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คานา
องค์ ก ารสะพานปลาเป็ น องค์ ก รหลั ก ของภาครั ฐ ที่ ด้ า เนิ น การด้ า นตลาดสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า
และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ประมง มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ บ ริ ก ารตลาดสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า ที่ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานถู ก สุ ข อนามั ย
และเป็ นธรรมส่ งเสริ มฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง ทังนี เพื่อ ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ชาวประมง และประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม
จากเกณฑ์วัดผลการด้าเนินงานของกระทรวงการคลัง ภายใต้กรอบการประเมินผลการด้าเนินงาน
ของบริ ษั ท ทริ ส คอร์ ป อเรชั่ น จ้ า กั ด ซึ่ ง ก้ า หนดให้ อ งค์ ก ารสะพานปลาต้ อ งมี แ ผนการด้ า เนิ น งาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยในปีงบประมาณ
พ . ศ . 2 5 6 2 อ ง ค์ ก า ร ส ะ พ า น ป ล า ไ ด้ จั ด โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ทั ง กิ จ ก ร ร ม ภ า ย ใ ต้ ภ า ร กิ จ
(CSR in Process) และโครงการ/กิจกรรมนอกเหนือภารกิจ (CSR after Process) เพื่อสร้างจิตส้านึกและแสดงถึง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มขององค์ ก ารสะพานปลา รวมทั งส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
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แผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การสะพานปลา
1. ความเป็นมา
องค์การสะพานปลา ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของภาครัฐที่ด้าเนินการด้านตลาดสินค้าสัตว์น้า
และส่งเสริมธุร กิจประมง มีหน้าที่ในการให้บริการตลาดสิ นค้าสั ตว์น้าที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุ ขอนามัย
และเป็นธรรม ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมง จึงได้ตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส้าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การสะพานปลาได้ก้าหนดแผนปฏิบัติการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 5 กลยุทธ์
ได้ แ ก่ ส่ ง เสริ ม การอบรมเทคโนโลยี แ ละกฎหมายให้ กั บ ชาวประมง จั ด การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและครอบครัว สนับสนุนการท้าประมงอย่าง
ยั่งยืน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสะพานปลา โดยเน้นการด้าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจ
และดูแลรั กษาสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมภายใต้ห ลักจริยธรรม การก้ากับดูแลกิจการที่ ดี และการน้าปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อน้าไปสู่การด้าเนินธุรกิจที่ประสบความส้าเร็จอย่างยั่งยืน โดยก้าหนดให้
องค์การสะพานปลาต้องจัดให้มีการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ดังนี
1. จัดให้มีคณะอนุกรรมการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ก้ า หนดนโยบายและแผนการด้ า เนิ น งานด้ า น CSR ทั งระยะสั นหรื อ แผนประจ้ า ปี
และระยะยาวหรือแผนแม่บทด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรฯ
เป็นประจ้าทังปี
4. บทบาทของคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ และคณะอนุ ก รรมการด้ า นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการก้ากับดูแลการด้าเนินงานด้าน CSR
ส้าหรับแผนปฏิบัติการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขอองค์การ
สะพานปลา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นการสร้างจิตส้านึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ กั บ พนั ก งานองค์ ก ารสะพานปลา การมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาชุ ม ชนและสั ง คมระหว่ า ง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. นโยบาย
องค์การสะพานปลาเป็ นหน่วยงานที่มีการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ปลูกฝังและสร้างจิ ตส้านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทังภายใน
และภายนอกองค์ ก รควบคู่ ไ ปกั บ การปฏิ บั ติ ง าน โดยน้ า หลั ก การพื นฐานของความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ตามมาตรฐาน ISO26000 มาเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนประสบความส้าเร็จและมีความยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เสริมสร้างสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมของชุมชนชาวประมง ด้วยการส่งเสริม
ฐานะและสวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาอาชีพการท้าประมงอย่างยั่งยืน
3.2 การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3.3 เสริมสร้างจิตส้านึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้บริห าร พนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรฯ
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3.4 น้ า หลั ก การพื นฐานของ ISO26000 เป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม และขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการในการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาอย่างเป็น
ระบบ
4. เป้าหมาย
องค์การสะพานปลามีเป้าหมายที่จะด้าเนินกิจกรรมโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR ) พ.ศ.2561-2564 ที่มึความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
สะพานปลา ที่เกี่ยวข้องโดย ยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลา
อันประกอบด้วย
1. ยกระดับธุรกิจสะพานปลาสู่ศูนย์กลางการขนถ่ายตลาดสัตว์น้าอย่างมีมาตรฐานสุขอนามัย
2. เพิ่มช่องทางและประสิทธิภาพการแสวงหารายได้
3. ขยายการส่งเสริมอาชีพชาวประมง
4. เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
ทังนี เพื่อให้ ขับ เคลื่ อนการด้าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อมของ
องค์การสะพานปลา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก้าหนด กลยุทธในการด้าเนินงาน 5 กลยุทธ ดังนี
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอบรมเทคโนโลยีและกฎหมายให้กับชาวประมง
กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาอาชีพชาวประมงและครอบครัว
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการท้าประมงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การสะพานปลา
รวมทั งองค์ ก ารสะพานปลาได้ ค้ า นึ ง ถึ ง หลั ก การสากลด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
โดยน้า ISO26000 มาเป็นแนวทางในการด้าเนินโครงการฯ
5. การดาเนินงานตามแผน
ในการด้ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ง านด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม
จะประกอบด้วยการด้าเนินงานภายใต้ภารกิจองค์การสะพานปลา (CSR In Process) และการด้าเนินงาน
นอกเหนื อ ภารกิ จ ขององค์ ก ารสะพานปลา (CSR After Process) ครอบคลุ ม ประเด็ น ส้ า คั ญ ทั งหมดของ
หลักการสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ได้แก่ ISO 26000, หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์การสะพานปลา โดยผนวกกับเนือหาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีรายละเอียดดังนี
5.1 การดาเนินงานภายใต้ภารกิจขององค์การสะพานปลา (CSR In Process) ประกอบด้วย
5.1.1 โครงการเรียนรู้ตลาดปลากับองค์การสะพานปลา
เป้ า หมายการด้ า เนิ น งาน – สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงทุ ก แห่ ง
จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงเยี่ยมชมและบรรยายสรุปการด้าเนินงาน เพื่อให้ได้เรียนรู้ข้อมูล
ด้านการประมงต่างๆ เช่น เรื อประมง ประเภทสั ตว์น้า ตลอดจนการรับทราบกิจกรรมด้ านสุ ข อนามั ย
และสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลา ซึ่งเป็นการเผยแพร่การด้าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยที่เกิดประโยชน์
ต่อผู้บริโภคสัตว์น้า และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
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5.1.2 โครงการมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรหลานชาวประมงที่ประสบภัยทางทะเล
เป้าหมายการด้าเนินงาน - เป็นการแบ่งเบาภาระในการประกอบอาชีพ ให้ แ ก่
ครอบครัวชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนครอบครัวชาวประมงให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึน และเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้ ไม่สร้างภาระหนีสิน
กับองค์กรอื่นทังในระบบและนอกระบบ
