติ
๑.๔ นโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทและภารกิจ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงของประเทศ ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพ
ด้านการประมงตลอดสายการผลิต เริ่มตั้งแต่ชาวประมง ผู้ประกอบการประมง ผู้ที่มีอาชีพต่อเนื่องกับการ
ประมง รวมถึงประชาชนทั่วไป ทั้งในฐานะผู้บริโ ภค และผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนทั่วไปที่ส ะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงตั้งอยู่ ในการนี้ องค์การสะพานปลา จึงมีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ต้องมีการตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นฐานของการดำเนินงานตามภารกิจ ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อทิศทา งดังกล่าว
องค์การสะพานปลาจึงมุ่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate

๓

Social Responsibility : CSR) ให้ ม ี ม าตรฐานเที ย บเท่ า กั บ กรอบหลั ก การสากลของ International
Organization หรือ ISO๒๖๐๐๐ โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มี
สาระสำคัญ ดังนี้
๑.๔.๑ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการพื้นฐานที่ดี ๗ ด้าน ได้แก่
ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การเคารพต่อหลักนิติธรรม การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
๑.๔.๒. เสริมสร้างกระบวนการและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ อทำให้คณะกรรมการองค์ การ
สะพานปลาและผู้บริหารกำกับดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ
ครบถ้วน ทั้งการกำหนดทิศทาง การกำกับดูแลการดำเนินงาน และติดตามเพื่อขับเคลื่อนผลสำเร็จได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด
๑.๔.๓. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานประจำวัน
๑.๔.๔. ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ บุ ค ลากรขององค์ ก รด้ ว ยความเป็ นธรรมและ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของบุคลากรอย่างเป็นเลิศ ทั้งด้านการจ้างงาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร
๑.๔.๕. พัฒนาการให้บริ การและการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา ตลอดจนห่วงโซ่
อุปทาน ที่นำไปสู่การป้องกันรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติทดแทน
๑.๔.๖. มุ่งเน้นและส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริต
มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ และแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๔.๗. ยึดมั่นแนวทางความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยครอบคลุมการตลาดอย่างเป็นธรรม
คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ให้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล และมุ่งเน้นให้
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๑.๕ หลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการดำเนินธุรกิจการกำกับ
ดูแลกิจ การที่ดี และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยให้ยึดมั่นในหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้วางแนวทางไว้รวม ๗ ข้อ ดังนี้
๑. ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
๒. ให้มีการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม (Fair Operating Practices)
๓. ให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Human Rights)
๔. ให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer issues)
๕. ให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community Involvement and Development)
๖. ให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (The Environment)
๗. ให้มีการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Report)

๔
สำหรับแนวปฏิบัติทั้ง ๗ ข้อที่กล่าวมา มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
อย่างบูรณาการ โดยคำนึงถึงการดำเนินงานบนทางสายกลาง กล่าวคือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการมีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง และการมีคุณ ธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งจะนำไปสู่ความสมดุลในการใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.๖.๑ สร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
๑.๖.๒ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ อ งค์ก รรวมไปถึง ด้า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและสิ่ ง แวดล้อ มทั ้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐

๕
บทที่ ๒
ข้อมูลองค์การ
นับแต่องค์การสะพานปลาได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๙๖ เป็นรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบกิจการค้าสัตว์น้ำในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้มีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงตามชายฝั่งทะเลทั้งในภาคใต้และ
ภาคตะวันออก รวมถึงการจัดให้มีตลาดกลางค้าสัตว์น้ำหรือสะพานปลา ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า
สัตว์น้ำที่สำคัญ จนถึงปัจจุบัน องค์การสะพานปลาเปิดให้บริการสะพานปลารวม ๔ แห่ง และท่าเทีย บ
เรือประมงอีก ๑๔ แห่ง ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน นอกจากนี้ยังได้มีการขยาย
บทบาทการดำเนินงานในด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมงอีกหลายประการ ทั้งในด้านการให้
สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง และให้ความช่วยเหลือแก่สถาบัน ประมง ชุมชนประมง เพื่อ
ส่งเสริมฐานะและสวัสดิการของชาวประมง ทั้งยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีก
ด้วย หากจะกล่าวโดยรวมแล้ว องค์การสะพานปลาได้พัฒนาบทบาทของตนเองจากการเป็นเพียงกลไกส่วน
หนึ่งในธุรกิจค้าสัตว์น้ำ ให้สามารถเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นที่พึ่งให้กับชาวประมง ในฐานะ
องค์กรของรัฐที่มีความผูกพันใกล้ชิด กับชาวประมงมากที่สุดองค์กรหนึ่ง เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและ
ประเทศชาติตลอดไป
๒.๑ วิสัยทัศน์ขององค์การสะพานปลา
“องค์การสะพานปลาผู้น ำในการบริหารจัด การแหล่งขนถ่ายและซื้อ ขายสัตว์น้ ำที่ ถูกสุข อนามั ย
ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล”
๒.๒ พันธกิจขององค์การสะพานปลา
๒.๒.๑ พัฒนาและบริหารจัดการสะพานปลาท่าเทียบเรือ (ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ)
อย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นธรรม
๒.๒.๒. จัดเก็บค่าใช้บริการสะพานปลาท่าเทียบเรือและการใช้ทรัพย์สินสะพานปลาท่าเทียบเรือ
๒.๒.๓. สนับสนุนส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี และอาชีพให้แก่ชาวประมง
๒.๒.๔. พัฒนาระบบการบริหารองค์กร และฐานะการเงินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
๒.๓ โครงสร้างของหน่วยงานในการบริหารงานขององค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลาได้กำหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงานต่างๆ โดยมีการแบ่ง
ส่วนงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ดังนี้

๖
๑. สายงานบริหาร
๑.๑ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร แบ่งเป็น ๓ สำนักงาน ดังนี้
๑) สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล แบ่งเป็น ๔ แผนก คือ
ก. แผนกการเจ้าหน้าที่
ข. แผนกฝึกอบรม
ค. แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
ง. แผนกระเบียบวินัย
๒) สำนักงานกฎหมาย
๓) สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๒ ฝ่ายบัญชีการเงิน แบ่งเป็น ๔ สำนักงาน ดังนี้
๑) สำนักงานบัญชี
๒) สำนักงานการเงิน แบ่งเป็น ๒ แผนก คือ
ก. แผนกรับ-จ่ายเงิน
ข. แผนกงบประมาณ
๓) สำนักงานบริหารหนี้
๔) สำนักงานบริหารการพัสดุ
๑.๓ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งเป็น ๓ สำนักงาน ดังนี้
๑) สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒) สำนักงานติดตามและประเมินผล
๓) สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น ๒ แผนก คือ
ก. แผนกวิศวกรรมและพัฒนาสินทรัพย์
ข. แผนกออกแบบและสถาปัตยกรรม
๒. สายงานพัฒนากิจการประมง
๒.๑ ฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด แบ่งเป็น ๒ สำนักงาน ดังนี้
๑) สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ แบ่งเป็น ๒ แผนก คือ
ก. แผนกสินเชื่อการประมง
ข. แผนกบริหารสินเชื่อ
๒) สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม
๒.๒ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ แบ่งเป็น ๓ สำนักงาน ดังนี้
๑) สำนักงานส่งเสริมการประมง
๒) สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ
๓) สำนักงานวิจัยและพัฒนา

๗
๓. สายงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๓.๑ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ แบ่งเป็น ๙ สำนักงาน ดังนี้
๑) สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ
๒) สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
๓) สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร
๔) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๕) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๖) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
๗) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
๘) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด
๙) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
๓.๒ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ แบ่งเป็น ๗ สำนักงาน ดังนี้
๑) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๒) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๓) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
๔) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง
๕) สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช
๖) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
๗) สำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
๓.๓ กลุ่มงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ
ดูแลของรองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
๔. ส่วนงานอื่น
๔.๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
๔.๒ สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ
๔.๓ สำนักงานอำนวยการ แบ่งออกเป็น ๓ แผนก คือ
ก. แผนกสารบรรณ
ข. แผนกประชาสัมพันธ์
ค. แผนกบริหารการประชุม
๔.๔ ศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ

โครงสร้างการบริหารองค์การสะพานปลา
แผนผังโครงสร้างการบริหารองค์การสะพานปลา (Fish Market Organization Chart

๘

๙
๒.๔ โครงสร้างด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
องค์การสะพานปลาจึงได้มีการดำเนินโครงการฯ เพื่อด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา แต่ยังไม่มีการดำเนินการให้ เป็นรูปธรรมมากนัก ปัจจุบันจึงได้ให้
ความสำคัญต่อการดำเนิน โครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการกำหนดนโยบายและแผนการ
ดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรฯ เป็นประจำทั้งปี ในการนี้ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาจึงได้มีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ มของ
องค์การสะพานปลาขึ้นมา ตามเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ภายใต้กรอบการประเมินผล
การดำเนินงานของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีกรรมการองค์การสะพานปลา ๑ ท่าน ทำหน้าที่เป็น
ประธานอนุกรรมการฯ มีสำนักงานส่งเสริมการประมง ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และสำนักงานอำนวยการทำ
หน้าที่ประสานจัดทำข้อมูลประกอบการประเมินผลของ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด หัวข้อ “บทบาท
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา” โดยมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา
คณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลา

คณะกรรมการส่งเสริมการประมง

สำนักงานส่งเสริมการประมง

แผนปฏิบัติการประจำปี

สำนักงานอำนวยการ

แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

๑๐
บทที่ ๓
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสะพานปลา
การประเมินสถานภาพองค์กร พิจารณาจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยโครงสร้าง อัตรากำลัง
สถานการณ์ทางการประมง ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ –
๒๕๖๗ ภายใต้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ โดยได้มีการทบทวนจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และ
อุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อพิจารณาเป็นปัจจัยต่าง ๆ และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบในอนาคต ดังนี้
๓.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน(SWOT Analysis)
องค์การสะพานปลาได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ขององค์การสะพานปลา CSR ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงานด้าน CSR ดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.

๔.

จุดแข็ง (Strength)
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาและ
ผู้บริหารให้ความสำคัญกับ CSR
มีการกำหนดนโยบายและแผนด้าน CSR
องค์การสะพานปลาได้มีการทำงานใกล้ชิด
กับชาวประมงมาเป็นเวลานาน ทำให้ อสป.
มีเครือข่ายชาวประมงและผู้ประกอบการ
ด้าน CSR กระจายอยู่ทั่วประเทศ
มีความพร้อมทางด้านทรัพย์สินและ
บุคลากร ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุน
กิจการประมงตลอดแนวชายฝั่งทะเลไทย
และอันดามัน

๑.

๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.

จุดอ่อน (Weakness)
พนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
หลักการด้าน CSR in Process ขาดแรงจูงใจ และปรับตัว
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และตระหนักในเรื่องคู่มือที่
เกี่ยวข้อง
พนักงานขาดความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร
ขาดความเข้าใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ยังขาดการประสานงาน การสื่อสารและการนำแนวทาง
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับด้าน CSR อย่างเป็นเอกภาพ
และทั่วถึง
ระบบดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ใ ช้ ใ นการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทั ้ ง ภายในและ
ภายนอกยังมีความซับซ้อนและยุ่งยาก พัฒนาองค์กรไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อสป.ยังไม่ ส ามารถปฏิบัติงานได้ท ำตามเกณฑ์ ตัว ชี ้ วั ด
สคร. จะเป็นเหตุให้ยังมีผลประเมินต่ำ
การสร้ า งความตระหนั ก มุ ่ ง สู ่ ผ ลสั ม ฤทธิ ์ ข องงานและ
วัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมด้าน CSR ยัง ขาดความ
ต่อเนื่อง และชัดเจนเพียงพอ

๑๑
๑.

๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

โอกาส (Opportunity)
มีข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้าน CSR ใหม่ๆ ที่รัฐกำหนดขึ้น
เพื่อขับ เคลื่ อนประเทศไปสู่การร่ว มมือในการพัฒนา
ประเทศระหว่ า งภาครั ฐ และเอกชนที ่ จ ะสนั บ สนุ น
สังคมไทย ให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน
นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการจัดทำ CSR in Process
มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
และเกณฑ์ชี้วัดของ สคร. โดยเฉพาะด้าน CSR
ปั จ จุ บ ั น มี เ ทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที ่ เ ข้ า มาสนั บ สนุ น การ
ดำเนินงานด้าน CSR เป็นจำนวนมาก และมีความง่ายใน
การใช้งาน ประกอบกับนโยบายของรัฐที่เอื้อต่อ อสป.
ปรับองค์กรดิจิตอล โดยให้ CSR มีนโนบายนำเทคโนโลยี
ดิจิตอลเข้ามาใช้สนับสนุนการทำงานมากขึ้น
นโยบายรัฐเอื้อในด้าน Digital Transformation
จากการแพร่ร ะบาดของเชื้อ COVID ๑๙ ทำให้มีการ
ล็อคดาวน์พื้นที่ ทำให้ประชาชนและผู้ขายเกิดปัญหาใน
การนำสิ น ค้ า มาจำหน่ ายให้ก ั บ ประชาชน เนื ่ อ งจาก
ความกังวลในการไม่ปลอดภัยในการระบาด เป็นโอกาส
ให้ อสป.มีความสามารถดำเนินการให้เกษตรกรใช้เป็น
แหล่งจัดจำหน่ายสินค้าได้

อุปสรรค (Threat)
๑. CSR กลุ่มเป้าหมายขององค์การสะพานปลา
ยั ง ไม่ ไ ม่ เ ข้ า ใจถึ ง การดำเนิ น งานด้า น CSR
ขององค์ ก รและประโยชน์ ท ี ่ จ ะได้ ร ั บ จึ ง ให้
ความร่วมมือน้อย
๒. ผู ้ ป ระกอบการไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
พัฒนา
๓. การปรับเปลี่ยนนโยบายเกณฑ์ประเมินของ
หน่วยงานภาครัฐเข้มข้ นขึ้น ทำให้การกำกับ
ดูแลทีดีมีความซับซ้อนขึ้น
๔. กลุ่มที่เราจะทำ CSR บางกลุ่มยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับด้าน CSR

จากการวิเคราะห์สถานภาพองค์กรดังกล่าว ทำให้ทราบว่าผู้บริหารองค์การสะพานปลาได้ให้
ความสำคัญกับ งานด้านความรับ ผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ซึ่งสอดคล้องกั บนโยบายของรั ฐ บาล
โดยที่องค์การสะพานปลา มีความพยายามที่จะดำเนิน กิจกรรม/โครงการฯ ต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยจุดแข็ง
ต่าง ๆ ผลักดัน ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากมายในการขับเคลื่ อน
องค์กรฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการไม่เพียงพอ ทรัพยากรมีจำกัด
การประสานงานที่ล ่าช้า ขาดแรงจูงใจในการทำงาน กฎระเบียบต่าง ๆ ไม่เอื้ออำนวยในการดำเนินการ
ขาดการมีส่วนร่วมบุคลากร ฯลฯ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว องค์การสะพานปลาได้ตระหนักและให้ความสำคัญ
โดยมีการดำเนินการฯ จัดประชุม/สัมมนา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น