5.1.3 โครงการสะพานปลารวมใจจิตอาสากาจัดขยะทะเล เป้าหม
เป้ าหมายการด้าเนินงาน – เป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างจิตส้ านึกและ
จั ดเก็บ ขยะในทะเลให้ กับ ชาวประมงที่เข้ามาใช้บริการที่ส ะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ งของ
องค์การสะพานปลาโดยเป้าหมายในการรวบรวมผู้ประกอบการ ผู้มาใช้บริการ และเครือข่ายจิตอาสาในพืนที่
ไม่น้อยกว่า 200 -500 คนต่อ 1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
5.1.4 โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง
เป้ า หมายการด้ าเนิ นงาน - เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ส ะพานปลาและท่ า เทียบ
เรือประมงในภูมิภาคคัดเลือกนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ ( ประถมและมัธยม ) ที่เป็นบุตรชาวประมง
เข้ารับทุนการศึกษา โดยให้มีแนวทางการด้าเนินงานในรูปแบบ การเสนอรายชื่อเพื่อขอรับทุนการศึกษาใน
เบืองต้นประมาณปีละ 30 ทุน
5.1.5 โครงการเครือข่ายองค์การสะพานปลารักษ์ถิ่น
เป้าหมายการด้าเนินงาน - สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในพืนที่ร่วมกับ
ชาวประมง ผู้ ป ระกอบการประมง ชุ ม ชนโดยรอบพื นที่ สถาบั น การศึ ก ษา ตลอดจนหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบพืนที่ โดยเฉพาะการดูแลจัดเก็บขยะ ในคลองสาธารณะ
ที่เป็นที่ตังของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
5.1.6 โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับขององค์การสะพานปลา
เป้ า หมายการด้ า เนิ น งาน - เจ้ า หน้ า ที่ ส ะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง
ชาวประมงพืนบ้านและประมงชายฝั่ง รวมถึงกลุ่มธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าและประชาชนทั่วไปจ้านวน 50-100
คน/ครังเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม ด้าเนินการจัดโครงการปีละ 2 ครัง
5.1.7 โครงการ FMO Big Cleaning Day & Always Clean
เป้าหมายการด้าเนินงาน - สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจัดกิจกรรมท้า
ความสะอาดบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงโดยด้าเนินการร่วมกับชาวประมง ผู้ประกอบการ
ประมงและสมาคมประมงในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลต่อสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
5.1.8 โครงการสินค้าประมงปลอดภัยไร้ฟอร์มาลีน
เป้าหมายการด้าเนินงาน - ด้าเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารฟอร์มา
ลี น ในสั ต ว์ น้ า ที่ ข นถ่ า ย และซื อขายผ่ า นสะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจ
กับผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
5.1.9 โครงการอบรมส่ ง เสริ ม ความรู้ ม า ตรฐานสุ ข อนามั ย สะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมง
เป้าหมายการด้าเนินงาน - เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลา ตลาดกลางซือขายสัตว์น้า และการดูแลรักษา
มาตรฐานคุณภาพของสัตว์น้า มีมาตรฐานสุขอนามัยตามประกาศของกรมประมง รวมทังส่งเสริมการท้าประมงให้
มี ชี ว อนามั ย ที่ ดี ส่ ง ผลต่ อ ราคาสั ต ว์ น้ า สามารสร้ า งมู ล ค่ า เ พิ่ ม และเป็ น อาชี พ ที่ ส ร้ า งรายได้
ให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงและยั่งยืนได้
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5.1.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการใช้ไฟฟ้าของสะพานปลาท่าเทียบ
เรือประมง องค์การสะพานปลา
เป้ า หมายการด้ า เนิ น งาน - ปลู ก ฝั ง ให้ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน เจ้ า หน้ า ที่
มีจิ ตส้ านึ กร่ ว มกั น ในการประหยั ด พลั ง งาน ตลอดทังสร้ างความร่ว มมื อ ร่ว มใจกัน ปฏิบัติให้ เป็น ไปตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
5.1.11 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทาประมงถูกกฏหมายอย่างยั่งยืน
เป้ าหมายการด้าเนินงาน - กลุ่ มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ ระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ และ สร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เกี่ยวกับขันตอนการขนถ่าย การชั่ง ปริมาณ
สัตว์น้า ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอลอัตโนมัติแบบไร้สาย ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด
5.1.12 โครงการสะพานปลาสะพานธรรม (๖๕ ปี อสป. ก้าวตามพ่อ..สู่ประมงยั่งยืน)
เป้าหมายการด้าเนินงาน - มุ่งเน้นการรวมพลังสร้างสิ่งที่ดีและถูกต้องให้ กับ
พนักงานองค์การสะพานปลาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การสะพานปลา โดยมี
เป้าหมายที่จะกระจายการด้าเนินงานโครงการลงไปยังพืนที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
5.2 การด าเนิน งานนอกเหนือภารกิจ ขององค์การสะพานปลา (CSR After Process)
ประกอบด้วย
5.2.1 โครงการน้อมเกล้าถวายปลากระตักแห้งและปลาทูเค็มแห้ง โดยเสด็จพระราชกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน
5.2.2 งานวันเด็ก (มอบเงินสมทบ จ้านวน 20,000 บาท) เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ
5.2.3 ร่วมพิธีท้าบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
5.2.4 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จ้านวน 100,000 บาท
5.2.5 ร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ้าปี 2562
5.2.6 ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
5.2.7 ร่วมกิจกรรมกับหน่วยราชการต่างๆ ตามโอกาส
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โครงการเรียนรู้ตลาดปลากับองค์การสะพานปลา
1. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายและจ้าหน่ายสัตว์น้าหรือเกี่ยวข้องกับ
กับตลาดสัตว์น้าโดยตรง ซี่งถือเป็นกลไกส้าคัญในการประกอบอาชีพของชาวประมง และเป็นแหล่งสร้างรายได้
ให้กับชาวประมงหลังจากที่ได้จับสัตว์น้าจากแหล่งผลิตแล้ว สัตว์น้าดังกล่าวจะถู กน้ามาขนถ่ายและจ้าหน่าย
ผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ดังนัน ตลาดสัตว์น้าหรือตลาดปลาจึงเสมือน
หนึ่งเป็นสถานที่ของการพบกันระหว่างผู้ซือ ผู้ขายและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ในขณะเดียวกันก็เป็นจุดเริ่มต้น
ของระบบเศรษฐกิจไปจนถึงผู้บริโภคเป็นอันดับสุดท้าย
กิจกรรมที่กล่าวถึงนันถือเป็นกลไกของการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ซึ่งเกิดขึนในบริเวณ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาที่ตังอยู่ในแต่ละจังหวัด ในขณะเดียวกันโดยรอบ
ของที่ตังของหน่วยงานองค์การสะพานปลาก็จะเป็นที่ตังของชุ มชนต่างๆ ทังชุมชนประมงและชุมชนทั่วไป
ซึ่งประกอบด้วย บ้านเรือน ร้านค้า สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆมากมายทังในระดับอนุบาล
ไปจนถึงมัธ ยมศึกษา ซึ่งประชาชนที่อาศัย อยู่ในชุมชนดังกล่ าวถือเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้อ งและมีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย
ทังโดยตรงและโดยอ้อมจากธุรกรรมของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่ตังอยู่
การเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่เกิดขึนที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจะเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และการสร้างการยอมรับในกระบวนการท้างานขององค์การสะพานปลาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มเป้ าหมายที่เป็น เด็กและเยาวชนในชุมชนดังกล่าว ซึ่งโครงการนีได้มุ่งเน้นไปที่กลุ่ มเป้า หมาย
ที่เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตังอยู่ใกล้เคียงกับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้และรับรู้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดสัตว์น้า รวมถึง
การประกอบอาชีพของชาวประมงในชุมชนที่ตังอยู่
2.2 เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา
ตลอดจนบทบาทและความจ้าเป็นในการด้าเนินงานขององค์การสะพานปลา
2.3 สนับสนุนและส่งเสริมกลไกการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของคนที่อยู่โดยรอบ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
3. เป้าหมายโครงการ
นักเรียนที่เรียนหนังสือในโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจ้านวน 4 แห่ง
ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ท่าเทียบเรือประมงระนอง และท่าเทียบเรือประมงชุมพร
รวม 4 แห่ง ไม่น้อยกว่า 100 คน
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณดาเนินการ
- งบประมาณจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 40,000 บาท