๑๒
บทที่ ๔
แนวคิดและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ กรอบของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ความรับ ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility in Process ;
CSR) เป็นหลักการและแนวปฏิบัติที่มุ่งเสริมสร้างพฤติกรรมของบุคลากร รวมถึงพัฒนากระบวนการทำงาน
ของ อสป. ให้รับผิดชอบต่อผลกระทบ ความต้องการ ความกังวล และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทุกกลุ่มขององค์กร ทั้งนี้เพื่อทำให้บุคลากรทุกระดับรับรู้ถึงพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติงานโดยสอดคล้องกับ มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ที่มุ่งเน้นการนำหลักการด้านแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานได้อย่างแท้จริง ดังนั้น การ
เชื่อมโยงหลักการ สู่การปฏิบัติงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างผลสำเร็จตาม
มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ เป็นมาตรฐานที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดย ISO (the International
Organization for Standardization) เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางสำหรั บ องค์ ก รต่ า ง ๆ ในการพั ฒ นาความ
รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับองค์กร จัดทำขึ้นโดยผู้แทนของประเทศสมาชิกของ ISO ทั้งที่เข้ามามีส่วน
ร่วมและสังเกตุการณ์กว่า ๙๙ ประเทศ รวมถึงผู้แทนจากประเทศไทย ครอบคลุมตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ทั้ง
๖ กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มหน่วยงานของรัฐ กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGO) และกลุ่มงานบริการ งานสนับสนุน งานวิจัยและอื่น ๆ
มาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมในองค์กรได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครั ฐหรือเอกสาร องค์กรที่แสวงหากำไรหรือไม่
แสวงหากำไร รวมถึงในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่า จะเป็นภาคอุตสาหกรรม การบริการ การศึกษา สาธารณสุข
ขนส่ง หรืออื่น ๆ นอกจากนั้น ยังสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนาด้วย
ในมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ได้ให้ความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่าเป็นความ
รับผิดชอบขององค์กร ในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร (รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการ) ที่มีต่อสังคม และสิ่ งแวดล้อม ผ่านการแสดงออกอย่างโปร่งใสและ
มีจริยธรรม ในการ
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างสุขอนามัย และสวัสดิการที่ดีกับสังคม
• คำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
• ปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล
• บูรณาการให้เกิดขึ้นทั่ว ทั้งองค์กร ภายใต้ของเขตของอิทธิพล และผลกระทบ (Sphere of
Influence)
โครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐
ในมาตราฐาน ISO ๒๖๐๐๐ จะแบ่งออกเป็น ๗ หมวดที่สำคัญ กับอีก ๒ ภาคผนวก ประกอบด้วย
๑. ขอบเขต จะอธิ บ ายถึ ง ขอบเขต และข้ อ จำกั ด รวมถึ ง การยกเว้ น ต่ า ง ๆ ของมาตรฐาน
ISO ๒๖๐๐๐

๑๓
๒. คำศัพท์และความหมาย จะอธิบายถึงความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
๓. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จะอธิบายถึงปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อ
การพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงอธิบายถึงแนวคิดหลักของความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการนำไปประยุกต์ใช้
๔. หลักการพื้น ฐานของความรั บผิดชอบต่อ สังคม จะอธิบายถึงหลักการพื้นฐานที่ส ำคั ญ
ทั้ง ๗ หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม
๕. การยอมรับต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จะอธิบายถึง
แนวปฏิบัติพื้นฐาน ๒ ประการของความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การเห็นคุณค่าและยอมรับในความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการชี้บ่งและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
๖. หัวข้อหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม จะอธิบายถึงหัวข้อหลัก และประเด็นสำคัญที่
เกี่ยวข้องในแต่ละหัวข้อหลักของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในแต่ละหัวข้อหลัก จะระบุถึงขอบเขต
ความสัมพันธ์ที่มีต่อความรับผิ ดชอบต่อสังคม หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการ และความ
คาดหวังของแต่ละประเด็นสำคัญ
๗. การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร จะอธิบายถึงการนำความ
รับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบัติภายในองค์กร ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างความเข้าใจ การนำไปปฏิบัติ การ
สื่อสาร การปรับปรุงความน่าเชื่อถือ การทบทวนและปรับปรุ ง และการสร้างกลุ่มจิตอาสาสำหรับความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ภาคผนวก A ตัวอย่างของกลุ่มจิตอาสา และเครื่องมือสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคม จะแสดง
ถึงรายชื่อของกลุ่มริเริ่มงานด้านจิตอาสา และเครื่องมือที่ เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการ
เชื่อมโยงเข้ากับหัวข้อหลัก และขั้นตอนของการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้ งองค์กร
โดยมีทั้งประเภทที่สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม และที่นำไปใช้เฉพาะประเภท
อุตสาหกรรม เช่น ก่อสร้าง เคมี อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
ภาคผนวก B คำย่อ จะแสดงถึงคำย่อ และคำเต็มที่ใช้ในมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐

๑๔

ISO ๒๖๐๐๐ เป็นข้อแนะนำเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
สำหรับองค์กร ในการใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาที่ดี ไปสู่
การกระทำที่ดี ซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญที่บ่งชี้ถึงสมรรถนะและขีดความสามารถที่องค์กรจะดำเนินงาน ได้
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิผล ควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งสุขภาวะของระบบนิเวศ ความเสมอภาคทางสังคม
และ การกำกับดูแลองค์กรที่ดี การนำ ISO ๒๖๐๐๐ ไปใช้จะช่วยสร้างให้เกิดทั้งการรับรู้และสมรรถนะการ
ดำเนินความ รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
๔.๒ หลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๑ องค์ประกอบหลักที่สำคัญ ของความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะเป็นแนวทางพื้นฐานที่สำคัญ
สำหรับการดำเนินการ และขั้นตอนการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสัง คม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น
ทั่วทั้งองค์กร โดยหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม รวม ๗ หลักการ ประกอบด้วย
๑. ความรับ ผิดชอบ (Accountability) มีความรับผิดชอบสำหรับผลกระทบที่เกิดจาก
องค์กร การปฏิบัติงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ความโปร่งใส (Transparency) มีความโปร่งใสในการตัดสินใจและการดำเนินงานที่มี
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) การยึดมั่นปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
ทั้งด้านความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และยุติธรรม
๔. เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Respect for Stakeholder Interests)
การเคารพ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร

๑๕
๕. เคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) การยอมรับการปฏิบัติตาม
หลักนิติธรรม หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๖. เคารพต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ต ามแนวทางของสากล (Respect for International Norms
of Behavior) การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่สากล และการยึดมั่ นดำเนินงานตามหลักนิติธรรม
อย่างเคร่งครัด
๗. เคารพต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Respect for Human Rights) ให้ ค วามเคารพต่ อ สิ ท ธิ
มนุษยชน และยอมรับถึงความสำคัญและความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน
๔.๒.๒ เพื่อสร้างพฤติกรรมจริยธรรมข้างต้น โดยนำไปปฏิบัติร่วมกับ ๗ กระบวนการหลักด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐ ประกอบด้วย ๗ แนวปฏิบัติ (Core
Subjects) ดังนี้
๑. ธรรมาภิบาล (Organizational governance)
๒. สิทธิมนุษยชน (Human rights)
๓. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor practices)
๔. สิ่งแวดล้อม (The environment)
๕. การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating practices)
๖. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer issues)
๗. การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and
development)
๔.๓ ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
CSR เป็น คําย่ อจากภาษาอั ง กฤษว่า Corporate Social Responsibility หรือ บรรษัทบริ บ าล
หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งในองค์กร และใน
ระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข
หากพิจารณาแยกเป็นรายคำศัพท์ คําว่า Corporate หมายถึง กิจการที่ดำเนินไปเพื่อแสวงหา
ผลกําไร (หมายรวมถึงองค์กรประเภทอื่นได้ด้วย) ส่วนคําว่า Social ในที่นี้ หมายถึงกลุ่มคนมีความสั มพันธ์
กัน หรือมีวิถีกัน ทั้งโดยธรรมชาติ หรือโดยเจตนา รวมถึงสิ่ งมีชีวิตอื่นและสิ่งแวดล้อม ที่อยู่รายรอบ และ
คําว่า Responsibility หมายถึง การยอมรับทั้งผลที่ไม่ดี และผลที่ดีในกิจการที่ได้ทำลงไปหรืออยู่ในความ
ดูแลของกิจการนั้น ๆ ตลอดจนการรับภาระหรือเป็นธุระดำเนินการป้องกัน และปรั บปรุงแก้ไขผลที่ไม่ดี
รวมถึงการสร้างสรรค์ และบำรุงรักษาผลที่ดี ซึ่งส่งผลกระทบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร

๑๖
สั ง คมในความหมายของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมของกิ จ การ จะพิ จ ารณาตั ้ ง แต่ ผ ู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ระดับ
ได้แก่

สังคมไกล คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
โดยอ้อม ได้แก่ ประชาชนทั่วไป ระบบนิเวศ
โดยรวม เป็นต้น

สั ง คมใกล้ คื อ ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นเกี ่ ย วข้ อง
ใกล้ชิดกับองค์กรโดยตรง ได้แก่ ชาวประมง
ผู ้ ป ระกอบการประมง แพปลาเอกชน
ครอบครั ว ของพนั ก งาน ชุ ม ชนที ่ อ งค์ ก ร
ตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

๔.๔ ประเภทกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ มิได้จํากัดว่ากิจการที่กล่าวถึงจะต้องเป็นองค์กร
หรือหน่วยงานที่อยู่ในภาคธุรกิจเท่ านั้น ในอดีตที่ผ่านมา ภาครัฐเองก็ได้เคยตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งทำให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องพัฒนาการปฏิบัติราชการ
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังนั้น ต้องถือว่าส่วนราชการ
ต่างๆ ก็ดี มีพันธกิจหลักในการบริหารกิจการบ้านเมือง ด้วยความรับผิดชอบเป็นที่ตั้งอยู่แล้ว ทั้งยังเป็น
หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยไม่ แสวงหาผลกําไร CSR
ในภาครัฐ จึงมิใช่เรื่องใหม่หรือหลักการบริหารบ้านเมืองแนวใหม่แต่ประการใด แต่เป็นเรื่องที่พนักงานทุกคน
ต้องตระหนักและสํานึกได้เองว่าตนเองมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติห น้าที ่ อยู่
ตลอดเวลา

๑๗
ฉะนั้น เรื่องของความรับ ผิด ชอบต่ อสัง คม สำหรับหน่ว ยงานของรั ฐ จึงถือเป็น บทบาท
ขั้นพื้นฐาน ที่พึงมีนับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐถือเป็นผู้มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าว อีกทั้งสมควรที่จะดำรงบทบาทเป็นเจ้าภาพงานให้แก่ภาคอื่นๆ ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานอีกด้วย
เมื่อพิจารณา CSR ตามบทบาทและความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน จะสามารถจําแนกออกได้
เป็น ๓ ประเภท ได้แก่
๑. CSR-in-process ซึ ่ ง ปั จ จุ บ ั น มั ก เรี ย กกั น ว่ า "ธุ ร กิ จ เพื ่ อ สั ง คม" คื อ การดำเนิ น ความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็น การทำธุรกิจที่หารายได้อย่างมี
ความรับผิดชอบ เช่น การป้องกันหรือกําจัดมลพิษในกระบวนการดำเนินงานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน
การให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามข้อกําหนด การเปิดเผยข้อมูล การให้บริการ การให้ความรู้
ที่ถูกต้องและครบถ้วนต่อผู้ประกอบการ การชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใช้บริการที่เกิดจากความผิดพลาด
และความบกพร่องของพนักงาน ซึ่งการดำเนินความรับผิดชอบเหล่านี้ ถือเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเวลาทำงาน
ปกติขององค์กร
๒. CSR-after-process ที ่ ม ั ก ใช้ ค ํ า ในภาษาไทยว่ า "กิ จ กรรมเพื ่ อ สั ง คม" คื อ การดำเนิ น
กิจกรรม (activities) ของหน่วยงาน ซึ่งโดยมากเป็นองค์กรธุรกิจที่แสวงหากําไร เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์
แก่สังคมในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมที่ด ำเนินการนั้นมักแยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการ
(process) หลักของกิจการและเกิดขึ้นภายหลัง เช่น การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รั บผลกระทบทางมลพิษ
จากการประกอบการ การแจกจ่ า ยสิ ่ ง ของช่ ว ยบรรเทาสาธารณภั ย การเป็ น อาสาสมั ค รช่ ว ยบํ า เพ็ญ
สาธารณประโยชน์
๓. CSR-as-process ซึ ่ ง อาจเรี ย กว่ า เป็ น "กิ จ การเพื ่ อ สั ง คม" เพื ่ อ ให้ แ ตกต่ า งจาก
สองประเภทข้างต้นที่ เป็นบทบาทขององค์กรธุรกิจโดยตรง กิจการในประเภทที่สามนี้ มักเป็นองค์กรที่
ดําเนินงานโดยไม่แสวงหากําไรให้แก่ตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อยังประโยชน์
ให้แก่สังคมในทุกกระบวนการของกิจการ ตัวอย่างของกิจการที่อาจจัดอยู่ในข่ายนี้ ได้แก่ มูลนิธิองค์กร
สาธารณประโยชน์ องค์กรประชาชนและส่วนราชการต่างๆ
๔.๕ ประโยชน์ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
จากการที่ได้กล่าวมาแล้วว่า องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลด้านตลาด
สัตว์น้ำและมีบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั่วไปทั้งที่ประกอบอาชีพประมงโดยตรง และต่อเนื่อง
กับการประมง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งตามนโยบายขององค์การสะพานปลานับตั้งแต่การจัดตั้งมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ก็ได้มีนโยบายที่จะย้อนกลับไปช่วยเหลือประชาชนและชุม ชนที่เกี่ยวข้องกับการประมงมา
โดยตลอด จนในปัจจุบันได้มีการขยายกิจกรรมออกไปสู่ประชาชน และชุมชนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกั บการประมง
โดยตรง แต่เป็น ประชาชนและชุ มชนที่ ตั ้งบ้า นเรื อ นอยู ่ใ กล้ เ คี ยงกับหน่ว ยงานขององค์ การสะพานปลา
และได้รับผลกระทบทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงถือได้ว่างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๑๘