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หั ว หน้ าส้ านั กงานสะพานปลาและท่าเทีย บเรื อประมงทั ง 4 แห่ งคณะอนุ กรรมการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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7. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลากรุงเทพ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ท่าเทียบเรือประมงระนอง
และท่าเทียบเรือประมงชุมพร
8. วิธีการดาเนินการ
8.1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในพืนที่เป้าหมายส้ารวจและติดต่อ คัดเลือกโรงเรียนที่
จะน้านักเรียนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม
8.2 สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงประชุ ม ผู้ ป ระกอบการประมงในพื นที่ เ พื่ อ ชี แจง
โครงการและขอความสนับสนุนในการด้าเนินงานตามโครงการตลอดจนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
บรรยายธุรกรรมที่ด้าเนินการอยู่
8.3 ก้าหนดวันและจัดกิจกรรมที่จะพานักเรียนเข้าเยี่ยมชม ประกอบด้วย
8.3.1 บรรยายสรุปการด้าเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
8.3.2 บรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพประมง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนที่ตังอยู่ใกล้กับแหล่งท้าการประมงในพืนที่
8.3.3 พาเยี่ยมชมดูงานการขนถ่ายและจ้าหน่ายสัตว์น้าที่สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง
8.3.4 กิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าและความส้าคัญในในการประกอบอาชี พประมงให้กับ
กลุ่มเด็กนักเรียนที่เป็นเป้าหมาย
9.2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงกับชุมชน และผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียในบริเวณพืนที่โดยรอบ
9.3 เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน และความส้าคัญของสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงที่ตังอยู่ ทังในส่วนของภาครัฐบาล และเอกชนทั่วไป
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โครงการให้เงินอุดหนุนการทุนการศึกษาแก่บตุ รหลานชาวประมงทีป่ ระสบภัยทางทะเล
1. หลักการและเหตุผล
การประกอบอาชีพประมงในปัจจุบันประสบปัญหาภัยธรรมชาติทางทะเลมากมาย ซึ่งสร้างปัญหา
ให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงเป็นอย่างมาก เพราะเครื่องมือท้ามาหากิน ถูกท้าลาย ต้องสร้างขึนมาใหม่ ท้า
ให้รายได้ที่พอจะเหลือเป็นเงินออมทรัพย์ ต้องน้ามาเป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่ อันจะเป็นผลกระทบที่
ส้าคัญต่อการศึกษาของบุตรชาวประมง องค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็นองค์กรหลักของภาครัฐที่ด้าเนินการ
ด้านตลาดสินค้าสัตว์น้าและส่งเสริมธุรกิจประมง ส่ งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนา
อาชีพการประมง จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส้าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้ อม
ดังกล่าว และเป็นการแบ่งเบาภาระในการประกอบอาชีพให้แก่ครอบครัวชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสนับสนุ นครอบครัวชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน และเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สามารถยืนหยัดพึ่งพาตนเองได้ ไม่สร้างภาระหนีสินกับองค์กรอื่นทังในระบบและนอกระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมชาวประมงผู้ประสบภัยทางทะเล
2.2 เพื่อให้เด็กนักเรียน/นักศึกษา ที่ประสบภัยทางทะเลมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่ประสบภัยทางทะเลในระดับหนึ่ง
2.4 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน/นักศึกษา ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือในชันสูงๆ ขึนไป
3. เป้าหมาย
บุตรชาวประมงที่ประสบภัยทางทะเลที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุก
แห่งขององค์การสะพานปลาที่ประสบภัยทางทะเล ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการศึกษาที่สูงขึน
4. สถานที่ดาเนินโครงการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง , ส้านักงานส่งเสริมการประมง และคณะอนุกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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7. วิธีการดาเนินการ
ที่ รายละเอียด
1 ขอความเห็นชอบโครงการฯ
จากคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา
2 แต่งตังคณะกรรมการด้าเนิน
โครงการฯ
3 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ฝ่ า ยต่ างๆ เพื่ อวางแผนการ
ด้าเนินงาน
4 ด้ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการ
5 สรุปผลด้าเนินโครงการ
6 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด้ าเนิ น
โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8. งบประมาณ
งบประมาณดอกผลจากกองทุนส่งเสริมด้านการศึกษา จ้านวน 3 ทุน รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
9. ผลคาดว่าจะได้รับ
9.1 เด็กนักเรียน/นักศึกษาที่ประสบภัยทางทะเลได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9.2 ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาที่มีประสบภัยทางทะเลได้รับการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ระดับหนึ่ง
9.3 ผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาที่มีประสบภัยทางทะเลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
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โครงการสะพานปลารวมใจจิตอาสากาจัดขยะทะเล
1 หลักการและเหตุผล
จากการเพิ่มขึนอย่างรวดเร็วของประชากรโลกจะก่อให้เกิดความต้องการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อใช้ในการผลิตปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการยังชีพและสิ่งอ้านวยความสะดวก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึนอย่างต่อเนื่อง
และไม่ มี ที่ สิ นสุ ด ผลกระทบ ที่ เ กิ ด ขึ นจากการบุ ก รุ ก ท้ า ลายล้ า งระบบนิ เ วศน์ วิ ท ยา เพื่ อ แย่ ง ชิ ง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้ ใ นการด้ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามลภาวะที่ ก ลั บ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ในทุกมิติ ได้แก่ มลภาวะทางอากาศ พืนดิน แหล่งน้า ชายฝั่ง ทะเลและ
มหาสมุทร ซึ่งความวิตกกังวนและตระหนักรู้ถึงปัญหาดังกล่าวท้าให้ หลายประเทศพร้อมใจร่วมกันรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขเพื่อชะลอหรือหยุดความเสียหายดังกล่าว
ประเทศไทย มีความวิตกกังวนและตระหนักของปัญหาขยะทะเลที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ
และเริ่มมีการรณรงค์ร่วมกันแก้ปัญหาดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มเอ็น จีโอ และกลุ่มจิ ต
อาสาที่ด้านเนินกิจกรรมดังกล่าวยังมีไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่พบในบริเวณฝั่งและอาณาเขตทะเลไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะโฟมและพลาสติกซึ่ง เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก จะส่งผลกระทบต่อ สิ่งชีวิตในน้า รวมถึง
สุขภาพของประชาชน
ทะเลและมหาสมุทร มีพืนที่ครอบคลุมถึง 1 ใน 4 ส่วนของโลก และมีการใช้วิถึชีวิต จาก
ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทรอย่างมากมาย ในขณะเดียวกันมีการปล่อยมวลขยะลงสู่ทะเลและมหาสมุทร
มากมาย ยาวนาน อย่างยิ่ง ขยะที่เกิดจากการใช้ชีวิตของผู้คนบนโลก ไม่ว่าจะเป็นขยะที่ย่อยสลาย ขยะที่ไม่
ย่อยสลายได้ เช่น โฟม และพลาสติก เป็นต้น
ในการนี องค์การสะพานปลา ได้รับการประสานจากกรมประง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติในเชิงบูรณาการทุกภาคส่วน โดยจัดท้าโครงการ “ลดขยะพลาสติกและกล่องโฟมใน
สถานที่ราชการ” ด้วยกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน ภายใต้มาตรการลดขยะพลาสติก และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะด้าเนินการพร้อมกันทั่งประเทศตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้น ในการนี
องค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยงานที่ก้ากับดูแลการให้บริการสถานที่ขนถ่ายและซือขายสัตว์น้า ให้กับ
เรือประมง ชาวประมงและประชาชนทั่วไปให้ความส้าคัญในเรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับแผนพัฒนาสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง และการยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้าที่ปราศจากการปนเปื้อน เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สินค้าประมง แก่ผู้บริโภคทังในและต่างประเทศ
โครงการสะพานปลารวมใจจิ ต อาสาก้ า จั ด ขยะทะเล เป็ น โครงการตามแผนงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่องค์การสะพานปลาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ้าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