จะเป็นบทบาทและภารกิจในการมุ่งหวังให้ประชาชน ชุมชนทั้งที่เกี่ยวข้ องกับการประมง และไม่เกี่ยวข้อง
กับการประมงโดยตรงแต่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา จะได้รับประโยชน์
จากโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการในแต่ละปีตลอดระยะเวลาของแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น การให้ทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมดู แลสิ่งแวดล้อมโดยรอบสะพานปลาและชุมชน
การอบรมให้ความรู้ในด้านการประมงยั่งยืนเพื่อประโยชน์กับบุตรหลานชาวประมงในอนาคต เป็นต้น
นอกจากประโยชน์ท ี่จ ะได้ร ับ จากการดำเนิ นงานตามแผนแม่บ ทด้า นความรั บผิ ดชอบต่ อสั ง คม
และสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดประโยชน์ต่อทั้งองค์การสะพานปลาและประชาชน ตลอดจนชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในส่วนขององค์การสะพานปลาจะแสดงให้เห็นว่า องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ดำเนินการ
ด้วยความตระหนักต่อผลจากการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่ อสังคมภายนอกองค์กรอย่างจริงจัง และมุ่งหวัง
ในการดำเนินงานที่จะต้องได้ประโยชน์ควบคู่ไปกับสังคมภายนอกองค์กรร่วมกัน ไม่หวังเพียงประโยชน์ของ
องค์กรตนเองเป็นหลัก ซึ่งจะทำให้องค์การสะพานปลาเป็น หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติตลอดไป
๔.๖ การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สำคัญ
๔.๖.๑ ความสามารถพิเศษขององค์การสะพานปลา
เมื่อพิจารณาจากจากจุดแข็งในการวิเคราะห์ SWOT Analysis ตามแผนวิสาหกิจประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ขององค์การสะพานปลา สามารถสรุปความสามารถพิเศษ(Core Competency) ได้ดังนี้

ความสามารถพิเศษ (Core Competency) ขององค์การสะพานปลา
๔.๖.๒ หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนที่สำคัญ ประกอบด้วย
๑. เปนชุมชนที่ตั้งอยูในจังหวัดที่มีสะพานปลาและท่าเทียบเรือของ อสป.
๒. มีหนวยงานที่ได้รับการยอมรับใหการรับรองในการคัดเลือกชุมชน
๓. ความสามารถในการพัฒนาความตอเนื่องกับโครงการ CSR ทีอ่ สป.สามารถตอยอดโครงการได
๔. ระดับความจําเปนและขาดแคลน หรือยังไมมีหนวยงานใดเขาไปใหการสนับสนุน
๕. ระยะการเดินทาง ตองสะดวกในการปฏิบัติงาน หรือ สอดคลองกับการจัดกิจกรรมของ อสป.
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๔.๖.๓ ชุมชนสำคัญขององค์การสะพานปลา
พิ จารณาจากชุ มชนใกล้ สำนั กงานของสะพานปลา และท่ าเที ยบเรื อประมงขององค์ ก าร
สะพานปลาทั้ง ๑๕ แห่ง ประกอบด้วย
๑. ชุมชนสะพานปลากรุงเทพ
๒. ชุมชนสะพานปลาสมุทรสาคร
๓. ชุมชนสะพานปลาสมุทรปราการ
๔. ชุมชนสะพานปลานครศรีธรรมราช
๕. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงหัวหิน
๖. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงชุมพร
๗. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงหลังสวน
๘. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
๙. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงตราด
๑๐. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๒ (ท่าสะอ้าน)
๑๑. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
๑๒. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงระนอง
๑๓. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
๑๔. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงสตูล
๑๕. ชุมชนท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
๔.๖.๔ แนวทางการจัดลำดับชุมชนที่สำคัญ
แนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณากลุ่มชุมชนที่มีความสำคัญต่อกระบวนการทำงานของ อสป. ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการดำเนินงานขององค์กร เพื่อกำหนดแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งการพิจารณาให้การสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสำคัญตามความสามารถพิเศษ
ขององค์กร ซึ่งได้รวบรวม วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในแต่ละกระบวนการที่จะช่วยให้สามารถกำหนด
ทิศทางและกระบวนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของ อสป.
การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนที่สำคัญของ อสป. มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้
ประเมินความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ประการ ได้แก่
๑.อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ
๒.ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อสป.
ซึ่งการจัดลำดับสำคัญของชุมชนจะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินกิจกรรมโครงการตามระดับความสำคัญได้
อย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์การประเมินระดับอิทธิพลและเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของ อสป. แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ สูง ปานกลาง น้อย และเล็กน้อย และผลการประเมินความสำคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพิจารณาในทั้งสองมิติ สามารถแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งจะมีความ
เชื่อมโยงต่อการกำหนดแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนที่มีความสำคัญ
ต่อการดำเนินงานของ อสป. ในลำดับถัดไป

อิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานขององค์กร
๔
๓
๒
๑

๒๐
ผู้มีส่วนได้เสียมีอทิ ธิพลและความ
สนใจ แต่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินการขององค์กร
เพียงเล็กน้อย

ผู้มีส่วนได้เสียมีอทิ ธิพลและความ
สนใจในระดับหนึ่ง แต่มีผลกระทบ
ต่อการดำเนินการขององค์กร
เพียงเล็กน้อย

๑

ผู้มีส่วนได้เสียมีอทิ ธิพลและความ
สนใจ และมีผลกระทบโดยตรงต่อ
การดำเนินการขององค์กร

ผู้มีส่วนได้เสียไม่มอี ทิ ธิพลและ
ความสนใจ แต่มผี ลกระทบต่อ
การดำเนินการขององค์กร

๒
๓
ผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔

เมตริกซ์การจัดลำดับชุมชนที่สำคัญ
ระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย
ระดับอิทธิพล

สูง
๔

ปานกลาง
๓
น้อย
๒
เล็กน้อย
๑

รายละเอียด
- ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งอาจส่งผลต่อการหยุดดำเนินงานขององค์กร
- ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ทิศทาง หรือกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในความสำเร็จของการ
ดำเนินงานขององค์กร
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตลอดจนป้องกันไม่ ให้เกิด
ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนดังกล่าวซ้ำ
- ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร แต่ไม่ส่งผลให้เกิดการหยุดดำเนินงานขององค์กร
- ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร มีสิทธิเรียกร้องหรือป้องกันสิทธิได้ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการได้รับ
ค่าตอบแทนจากลูกจ้าง
- ข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ ก้ำหนด ตลอดจนป้องกัน
ไม่ให้เกิดข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนดังกล่าวซ้ำ
- ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรต่อสาธารณชน
- ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร แต่มีสิทธิเรียกร้องหรือป้องกันสิทธิได้ตามกฎหมาย
- ข้อกังวล/ ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียใต้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
- ข้อกังวล/ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียจากทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๑
ระดับผลกระทบจากการดำเนินการของ อสป.
ระดับผลกระทบ

รายละเอียด
- การดำเนินการทั้งในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายขององค์กร ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรุนแรง ทั้งในแง่

สูง
๔

ผลกระทบทางกายภาพ เช่น การบาดเจ็บอย่างรุนแรง ทุพลภาพหรือสูญเสียเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน

- ในแง่ของการดำเนินการตามนโยบาย ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่นั้น ๆ โดยยากที่จะแก้ไขหรือ
ประนีประนอมได้

- การดำเนินการขององค์กร ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนหรือบริเวณที่ผู้มีส่วนได้เสียอาศัยอยู่ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
- องค์กรไม่สามารถควบคุม หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียได้ ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรทำให้สูญเสีย
การยอมรับ หรือได้รับการลงโทษ รวมทั้งการฟ้องร้องเพื่อให้มีการจ่ายค่าชดเชย

- การดำเนินการทั้งในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายขององค์กร ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับปานกลาง โดยใน
ปานกลาง
๓

แง่ผลกระทบทางกายภาพ ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ แต่ไม่ถึงทุพลภาพหรือเสียชีวิต

- อาจมีการเสียหายของทรัพย์สินในบางส่วน ในแง่ของการดำเนินการตามนโยบาย ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

นั้นๆ แต่อยู่ในระดับที่สามารถจัดการแก้ไข ประนีประนอมได้
- การดำเนินการขององค์กร ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือบริเวณที่ผู้มีส่วนได้เสียอาศัยอยู่ หรือดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
- องค์กรสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียได้ แต่ผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ขององค์กร ทำให้เกิดความไม่พอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

น้อย
๒

- การดำเนินการทั้งในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายขององค์กร ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียระดับเพียงเล็กน้อย โดยใน
แง่ผลกระทบทางกายภาพ ท าให้เกิดผลกระทบต่อร่างกาย แต่ไม่ถึงบาดเจ็บ
- อาจมีการเสียหายของทรัพย์สินเพียงเล็กน้อย ในแง่ของการดำเนินการตามนโยบาย ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
นั้น ๆ เพียงเล็กน้อย และองค์กรสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างเหมาะสม
- องค์กรสามารถควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสียได้ ผลกระทบดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กรเพียง
เล็กน้อย ไม่มีผลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย

เล็กน้อย
๑

- การดำเนินการทั้งในแง่กายภาพและการจัดการตามแนวทางนโยบายขององค์กรนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเลย หรืออาจมี
ผลกระทบเพียงเล็กน้อย ทั้งในแง่ระดับการรับรู้ผลกระทบและผลกระทบที่แท้จริงที่เกิดขึ้น
- องค์กรสามารถสื่อสารในแง่การดำเนินการแก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ได้ ผ่านการสื่อสาร
องค์กรและกิจกรรมในการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ระดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สี

ความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แดง

สูง

เขียว

ปานกลาง

เหลือง

ปานกลาง

ฟ้า

น้อย

ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญอันเนือ่ งมาจากการดำเนินงานขององค์กร และมีอทิ ธิพล
อย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงานขององค์กร แต่มี

อิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินงานขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงานขององค์กร แต่มีอิทธิพล
น้อยต่อการดำเนินงานขององค์กร
ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่มีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากการดำเนินงานขององค์กรและมี
อิทธิพลน้อยต่อการดำเนินงานขององค์กร

๒๒

บทที่ ๕
แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในการดำเนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ารสะพานปลา
ตามแผนแม่บทฉบับนี้ ได้มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรทั้ง ที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงโดยตรง ต่อเนื่องกับการประมง ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาเห็นว่า การพัฒ นา
ประเทศในด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงในอนาคตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจะต้องกำห นด
แนวทางที่ชัดเจนในการดูแลรักษาทรัพยากรประมงให้สืบเนื่องไปจนถึงประชาชนในรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นแผนแม่บทขององค์การสะพานปลาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจะเป็น กรอบการ
ดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดในสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรประมง สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ร่วมมือในการลดเลิกการทำประมงที่มีผลต่อการลดความอุ ดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง การไม่สร้าง
มลภาวะทางสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อทรัพยากร รวมถึงการสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการร่ วมกัน
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์การสะพานปลา ในลักษณะ CSR In Process
ดังแสดงตามภาพด้านล่าง และ CSR After Process เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใกล้และสังคมไกล
อย่างครอบคลุม

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์การสะพานปลา

๒๓
๕.๑ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลา
๕.๑.๑ วิสัยทัศน์
“ องค์การสะพานปลาผู้นำในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามัย
ทันสมัย และได้มาตรฐานสากล ”
๕.๑.๒ ยุ ทธศาสตร์ ตามแผนวิ สาหกิ จประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ขององค์ การสะพานปลา
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีดังนี้
๑) กลยุทธ์ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
๒) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบอย่างครบวงจร (Digital
Transformation)
๓) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร Core Business Enablers
๔) กลยุทธ์ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูกสุขอนามัย
ได้รับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีดังนี้
๑) กลยุทธ์เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ถูกสุขอนามัย
๒) กลยุทธ์พัฒนาสะพานปลากรุงเทพสู่ระดับสากล
๓) กลยุทธ์พัฒนาระบบการให้บริการตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์อย่างทันสมัย
๔) กลยุทธ์พัฒนาระบบขนส่งและระบบ supply chain ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัย
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีดังนี้
๑) กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดองค์กร (Marketing)
๒) กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพิ่มขึ้น
๓) กลยุทธ์พัฒนาและขยายโอกาสหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น
๔) กลยุทธ์พัฒนาสะพานปลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและ
ยั่งยืนในอาชีพประมง
กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีดังนี้
๑) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจประมงและพันธมิตรธุรกิจ
๒) กลยุทธ์ขยายและส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านธุรกิจประมงและพัฒนาอาชีพ
๓) กลยุทธ์พัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจผู้ประกอบการแพปลาให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและทันสมัย
๔) กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการชาวประมงพื้นบ้าน

๒๔
๕.๒ แผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ในการดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ งแวดล้ อ ม
จะประกอบด้วยการดำเนินงานภายใต้ภารกิจองค์การสะพานปลา (CSR In Process) และการดำเนินงาน
นอกเหนือภารกิจขององค์การสะพานปลา (CSR After Process) ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งหมดของหลักการ
สากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ได้แก่ ISO ๒๖๐๐๐ ตลอดจนหลักการกำกับดูแ ลกิจการที่ดี โดย
ผนวกกับเนื้อหาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจประมง
เป้าประสงค์ : ๑. แก้ไข ลดปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing)
๒. พัฒนา ยกระดับ สินค้าประมง สร้างอาชีพประมง ที่ได้ตามมาตรฐานสากลและประกาศของ
กรมประมง
ผลลัพธ์ (Outcome) : กลุ่มเป้าหมายได้ร ับ ความรู ้ก ารทำประมงถูก กฎหมาย และมาตรฐานสุข อนามั ย
สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง
ผลผลิต(Output) : โครงการ :
-โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพผู้ประกอบการธุรกิจประมง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ฟื้นฟู ดูแล และรักษาสภาพแวดล้อมทางการประมง
เป้าประสงค์ : เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย แสดงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงฟื้นฟู และ
อนุรักษ์สัตว์น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ผลลัพธ์(Outcome) : ๑. มีแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำ ขยายพื้นที่ และแพร่พันธุ์สัตว์น้ำ มากขึ้น ทำให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปเลี้ยงดูครอบครัว และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนได้
๒. มีกลุ่มจิตอาสาฟื้นฟู อนุรักษ์ ดูแล ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สู่การปฏิบัติ
ผลผลิต(Output) : โครงการ :
-โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมประมงในพื้นทีส่ ะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างและยกระดับชุมชนประมงเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ : ๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำเทคนิคการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ ไปพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พัฒนาอาชีพประมงให้ได้ตามมาตรฐานสากล สร้างความมั่นคง
มั่งคั่ง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
๒. เพื่อให้ชาวประมงมีทุนดำเนินการในการประกอบอาชีพและสวัสดิการ ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ผลลัพธ์(Outcome) : ๑. ดำเนินการสนับสนุนชุมชนสังคมใกล้อย่างน้อย ๑ ชุมชน/ปี
๒. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ช าวประมงตามที่ ร ้ อ งขอที ่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ ก
และได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างน้อย ๑ กรณี/ปี
ผลผลิต(Output) : เกิดผลผลิตแปรรูปสินค้าประมงอย่างน้อย ๑ รายการ/ปี
โครงการ :
-โครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพื้นบ้าน
-โครงการส่งเสริมสวัสดิการชาวประมง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สนับสนุน ส่งเสริม และรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
เป้าประสงค์ : รณรงค์ต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน สนับสนุนสินค้าประมงที่มาจากชาวประมง ให้มีรายได้จาก
อาชีพประมงมากขึ้น
ผลลัพธ์(Outcome) : จัดส่งอาหารทะเลแปรรูป และปลากระป๋องหรือผลิตภัณฑ์ประมงอื่นๆ มอบให้กับเด็ก
และเยาวชนในทั่วทุกภาค อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
ผลผลิต(Output) : โครงการ :
-โครงการสนับสนุนสินค้าประมงต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
๕.๓ ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ มีความเชื่อมโยง
และสอดคล้องตามแผนวิสาหกิจประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ขององค์การสะพานปลา ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยาย
เครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการ ให้มีความเติบโตและยั่งยืนในอาชีพประมง เพื่อให้สามารถ
บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การสะพานปลา ที่กำหนดไว้