(แผนปรับปรุง ๒๕๖๒) มุ่งเน้นการปลูกตจิตส้านึกให้แก่ผู้รับบริการและมีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบอาชีพ
การท้าประมง กิจการแพปลา รวมถึงอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง โดยออกแบบกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมใน
การก้าจัดขยะ ที่เกิดจากกิจกรรมดังกล่าว ด้วยการลดปริมาณขยะ วัสดุจากพลาดสติกและโฟมบริเวณสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลารวม 18 แห่งมุ่งสร้างภาพลักษณ์ในการเป็นองค์ กรที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทะเลของประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล
2. วัตถุประสงค์
2.1 สร้างกระบวนการลด คัดแยก ก้าจัด ขยะทะเลให้กับชาวประมง ผู้ประกอบการอย่างเป็น
รูปธรรมต่อเนื่องและยั่งยืน
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2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ก้าจัดขยะทะเล บริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ
องค์การสะพานปลาที่มีกิจกรรมขนถ่ายสัตว์น้าและแพปลาอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ประกอบการและเครือข่าย
จิตอาสาทุกภาคส่วน
2.3 ปะชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศน์
ทางทะเลและผู้บริโภคสัตว์น้า
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ งที่มีกิจกรรมขนถ่ายสัตว์น้าและแพปลาของ
องค์การสะพานปลา
3.2 จ้านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวนพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า
200-500 คนต่อสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1 แห่ง
3.3 เครือข่ายจิตอาสาในพืนที่
3.4 ปริมาณขยะ จ้าแนกตามประเภท
- ขยะพลาดสติก ............... กิโลกรัม
- ขยะโฟม
............... กิโลกรม
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562
5. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณส้าหรับด้าเนินโครงการตลอดปี จ้านวน 300,000 บาท ประกอบด้วย
5.1 งบประมาณจากส้านักงานสงเสริมการประมง จ้านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
5.2 งบประมาณสนับสนุนงบจากเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมประมงจังหวัด
องค์กรอิสระจ้านวน 250,000 บาท
6. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง ที่มีกิจกรรมขนถ่ายสัตว์น้าและกิจกรรมแพปลา
ขององค์การสะพานปลา
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา
- ส้านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง
- สมาคมประมงจังหวัด
- เจ้าของกิจการแพปลา
- ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
- ส้านักงานส่งเสริมการประมง
- แผนกประชาสัมพันธ์
8. วิธีการดาเนินการ
8.1 คสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง จัดประชุมเชิญชวนเจ้าของเรือประมง
ชาวประมง แพปลา สมาคมประมงและองค์กรที่เกี่ยวข้องในพืนที่ เพื่อสมัครเป็นเครือข่ายโครงการฯ รูปแบบ
กิจกรรม
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8.2 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง ท้าความเข้าใจในการด้าเนินกิจกรรม พร้อม
จัดสถานที่ทิงขยะมูลฝอย แจกถุงเก็บขยะ ที่คัดแยกขยะ และอื่นๆ เป็นต้น
8.3 จัดท้ารายงานประจ้าไตรมาศ จ้านวนเครือข่าย รูปแบบ ภาพกิจกรรม ริมาณขยะมูลฝอย
ตามโครงการให้องค์การสะพานปลาเพื่อทราบและพิจารณาน้าเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภาพรวม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงทุ ก แห่ ง มี เ ครื อ ข่ า ยในการท้ า กิ จ กรรม สร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีงามในพืนที่ ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.2 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง สะอาด มีสุขลักษณะ อนามัยที่ดี สอดคล้อง
กับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ สนองตอบนโยบายรัฐบาล
9.3 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ ง เป็นผู้น้าด้านสะพานปลาและท่าเที ยบ
เรือประมงที่มีสุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐานสากลของประเทศไทย
9.4 เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมและสนับสนุนนโยบายด้านอาหารปลอดภัยของรัฐบาล
9.5 เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ลดสารพิษที่จะปนเปื้อนสัตว์น้าผลิตภัณฑ์ประมง และ
ส่งเสริมการส่ งออกสิน ค้าสั ตว์น้ า เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้ กับสิ นค้าประมงของ
ประเทศ
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โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง
1. หลักการและเหตุผล
การศึกษาเป็นสิ่งส้าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องกล่อมเกลา
ให้ ค นเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ แ ละเป็ น เครื่ อ งชี น้ า แนวทางไปสู่ ค วามส้ า เร็ จ ของชี วิ ต ในอนาคต แต่ อุ ป สรรค
ทางการศึกษาที่ส้ าคัญมากที่สุ ดคื อความยากจน ขาดทุนทรัพย์ ท้าให้ เด็กๆ หลายคนต้องเสี ยโอกาสทาง
การศึกษา องค์การสะพานปลาจึงได้ตระหนักถึงความส้าคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมชาวประมง
ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดการยอมรับในบทบาทและภารกิจที่องค์การสะพานปลาด้าเนินการอยู่ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนครอบครัวชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้
เด็กยากจนแก่บุตรหลานชาวประมงพืนบ้าน เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือในชันสูงๆ ขึนไป ทังสายสามัญและสายอาชีพ ทังยังส่งเสริมให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาและมีฐานะยากจน ได้มีโอกาสรับการศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นการแบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องดินรนต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองในปัจจุบันได้อีกทางหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมชาวประมงผู้มีส่วนได้เสีย
2.2 เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนในระดับหนึ่ง
2.4 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสได้เรียนหนังสือในชันสูงๆ ขึนไป
3. เป้าหมาย
บุตรชาวประมงพืนบ้านที่อาศัย อยู่บริเวณรอบๆ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ ง ของ
องค์การสะพานปลาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาที่สูงขึน
4. สถานที่ดาเนินโครงการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง , คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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7. วิธีการดาเนินการ
ที่ รายละเอียด
1
2
3
4
5
6

ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ขอความเห็นชอบโครงการฯ
จากคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา
แต่งตังคณะกรรมการด้าเนิน
โครงการฯ
จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
ฝ่ า ยต่ างๆ เพื่ อวางแผนการ
ด้าเนินงาน
ด้ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ต า ม
โครงการ
สรุปผลด้าเนินโครงการ
ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ด้ าเนิ น
โครงการ
8. งบประมาณ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน จ้านวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
9. ผลคาดว่าจะได้รับ
9.1 เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9.2 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐานะยากจนได้รับการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของในระดับหนึ่ง
9.3 ผู้ปกครองนักเรียนที่มีฐานะยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
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โครงการเครือข่ายองค์การสะพานปลารักษ์ถิ่น
1. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาได้จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2495
เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพของชาวประมง การก้ากับดูแลตลาดสัตว์น้า ตลอดจน
การขนส่งและความเจริญรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมประมงจากจุดเริ่มต้นดังกล่าว องค์การสะพานปลาได้มีการ
จัดตังสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขึนในจังหวัดที่มีความส้าคัญด้านการประมงตลอดแนวชายฝั่งทะเล
ทังด้ านอ่ าวไทย และทะเลอั น ดามัน ซึ่ง สะพานปลาและท่า เทีย บเรื อ ประมงที่จั ด ตังขึนแต่เ ดิ มจะมี ท้ า เล
ที่ตังอยู่ห่างไกลจากชุมชนทั่วไป แต่ในปัจจุบันความเจริญเติบโตของเมืองได้ขยายตัวออกมา ท้าให้เกิดชุมชน
เข้ามาใกล้กับสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงมากขึน จนชุมชนที่ได้ขยายตัวออกมากลายเป็นส่ว นหนึ่ง
ของสะพานปลาและท่าเทียบเรื่อประมง
เมื่อสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึน ปัญหาต่างๆ ก็ได้เริ่ม
เกิดขึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ขยะมูลฝอย น้าทิง เป็นต้น การสร้างจิตส้านึก
ในความรั บ ผิ ดชอบร่ ว มกัน ในการดูแล และขจัดปัญหาต่างๆ ตลอดจนการสร้างจิตส้ านึกในการหวงแหน
และรักษาชุมชนของตนเองร่วมกับองค์การสะพานปลา จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้อ งสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในการบริหารจัดการปัญหาเหล่านัน และถือเป็นเป้าหมายส้าคัญในการ
สร้างเครือข่ายองค์การสะพานปลาในการด้าเนินงานในโครงการเครือข่ายองค์การสะพานปลารักษ์ถิ่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ เป็ น การดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มโดยรอบพื นที่ ส ะพานปลาและท่ า เที ย บ
เรือประมง
2.2 รณรงค์และสร้างจิตส้านึกในการดูแล จั ดเก็บ และงดทิงขยะลงในคลองสาธารณะ
ซึ่งเป็นที่ตังของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
2.3 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือของคนในชุมชนและผู้ประกอบการประมงชาวประมง
ที่มีธุรกรรมในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
3. เป้าหมายโครงการ
จัดกิจกรรมองค์การสะพานปลารักษ์ถิ่นในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณดาเนินการ
5.1 งบประมาณองค์การสะพานปลาเป็นเงิน 50,000 บาท
5.2 งบประมาณด้าเนินการของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
5.3 งบประมาณสมทบจากเครือข่าย
6. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง , คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. วิธีการดาเนินการ
8.1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจัดประชุมหารือในการจัดตังเครือข่ายกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหมู่บ้าน ต้าบล องค์การบริหารส่วนต้าบล และเทศบาล
8.2 จัดท้าแผนงานกิจกรรมร่วมกับชุมชน ตลอดจนการก้าหนดมอบหมายภารกิจในการ
ด้าเนินงาน
8.3 ประสานงานกับจังหวัด และ องค์การสะพานปลา ในการสนับสนุนการด้าเนินงาน
โครงการ
8.4 ก้าหนดวันจัดกิจกรรมร่วมกันของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และเครือข่าย
8.5 รายงานผลการจัดกิจกรรมต่อจังหวัด และองค์การสะพานปลา
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยเฉพาะคลองสาธารณะที่เป็นที่ตังของ
สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง ให้มีความสะอาด
9.2 เป็ น การส่ งเสริ มภาพลั ก ษณ์ที่ ดี ในการด้ าเนิ นงานร่ว มกั บชุมชนของสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง
9.3 เป็ นการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการท่ องเที่ ยวให้ กับชุ มชน และสะพานปลาท่ าเที ยบ
เรือประมงที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว
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โครงการรักษ์สงิ่ แวดล้อมกับองค์การสะพานปลา
1. หลักการและเหตุผล
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์สัตว์น้า เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่องค์การสะพานปลาได้ก้าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สั ง คมต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ น้ า ป่ า ชายเลน และดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกที่ชาวประมงและชุมชนต้องค้านึงถึง
ประกอบกับหน่วยงานของรัฐได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญและเห็นพร้องต้องกันโดยการจัดท้าบันทึกความร่วมมือ
ลงนามปฏิญญาระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ดังนัน องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส้าคัญด้านดังกล่าวด้ว ย
จึงก้าหนดจัดโครงการนีก็เพื่อแสดงความรับผิดชอบด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (ป่าชายเลน)
และสัตว์น้า เป็นการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ที่เป็นมิตรต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความ
สมดุลย์ จึงได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลน และปล่อยสัตว์น้า ตลอดจนสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการ
ด้าเนินกิจกรรม จากกองทุนส่งเสริมการประมง อีกทังยังมีเจตนารมณ์ด้านการฟื้นฟู วิธีการอนุรักษ์ ป้องกัน
ดูแล การสร้างจิตส้ านึ ก ให้กับ เยาวชน กลุ่มชาวประมง และประชาชนในชุมชนที่ติดชายฝั่ ง หรือที่อาศัย
ติดแหล่งน้าธรรมชาติ ก็เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีความสามัคคี ป้องการปัญหาการเน่าเสีย
ของน้า สร้างความสมดุลย์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีสัตว์น้า แหล่งน้าสะอาดไว้อุปโภค บริโภค
ลดการถูกท้าลายแหล่งจับสัตว์น้า ขณะเดียวกันก็ช่วยกันฟื้นฟู อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
และประเทศให้ส่งต่อให้ชนรุ่นหลังดูแลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในชุมชน มีความรู้ และมีส่วนร่วมด้านความรับผิ ดชอบต่อสั ง คม
ในการดูแล ป้องกัน ฟื้นฟู อนุรักษ์สัตว์น้า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตส้านึก จิตอาสา สร้างกลุ่มเฝ้าระวังดูแล ซึ่งจะส่งผลต่อทรัพยากร
ในชุมชนให้ดีขึนโดยมีน้าสะอาดไว้ อุปโภค บริโภค และมีแหล่งจับสัตว์น้ามากขึน
3. เพื่อให้ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย ได้สร้างเสริมความมั่นคงอาชีพการท้าประมงมากขึน
4. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีแหล่งจับสัตว์น้า เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจ
ด้านประมงให้อยู่คู่กับประเทศ
5. เพื่อกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เลียงดูครอบครัวได้ พร้อมลดอาญากรรม
3. เป้าหมายของโครงการ
1) จ้านวนเจ้าหน้าที่ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา ชาวประมงพืนบ้านและประมงชายฝั่ง
ผู้ค้ารายย่อย รวมถึงกลุ่มธุรกิจแปรรูปสัตว์น้าทะเลและน้าจืด รวมถึงประชาชนทั่วไปจ้านวน 50-100 คน/ครัง
2) ด้าเนินการจัดโครงการ จ้านวน 2 ครัง ในปี 2562
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
5. งบประมาณ
ส้านักงานส่งเสริมการประมง งบประมาณประจ้าปี 2562

17
6. สถานที่ดาเนินงาน
พืนที่บริเวณ ป่าชายเลน ที่สามารถด้าเนินกิจกรรม อนุรักษ์ สัตว์น้า รักษาแหล่งน้าธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีชุมชนชาวประมง กลุ่มชาวประมง ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส้านักงานส่งเสริมการประมง องค์การสะพานปลา และหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม
8. วิธีการดาเนินการ
1. ประสานหน่วยงานทังภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และผู้น้าชุมชน และองค์กรส่วน
ท้องท้องถิ่น ที่มีวัตถุประสงค์ ตรงกัน เพื่อหาพืนที่ด้าเนินโครงการฯ
1.1 แบ่ งภารกิจ กับหน่ว ยงานที่เข้าร่ว มกิจกรรมตามศักยภาพ เพื่อท้ากิจกรรม
รวมถึงการรวบรวมกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในการสร้างจิตส้านึก จิตอาสาในการการ
ส่งเสริมฟื้นฟู อนุรักษ์สัตว์น้า พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 จั ดสรรงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ ที่ เกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดล้ อม
ตังต้นทางถึงปลายทาง เช่น การท้าทางเดิน ปลูกป่า ปล่อยสัตว์น้า ศาลาพักผ่อน ป้าย คลอง แม่น้า แหล่งน้า
ป่าชายเลน ระบบนิเวศ เขื่อนป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง และอื่นๆ เป็นต้น
2. ลงพืนที่ ก่อนด้าเนินกิจกรรม เพื่อดูสถานที่ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อม
3. ประเมินผลและรายงานผลการด้าเนินกิจกรรม
4. น้าเสนอ คกส. อีกครังเพื่อทราบผลการด้าเนินโครงการฯ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทางด้านเศรษฐกิจ
1. ให้ชาวประมงและกลุ่มเป้าหมาย มีพืนที่แหล่งจับสัตว์น้ามากขึน ท้าให้มีรายได้ไปเลียง
ครอบครัว และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมประมงได้
2. เมื่อประชาชนที่อยู่ในชุมชน สามารถจับสัตว์น้าได้มากขึน ท้าให้มีรายได้ ส่งผลกระทบ
เศรษฐกิจด้านประมงหมุนเวียนในระดับชุนชน จังหวัด สู่ภูมิภาคและประเทศ ต่อไป
3. ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ก็ท้าให้เกิดการลงทุน จ้างงาน ในชุมชนได้
4. เพิ่มปริมาณสัตว์น้า
ทางด้านสังคม
1. เป็นการช่วยกันดูแล ระบบนิเวศน์แหล่งน้าธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งจับสัตว์น้า