๒๖

แผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR Strategic Plan)

แผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗
ยุทธศาสตร์
๑.พัฒนาและ
ส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านธุรกิจประมง

เป้าประสงค์

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

หมายเหตุ

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๑. จำนวนครั้งใน
ดำเนินการ
การอบรมอย่าง
๖๐๐,๐๐๐ บาท น้อย ๔ ครั้ง

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

๒. กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า ๒๐๐ คน

=> ๕๐

=> ๕๐

=> ๕๐

=> ๕๐

๒๗

๑. แก้ไข ลดปัญหา
การทำประมงผิด
กฎหมาย ขาดการ
รายงาน ไร้การ
ควบคุม (IUU
Fishing)
๒. พัฒนา ยกระดับ
สินค้าประมง สร้าง
อาชีพประมง ที่ได้
ตามมาตรฐานสากล
และประกาศของ
กรมประมง

แผนงาน/โครงการ/
หน่วยงาน
กิจกรรม
รับผิดชอบ
๑.โครงการส่งเสริม สำนักงาน
ความรู้ด้านกฎหมาย ส่งเสริมการ
สุขอนามัย และ
ประมง
วิชาชีพ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
ประมง

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

๒. ฟื้นฟู ดูแล และ เพื่อรณรงค์ให้
รักษาสภาพแวดล้อม กลุม่ เป้าหมาย แสดง
ทางการประมง
การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน รวมถึงฟื้นฟู
และอนุรักษ์สัตว์น้ำ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
๒. โครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อมประมง
ในพื้นทีส่ ะพานปลา
และท่าเทียบ
เรือประมง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ประมง

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาในการดำเนินการ

หมายเหตุ

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

งบประมาณ
๑. จำนวนครั้งใน
ดำเนินการ
การจัดดำเนิน
๔๐๐,๐๐๐ บาท กิจกรรมอย่างน้อย
๔ ครั้ง

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

๒. กลุ่มเป้าหมาย
เข้าร่วมโครงการๆ
ละไม่น้อยกว่า
๕๐ คน

=> ๕๐

=> ๕๐

=> ๕๐

=> ๕๐

๒๘

ยุทธศาสตร์
๓.เสริมสร้างและ
ยกระดับชุมชน
ประมงเข้มแข็ง

เป้าประสงค์

๓.โครงการพัฒนา
อาชีพการแปรรูป
สินค้าและธุรกิจ
ประมงพื้นบ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ประมง

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
๑. ดำเนินการ
ดำเนินการ
สนับสนุนอย่าง
๒๐๐,๐๐๐ บาท น้อย ๔ ชุมชน
๒. เกิดผลผลิต
แปรรูปสินค้า
ประมงอย่างน้อย
๔ รายการ

ระยะเวลาในการดำเนินการ

หมายเหตุ

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

๒๙

๑. กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถนำเทคนิค
การแปรรูปสินค้า
สัตว์น้ำ ไปพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำ พัฒนา
อาชีพประมงให้ได้
ตามมาตรฐาน สากล
สร้างความมั่นคง มั่ง
คั่ง และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน
อย่างยั่งยืน
๒. เพื่อให้
ชาวประมงมีทุน
ดำเนินการในการ
ประกอบอาชีพและ
สวัสดิการ ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษา

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์

รณรงค์ต่อต้านโรค
ขาดสารไอโอดีน
สนับสนุนสินค้า
ประมงที่มาจาก
ชาวประมง ให้มี
รายได้จากอาชีพ
ประมงมากขึ้น

แผนงาน/โครงการ/
หน่วยงาน
กิจกรรม
รับผิดชอบ
๔.โครงการส่งเสริม สำนักงาน
สวัสดิการ
ส่งเสริมการ
ชาวประมง
ประมง

๕.โครงการ
สนับสนุนสินค้า
ประมงต่อต้านโรค
ขาดสารไอโอดีน

สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ประมง

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ดำเนินการให้
ความช่วยเหลือแก่
ชาวประมงตามที่
ร้องขอที่เข้า
หลักเกณฑ์การ
คัดเลือก
และได้รับการ
พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลืออย่าง
น้อย ๔ กรณี
สนับสนุนอาหาร
ทะเลแปรรูป และ
ปลากระป๋องหรือ
ผลิตภัณฑ์ประมง
อื่นๆ มอบให้กับ
เด็ก และเยาวชน
ในทั่วทุกภาค
อย่างน้อย ๔ ครั้ง

ระยะเวลาในการดำเนินการ

หมายเหตุ

๒๕๖๔

๒๕๖๕

๒๕๖๖

๒๕๖๗

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

=> ๑

๓๐

๔.สนับสนุน ส่งเสริม
และรับผิดชอบต่อ
สังคมและ
ประเทศชาติ

เป้าประสงค์

งบประมาณ
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของ
เงินทุนส่งเสริม
การประมง

SO

๑. มีข้อกำหนดที่เกีย่ วข้องด้าน CSR ใหม่ๆ ที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การร่วมมือในการพัฒนาประเทศระหว่างภาครัฐและเอกชน
ที่จะสนับสนุนสังคมไทย ให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน
๒. นโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการจัดทำ CSR in Process
๓. มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำหนดและเกณฑ์ชี้วดั ของ
สคร. โดยเฉพาะด้าน CSR
๔. ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ ข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานด้าน CSR
เป็นจำนวนมาก และมีความง่ายในการใช้งาน ประกอบกับนโยบายของ
รัฐที่เอื้อต่อ อสป.ปรับองค์กรดิจติ อล โดยให้ CSR มีนโนบายนำ
เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้สนับสนุนการทำงานมากขึ้น
๕. นโยบายรัฐเอื้อในด้านDigitalTransformation
๖. ได้รับโอกาสในการเยียวยาการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID ๑๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านธุรกิจประมง

S

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ฟื้นฟู ดูแล และรักษา
สภาพแวดล้อมทางการประมง

ST

๑. พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามหลักการด้าน
CSR in Process ขาดแรงจูงใจ และปรับตัวไม่ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
และตระหนักในเรื่องคู่มือที่เกี่ยวข้อง
๒. พนักงานขาดความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร ขาดความ
เข้าใจระเบียบที่เกีย่ วข้อง
๓. ยังขาดการประสานงาน การสื่อสารและการนำแนวทางในการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับด้าน CSR อย่างเป็นเอกภาพและทั่วถึง
๔. ระบบดิจิทัลที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกยังมีความ
ซับซ้อนและยุ่งยาก พัฒนาองค์กรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
๕. อสป.ยังไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ทำตามเกณฑ์ตัวชี้วัด สคร. จะเป็นเหตุ
ให้ยังมีผลประเมินต่ำ
๖. การสร้างความตระหนักมุง่ สู่ผลสัมฤทธิ์ของงานและวัฒนธรรมองค์กร
๗. กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมด้าน CSR ยังขาดความต่อเนื่อง และ
ชัดเจนเพียงพอ

W
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๑. CSR กลุ่มเป้าหมายขององค์การสะพานปลายังไม่ไม่เข้าใจ
ถึงการดำเนินงานด้าน CSR ขององค์กรและประโยชน์ที่จะ
ได้รับจึงให้ความร่วมมือน้อย
๒. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา
๓. การปรับเปลีย่ นนโยบายเกณฑ์ประเมินของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้มข้นขึ้น ทำให้การกำกับดูแลทีดีมีความซับซ้อน
ขึ้น
๔. กลุ่มที่เราจะทำ CSR บางกลุม่ ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ด้าน CSR

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
สนับสนุน ส่งเสริม และรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติ

WT

๓๑

๑. คณะกรรมการองค์การสะพานปลาและผู้บริหารให้
ความสำคัญกับ CSR
๒. มีการกำหนดนโยบายและแผนด้าน CSR
๓. องค์การสะพานปลาได้มีการทำงานใกล้ชิดกับ
ชาวประมงมาเป็นเวลานาน ทำให้ อสป.มีเครือข่าย
ชาวประมงและผู้ประกอบการด้าน CSR กระจายอยู่
ทั่วประเทศ
๔. มีความพร้อมทางด้านทรัพย์สินและบุคลากร ในการ
ดำเนินการเพื่อสนับสนุนกิจการประมงตลอดแนว
ชายฝั่งทะเลไทยและอันดามัน

O

WO

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
เสริมสร้างและยกระดับชุมชน
ประมงเข้มแข็ง

๕.๔ แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สำคัญ
ตารางที่ ......... แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สำคัญ
การดำเนินงาน
ลำดับ
โครงการ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ไตรมาส ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและยกระดับชุมชนประมงเข้มแข็ง
๑.

โครงการพัฒนาอาชีพ
การแปรรูปสินค้าและ
ธุรกิจประมงพื้นบ้าน

๑. ดำเนินการสนับสนุน
อย่างน้อย ๑ ชุมชน
/ปี

การดำเนินงาน
ไตรมาส ๓

กำหนดกลุ่มแม่บ้าน
ประสานหน่วยงานที่
ชาวประมง เพื่อประสาน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็น
ความร่วมมือ และส่งเสริมให้ วิทยากรอบรม
ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้า
ประมง

- อบรมให้ความรู้เรื่อง
การแปรรูปสัตว์นำ้
โดยเป็นภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ ๑ วัน
- จัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
การแปรรูปสัตว์นำ้
ที่ผ่านการฝึกอบรม
เพื่อสร้างเครือข่ายใน
ชุมชน

การดำเนินงาน
ไตรมาส ๔
- ตรวจสอบสินค้า
ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ร่วมเข้า
ตรวจสอบสินค้า ที่มาจาก
การทำประมง
- ประสานแหล่งจำหน่าย
กระจายสินค้าสู่ตลาด

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานส่งเสริม
การประมง

๓๒

การดำเนินงาน
ไตรมาส ๒

ตารางที่ ......... แผนเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สำคัญ
การดำเนินงาน
ลำดับ
โครงการ
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ไตรมาส ๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างและยกระดับชุมชนประมงเข้มแข็ง
๒.

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการชาวประมง

การดำเนินงาน
ไตรมาส ๒

การดำเนินงาน
ไตรมาส ๓

การดำเนินงาน
ไตรมาส ๔

ผู้รับผิดชอบ

๓๓

ดำเนินการให้ความ
- พิจารณาคำร้องขอรับความ - พิจารณาคำร้องขอรับ
- พิจารณาคำร้องขอรับ - พิจารณาคำร้องขอรับ
สำนักงานส่งเสริม
ช่วยเหลือแก่ชาวประมง ช่วยเหลือ ,คำขอรับทุน
ความช่วยเหลือ ,คำขอรับ ความช่วยเหลือ ,คำ
ความช่วยเหลือ ,คำขอรับ การประมง
ตามที่ร้องขอที่เข้า
- นำเสนอ คกส.พิจารณาคำ ทุน
ขอรับทุน
ทุน
หลักเกณฑ์การคัดเลือก ร้องขอรับความช่วยเหลือ - นำเสนอ คกส.พิจารณา - นำเสนอ คกส.พิจารณา - นำเสนอ คกส.พิจารณา
และได้รับการพิจารณา - นำเสนอ คกอ.เพื่อพิจารณา คำร้องขอรับความ
คำร้องขอรับความ
คำร้องขอรับความ
ให้ความช่วยเหลืออย่าง คำร้องขอความช่วยเหลือ/ ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ
น้อย ๑ กรณี/ปี
เพื่อทราบ
- นำเสนอ คกอ.เพือ่
- นำเสนอ คกอ.เพื่อ
- นำเสนอ คกอ.เพือ่
พิจารณาคำร้องขอความ พิจารณาคำร้องขอ
พิจารณาคำร้องขอความ
ช่วยเหลือ/เพื่อทราบ
ความช่วยเหลือ/เพื่อ
ช่วยเหลือ/เพื่อทราบ
ทราบ

๓๔
บทที่ ๖
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
๖.๑ แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ติดตาม และประเมินผล
การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ติดตาม ประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ยึดหลักการมีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการ
ดำเนิน งานตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่ห น่ว ยงานรับผิดชอบ โดยที่ส ำนักงานส่งเสริมการประมงเป็น
ผู้ประสาน รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปในภาพรวมของแผนเสนอต่อผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อคิดเห็นและกำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถกำหนด
ขอบเขตของการถ่ายทอด ติดตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ดังนี้
การถ่ า ยทอด โดยกำหนดให้ ม ี ก ารถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นความรั บผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับรู้และเข้ าใจ เพื่อให้
สามารถผลักดันผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการสำรวจการรับรู้ และเข้าใจ
แผนฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
การติดตาม เป็นกระบวนการและวิธีการในการกำกับการปฏิบัติงานโครงการ/แผนงาน ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ อสป. ให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในเชิ ง
ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ เวลา และงบประมาณ โดยมี ก ระบวนการติ ด ตามผลอย่ า งเป็ น ระบบและมี ค วามต่ อ เนื ่ อ ง
เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง กระบวนการทำงานของแต่ละแผนงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗
ที่กำหนดไว้
การประเมินผล(ตามแนวทาง PDCA : Plan Do Check Act) เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนด การกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้ง
ทางตรง/ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้จ ะได้มีการทบทวนกระบวนการถ่ายทอด ติ ด ตาม และการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ด ้ า น
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ รอบเวลาการติดตามและประเมินผล
สำหรับระยะเวลาที่จะใช้ในการติดตามผล เป็นดังต่อไปนี้
• ระยะเวลาตามไตรมาสเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายโครงการ
• ระยะสิ้นสุดปีงบประมาณของแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อทบทวนปรับแผนงานโครงการสำหรับ
การพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด

๓๕
• ระยะสิ้นสุดปีของแผนฯ(ปี พ.ศ. ๒๕๖๗)เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของ
แผนฯ และเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อการจัดทำแผนฉบับต่อไปเสนอต่อผู้บริหาร
ระดับสูง