2. ท้าประมงไม่ผิดกฎหมาย วัฏจักรธรรมชาติไม่เสียหาย ก็สร้างห่วงโซอาหารไว้บริโภคได้เอง
3. ท้าให้ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยสัตว์น้า และมีแหล่งน้าสะอาดไว้อุปโภค บริโภค
4. สร้างจิตส้านึก จิตอาสา ในชุมชน เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่
ทางด้านการเงิน
1. สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชน
2. หากเหลือก็น้าไปขาย เกิดรายได้สร้างการซือขายสัตว์น้า สร้างอาชีพมีรายได้ในการเลียงดู
ครอบครัว และดูแลชุมชน
3. มี ก ารสร้ า งงานในชุ ม ชน ก็ ท้ า ให้ เ ศรษฐกิ จ ดี สร้ า งความมั่ น คงทางการเงิ น ให้ กั บ
กลุ่มเป้าหมาย
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โครงการ FMO Big Cleaning Day & Always Clean
1 หลักการและเหตุผล
1.1 ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของความปลอดภัยของการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารตลอดห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ตั งแต่ ร ะดั บ ฟาร์ ม จนถึ ง การส่ ง ออก โดยมุ่ ง เน้ น การยกระดั บ
การผลิตของเกษตรกรให้เป็นไปตามระบบคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าหนด
ในการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารให้กับประชาชนได้ด้าเนินการผ่าน โครงการสร้าง
ความเชื่อมั่น ในผลผลิ ตเกษตรแก่ผู้ บ ริ โ ภค โดยมีห น่ว ยงานในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่ ว มกั น
ด้าเนินงาน ทังนีมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่สด สะอาด ปลอดภัยได้
มาตรฐานอย่างมั่นใจ
1.2 องค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยงานที่ก้ากับดูแลการด้าเนินงานด้านการขนถ่ายและจ้าหน่าย
สัตว์น้า และเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตลาดสัตว์น้าของประเทศไทย จึงให้ความส้าคัญในเรื่องของสุขลักษณะที่ดี
ของสถานที่ให้มีความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อนของเชือโรคเที่อาจจะข้าสู่ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยผลผลิตสินค้าประมงแก่ผู้บริโภคและสร้างจิตส้านึกของผู้มีส่วนร่วมในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของผู้ผลิตสินค้าไปสู่ผู้บริโภค
1.3 การสร้างสุขลักษณะที่ดีของสถานที่มีความจ้าเป็นที่จะต้องควบคุม ดูแลสถานที่ให้มีความสะอาด
และปราศจากจุดเสี่ยงในการเกิดเชือโรคต่างๆ ที่จะเข้าสู่สัตว์น้าโดยตรง การท้าความสะอาดถือเป็นกิจกรรม
ที่ส้าคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้ ซึ่งหากด้าเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่องก็จะมีผลให้สะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงมีสุขลักษณะที่ดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดกิจกรรมในการท้าความสะอาดสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงในลักษณะของกิจกรรม
ประจ้าปี เพื่อสร้างจิตส้านึกของผู้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้า
จากต้นทางไปสู่ผู้บริโภค
2.2 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่ด้าเนินธุรกิจในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ในการท้ากิจกรรมร่วมกัน เสมือนหนึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะ
2.3 เป็นการรณรงค์และสร้างกระบวนการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการลดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
อุปสรรคต่อการด้าเนินงานด้านสุขลักษณะที่ดีของสถานที่
3. เป้าหมายโครงการ
3.1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งขององค์การสะพานปลา
3.2 จัดกิจกรรมปีละ 1 ครัง
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยขอรับการสนับสนุน
- งบประมาณจากผู้สนับสนุนที่อยู่บริเวณโดยรอบสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
- ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน
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6. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวม 14 แห่ง
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หั ว หน้ าส้ านั กงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทัง 14 แห่ ง , คณะอนุกรรมการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. วิธีการดาเนินการ
8.1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงจัดประชุมผู้ประกอบการประมง ตลอดจนสมาคมประมง
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพืนที่เพื่อก้าหนดการจัดกิจกรรม และวันที่จะด้าเนินการ
8.2 จัดท้ารายงานการเสนอกิจกรรมตามโครงการให้องค์การสะพานปลาเพื่อทราบและพิจารณา
งบประมาณสมทบการด้าเนินงาน
8.3 ด้าเนินการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนก้าหนดและแยกกิจกรรมให้กับผู้ที่รับผิดชอบ
ด้าเนินการ ประกอบด้วย กิจกรรมท้าความสะอาดสถานที่ กิจกรรมท้าความสะอาดคูระบายน้า การจัดเก็บ
ขยะในพืนที่ กิจกรรมดูแลรักษาพืนที่สีเขียว และอื่นๆ ที่จ้าเป็น
8.4 ด้าเนินกิจกรรมท้าความสะอาด และรายงานผลต่อองค์การสะพานปลา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งมีความสะอาดสอดคล้องกับมาตรการด้านสุขลักษณะที่ดี
ของมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.2 สะพานปลาและท่าเทีย บเรื อประมงทุกแห่ งต้องได้รับการรับรองสุ ขอนามัยของสะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมงที่ดีของประเทศไทย
9.3 สร้างความมีส่วนร่วมและสนับสนุนนโยบายด้านอาหารปลอดภัยของรัฐบาล
9.4 เป็ น การส่ งเสริ มและสนั บ สนุน การส่ ง ออกสั ตว์น้ าของประเทศไทย ตลอดจนเป็นการเพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับสินค้าประมง
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โครงการสินค้าประมงปลอดภัยไร้ฟอร์มาลีน
1. หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมส่งออกทางประมงก้าลังอยู่ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องมาจากการกีดกันทางการค้า
ทังมาตรฐานทางด้านภาษี กฎระเบียบการน้าเข้าและมาตรฐานสุขอนามัยที่เข้มงวดมากขึน ดังนันประเทศไทย
จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการผลิตสินค้า ตังแต่การจับและการเพาะเลียงสัต ว์น้า การขนถ่ายสินค้าสัตว์
น้า การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสัตว์น้าก่อนการแปรรูป สุขอนามัยของขันตอนการแปรรูป/การผลิตทุก
ขันตอน การเก็บรักษาจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ มิฉะนัน ประเทศไทยอาจ
สูญเสียรายได้จ้านวนมหาศาลจากต่างประเทศ และจะมีผลกระทบต่อการจ้างงาน รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ และเกี่ยวข้องกับกิจการประมงเป็นจ้านวนมาก
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา จัดเป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้าเบืองต้น
จากเรือประมง ซึ่งมีที่ตังกระจายอยู่ตามจังหวัดชายฝั่งทะเลทังในภาคใต้และภาคตะวันออก การจัดตังจุดตรวจ
คุณภาพสัตว์น้าเบืองต้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค รวมทังตลาดทังภายในและ
ภายนอกประเทศ สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้มีการยกระดับคุณภาพสินค้าอาหาร
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพสัตว์น้า ซึ่งมีผลต่อเนื่องในการยกระดับราคา ท้าให้ชาวประมงสามารถ
จ้าหน่ายสินค้าสัตว์น้าได้ในราคาที่สูงขึน
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางด้ านการส่ งออกสิ น ค้าสั ตว์น้า โดยการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าที่ท่าเทียบเรือประมง อันเป็นจุดเชื่ อมต่อที่ส้าคัญระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูป และผู้
ส่งออก
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคสินค้าภายในประเทศ ในด้านความปลอดภัยของสัตว์น้า ซึ่งเป็น
อาหารหลักประเภทหนึ่งในสังคมไทย
4. เป็นการเพิ่มรายได้การส่งออกสินค้าสัตว์น้า
3. เป้าหมาย
1. ผู้บริโภคสินค้ามีความปลอดภัย และมั่นใจในตัวสินค้าสัตว์น้า
2. ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากสารพิษที่ปนเปื้อนมากับสินค้าสัตว์น้า
3. ผู้บริโภคมีความเข้าใจและสามารถทดสอบสินค้าสัตว์น้าได้ด้วยตัวเอง
4. ระยะเวลาการดาเนินการ
ประจ้าทุกปี
5. งบประมาณ
งบประมาณองค์การสะพานปลา จ้านวนเงินประมาณ 55,000 บาท
6. สถานที่ดาเนินการ
1. ส้านักงานสะพานปลากรุงเทพ
2. ส้านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
3. ส้านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร
4. ส้านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช
5. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน
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6. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี
7. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี
8. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
9. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
10. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
11. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง
12. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
13. ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หั ว หน้ าส้ านั กงานสะพานปลาและท่ าเทียบเรื อประมงทุก แห่ ง , ส้ านักวิศวกรรมและสิ่ งแวดล้ อ ม
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8. วิธีการดาเนินการ
โครงการนี เป็ น การด้ า เนิ น การตรวจสอบสิ น ค้ า สั ต ว์ น้ า ที่ ข นถ่ า ยผ่ า นสะพานปลาและท่ า เที ย บ
เรือประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่ง โดยชุดตรวจสอบเบืองต้น รายละเอียดดังนี
1. ขอความร่วมมือในด้านวิชาการจากกรมประมง เพื่อก้าหนดวิธีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าที่
เหมาะสมและจ้าเป็น
2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ขององค์การสะพานปลาที่ปฏิบัติงาน ณ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ต่างๆ โดยนักวิชาการจากกรมประมง และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถใช้ชุดตรวจสอบเบืองต้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สุ่มตัวอย่างสินค้าสัตว์น้าจากเรือประมงเพื่อท้าการตรวจสอบ โดยสุ่มตรวจทุกเดือน อย่างน้อยเดือน
ละ 3 ครัง
4. บันทึกผลการตรวจสอบ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการด้าเนินงาน
5. หาพบสินค้าที่มีการปนเปื้อน จะได้ประสานงานกับกรมประมงเพื่อก้าหนดมาตรการแก้ไขและ
ควบคุมต่อไป
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สินค้าสัตว์น้าที่ขนถ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา มีความปลอดภัย
กับผู้บริโภค เป็นที่ยอมรับของตลาดทังในและต่างประเทศ
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โครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาและยกระดับ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้มีมาตรฐานสุขอนามัยตามที่ EU
และตามประการศของกรมประมง นัน องค์การสะพานปลา จึงจัดให้มีโครงสร้างและสิ่งอ้านวยความสะดวก
ตามมาตรฐานสุขอนามัย และเป็นนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลาให้ความส้าคัญที่ต้องด้าเนินการ
พัฒ นาอย่ างต่อเนื่ อง โดยมุ่งหวังให้ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ งขององค์กร เป็นที่ยอมรับ
ของตลาดส่งออก ตลอดจนผู้บริโภคภายในประเทศ ประกอบกับประเทศไทยก้าลังประสบปัญหาการท้าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) และ ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นเหตุให้ประเทศ
ไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ส่งผลต่อการส่งออก
สินค้าสัตว์น้ากระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย รัฐบาลจึงต้องออกพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ.2558
เพื่ อ ควบคุ ม เฝ้ า ระวั ง สื บ ค้ น และตรวจสอบการประมง รวมถึ ง กรมประมง ได้ อ อกประกาศเกี่ ย วกั บ
เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซือขายสัตว์น้า
และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ.2559 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ได้ก้าหนด
เป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นสุ ข อนามั ย ของสะพานปลาท่ า เที ย บเรื อ กิ จ การแพปลา
สถานประกอบการแปรรูป เพื่อขจัดการท้าประมง การใช้แรงงาน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปรับปรุงสุขอนามัย
สะพานปลาท่าเทียบเรือให้ได้มาตรฐานสากล
องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ภารกิจในการให้บริการของสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมง เป็นที่ขนถ่าย ซือขายสัตว์น้า ให้กับชาวประมง แพปลา เรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้า
ธุรกิจต่อเนื่องการประมงและประชาชนทั่วไป (กลุ่มเป้าหมาย) จึงก้าหนดนโยบายขึนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม
ความรู้ ด้านมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในความรับผิดชอบ
ต่อสั งคม เศรษฐกิจ ด้านการประมงของประเทศ โดยการส่ งเสริมอบรม สร้างองค์ความรู้ ด้านมาตรฐาน
สุขอนามัย ตามประกาศของกรมประมง และมาตรฐานสากล ขณะเดียวกันยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาประเทศ ในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 5.12 การป้องกันการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การ
ควบคุม และ ปัญหาการค้ามนุษย์ ถือเป็นอี กหนึ่งกลไกในการขับเคลื่ อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในการ
พัฒนา ยกระดับการประมงไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เพื่อไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
ดังนัน องค์การสะพานปลา จึงก้าหนดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา
ท่าเทียบเรือประมง โดยคาดหวั งว่ากลุ่มเป้าหมายยังจะน้าความรู้ที่ได้จากโครงการนี ไปใช้ในการท้าประมง
และน้าสินค้าสัตว์น้าเข้าสู่กระบวนการคัดแยก ขนย้าย ซือขาย ก่อนขนถ่ายและจ้าหน่ายไปยังผู้บริโภค เพื่อให้
ได้สินค้าสัตว์น้าที่สดสะอาด มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสุขอนามัยที่ดี อีกทังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นับเป็นการ
ยกระดับสินค้าสัตว์น้าของไทย ให้มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงนับว่าเป็น
อีกหนึ่งการด้าเนินการที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในสินค้าสัตว์น้าของไทยแก่ผู้บริโภคทังในและต่างประเทศ
และรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจของประเทศ ให้ยั่งยืนต่อไปได้
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจ มาตรฐานด้านสุขอนามัยสะพานปลา ท่าเทียบ
เรือประมง กิจการแพปลา ตลาดกลางซือขายสัตว์น้า และการดูแลรักษามาตรฐานคุณภาพของสัตว์น้า
2) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มเป้าหมาย ว่า สะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง ขององค์การ
สะพานปลา มีมาตรฐานสุขอนามัยตามประกาศของกรมประมง และมาตรฐานสากล
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3) เพื่อเป็นองค์ที่ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหา IUU ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4) เพื่อส่งเสริมการท้าประมงให้มีชีวอนามัยที่ดี ส่งผลต่อราคาสัตว์น้าสามารสร้างมูลค่าเพิ่ม
และเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ให้เศรษฐกิจของประเทศมั่นคงและยั่งยืนได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจแปรรูปสัตว์น้า ธุรกิจต่อเนื่อง
ด้านการประมงและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 65-80 คน
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
5. งบประมาณ
งบประมาณปี 2562
6. สถานที่ดาเนินการ
ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน
1.) ส้านักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา
2.) ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา
3.) ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
4.) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณสินค้าประมง
5.) ประมงจังหวัดปัตตานี
6.) สมาคมประมงจังหวัดปัตตานี
8. วิธีดาเนินโครงการ/แผนการดาเนินงาน
1. ส้าน้างานส่งเสริมการประมง ประสานส้านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานีและท่าเทียบ
เรือประมงสงขลาคัดเลือก และประมงจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวบรวมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ
2. ส้าน้างานส่งเสริมการประมง ประสานส้านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ร่วมประสาน
ประมงจังหวัด เชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสุขอนามัย
3. เจ้าหน้าที่ศูน ย์วิจัย และตรวจสอบคุณสินค้าประมง เพื่อท้าการบรรยายให้ ความรู้ด้ าน
สุขอนามัยที่ดีตามมาตรฐาน EU ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา รวมถึงการรักษาและแปรรูปสัตว์น้า เพื่อเกิด
ความรู้ความเข้าใจ ตอบข้อสงสัย เปิดโอกาสให้ซักถาม
4.) ประเมิน ผลการฝึ กอบรมด้ว ยแบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรม(pre-test) และหลั งการ
ฝึกอบรม (post test) ประมวลผลและสรุปผล
5.) จัดท้ารายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารองค์การสะพานปลา
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ลาดับ
1.

2.
3.
4.

แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
2561
2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เสนอโครงการฯ
ประสานรวบรวม
คัดเลือก สถานที่
กลุ่มเป้าหมาย
ด้าเนินกิจกรรม
ตามก้าหนดการ
ประเมินผลการ
ด้าเนินกิจกรรม
จัดท้ารายงานผล
การฝึ กอบรม
เ ส น อ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ น้าไปพัฒนาและยกระดับให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย ท่าเทียบ
เรือประมง สะพานปลา แพปลา ตลอดจนการขนถ่ายสัตว์น้า การแปรูป และธุรกิจต่อเนื่อง ตามประกาศของ
กรมประมง
2. กลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามรู้ ใ นการดู แ ล เก็ บ รั ก ษาสั ต ว์ น้ า ให้ ถู ก สุ ข อนามั ย มี คุ ณ ภาพได้
มาตรฐานสากลของสินค้าประมง เพื่อสร้างความมั่นในแก่ผู้บริโภค สามารถสร้างเป็นรายได้เลียงครอบครัว
3. กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพที่มั่นคง ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหาการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
เข้าเมือง ลดการค้ามนุษย์
4. เกิ ด ความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว น ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและผลกระทบของต่ อ ประเทศ
กลุ่ มเป้ าหมายรู้ วิธีดูแล เก็บ รั กษาสั ตว์น้ าที่ได้มาตรฐาน สถานที่ได้สุ ขอนามัยที่ดีตามมาตฐ EU พร้อมสิ่ ง
อ้านวยการอนามัยที่ดี การแปรรูปสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน จ้าหน่ายได้ราคาที่
เป็นธรรม ตามความต้องการของตลาด เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภค
5. จะท้ า ให้ เ ศรษฐกิ จ ด้ า นประมงที่ ดี ขึ น ส่ ง ผลต่ อ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
ประเทศชาติ โดยรวมมีความมั่นคง ยั่งยืนขึน
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการใช้ไฟฟ้า
ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง องค์การสะพานปลา
1.หลักการและเหตุผล
จากข้อมูลของกระทรวงพลังงานพบว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณการใช้พลังงาน
จากธรรมชาติค่อนข้างสูงในการอุปโภคและบริโภคของประชาชน จนมีการคาดการณ์กันว่าในอนาคตประเทศ
ไทยอาจประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานได้ องค์การสะพานปลาจึงมีนโยบายประหยัดพลังงานที่มุ่งปลูกฝัง
ให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีจิตส้านึกร่วมกันในการประหยัดพลังงาน ตลอดทังสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ
กัน ปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก้าหนด เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพดังนัน
องค์การสะพานปลาในฐานะหน่วยหนึ่งของชาติเห็นว่าเป็นความจ้าเป็นเร่งด่วนในการจัดท้าโครงการเพื่อลด
การใช้พลังงานดังกล่าว เพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างจิตส้านึกร่วมกันในการประหยัดพลังงานให้แก่บุคลากรในองค์การสะพานปลา
2.2 เพื่อเป็ น การประหยั ดงบประมาณรายจ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องกับ การใช้ พลั ง งานไฟฟ้ า ของ
องค์การสะพานปลา
2.3 เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้พลังงานของชาติ
3. เป้าหมายโครงการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง
4.ระยะเวลาดาเนินการ
ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณดาเนินการ
( ไม่มี)
6. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทุกแห่ง
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมองค์การสะพานปลา, ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ส้านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
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8. วิธีการดาเนินโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
1. ประชุมวางแผนการด้าเนินงาน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

2. แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
การใช้พลังงานของแต่ละสะพาน
ปลาท่าเทียบเรือประมง
3. เสนอโครงการพร้อมขออนุมัติ
งบประมาณ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ด้าเนินงาน
6. ประกาศผล (จัดอันดับ)
7. ประกาศผลผู้ชนะทีส่ ามารถ
ประหยัดพลังงานได้มากที่สุด
8. ประเมินงาน
9. สรุปโครงการ
10. รายงานผล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรของส้ านั กงานสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง มีจิตส้านึกร่วมกันในการประหยั ด
พลังงาน
2. ปริมาณพลังงานที่ใช้สอยของส้านักงานสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงมีปริมาณลดลง
3. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานมีปริมาณลดลง

มิ.ย.
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โครงการอบรมส่งเสริมความรู้การทาประมงถูกกฎหมายอย่างยั่งยืน
1. หลักการและเหตุผล
สื บ เนื่ อ งจากปั ญ หาการท้ า ประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้ ก ารควบคุ ม ( Illegal
Unreported Unregulated Fishing, IUU Fishing) เป็ น เหตุ ใ ห้ ป ระเทศไทยถู ก สหภาพยุ โ รป หรื อ EU
ก้ า หนดให้ เ ป็ น ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก จั ด ให้ เ ป็ น ประเทศที่ ไ ม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ( possibility of
identifying as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การส่งออกสินค้าสัตว์น้าเพื่อจ้าหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป จึงท้าให้ประเทศไทย ต้องใช้มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อเพิ่มมาตรการในการควบคุม เฝ้ าระวัง สื บค้นและตรวจสอบการประมง โดยการประกาศใช้พระราช
ก้าหนดการประมง พ.ศ.2558 รวมถึง ประกาศกรมประมง ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ 2559 เรื่อง มาตรฐาน
ด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซือขายสัตว์น้าและหลักเกณฑ์
ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ.2559 ขึน เพื่อขจัดการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทังยังสอดรับ
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ข้อที่ 5.12 การป้องกันการท้าประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมและพัฒนาระบบการท้าประมงและการเพาะเลียงสัตว์น้าอย่างยั่งยืน ซึ่งให้
ความส้าคัญในเรื่องการก้ากับดูแล การด้าเนินการตามมาตรการป้องกันการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม รวมถึงการก้ากับดูแลแรงงานประมงให้ ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
องค์การสะพานปลา ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีภารกิจให้บริการท่าเทียบเรือประมงในการ
ขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ า ตลาดซื อขายสั ตว์ น้ า ให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย (ชาวประมง เจ้ า ของกิ จ การแพปลา เจ้ า ของ
เรือประมง ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้า ผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง) จึงก้าหนดนโยบายขึนเพื่อสนับสนุน
อุดหนุน ช่วยเหลือ ส่งเสริมความรู้การท้าประมงถูกกฎหมายตามพระราชก้าหนดการท้าประมง พ.ศ.2558 เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ระบบการตรวจสอบย้ อ นกลั บ ฯ และต้ อ งการสร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย เกี่ ย วกั บ
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับฯ ขันตอนการขนถ่าย การชั่ ง ปริมาณสัตว์น้า ด้วยเครื่องชั่งระบบดิจิตอล
อัตโนมัติแบบไร้สาย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบเครื่องชั่ง ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด โดยมีความ
ถูกต้องแม่นย้า ตรวจสอบได้ ต่อการน้าข้อมูลในการออกหนังสือก้ากับการซือขายสัตว์น้า (MCPD) ได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และยังเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ถือเป็นการพัฒนา ยกระดับ
การประมงไทย ด้านเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน เพื่อไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย
ดังนัน องค์การสะพานปลา จึงก้าหนดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้การประมงถูกกฎหมาย และ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการท้าประมงอย่างขึนเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบด้วย ชาวประมง เจ้าของกิจการแพปลา
เจ้าของเรือประมง ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้า ผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
สามารถบันทึกข้อมูลการจับสัตว์น้าได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสัตว์น้า
ตาม พรก.การประมง 2558 รวมถึง การน้าหนังสื อ MCPD ไปใช้ในการขอหนังสื อรับรองการจับสั ตว์น้า
(Catch Certification) เพื่อการส่งออกจากกรมประมงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1.) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจขันตอนการเครื่องชั่งระบบจิตอล และวิธีการบันทึกข้อมูล รายงานการ
จับสัตว์น้าตาม พรก.การประมง 2558 และ 2560
2.) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ถึงมาตรการปกครอง ป้องกัน เฝ้าระวัง บทก้าหนดโทษ ผลของการ
ท้าประมงผิดกฎหมาย
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3) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมการแก้ปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ของประเทศ
4) เพื่อให้กลุ่มเป้าเข้าใจมาตรการทางกฎหมายประมง ตามพรก.การประมง 2558 และ 2560 และลด
ผลกระทบจากการท้าประมงในการประกอบอาชีพ
3. เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจ้านวน 50-80 คนที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการท้าประมง
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และ สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับขันตอนการชั่ง ปริมาณสัตว์น้า ด้วยเครื่องชั่ง
ระบบดิจิตอลอัตโนมัติแบบไร้สาย ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด
4. ระยะเวลาดาเนินการ
ในปีงบประมาณ 2562
5. งบประมาณดาเนินการ
ส้านักงานส่งเสริมการประมง
6. สถานที่ดาเนินการและระยะเวลาดาเนินการ
ด้าเนินการ 1 วัน ณ ห้องประชุมสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี
7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน
1.) ส้านักงานส่งเสริมการประมง ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา (อสป.)
2.) ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และ ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี
3.) ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง (อสป.)
4.) ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณสินค้าประมง จังหวัดสงขลา
5.) ประมงจังหวัดปัตตานี
8. วิธีดาเนินโครงการ
1.) ส้านักงานส่งเสริมการประมง ประสาน ส้านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา และ ปัตตานี (อสป.)
หรือ (องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อขอใช้สถานที่ฝึกอบรม) และรวบรวมคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจ้านวน 6580 คน เข้าร่วมโครงการ
2.) วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การสะพานปลา ในการแก้ปัญหา IUU
Fishing ของประเทศ เทคโนโลยีการออกหนังสือก้ากับการซือขายสัตว์น้า
3.) ด้าเนินกิจกรรมตามก้าหนดการ
4.) ประเมินผลการฝึกอบรมด้วยแบบทดสอบก่อนการฝึ กอบรม(pre-test) และหลังการฝึกอบรม
(post-test) ประมวลและสรุปผล
5.) จัดท้ารายงานผลการฝึกอบรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
9. ผลที่คาดว่าจะได้
1.) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และเข้าใจในขันตอนการขนถ่ายสัตว์น้า และเชื่อมั่นระบบการบันทึกและ
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้าหนักสัตว์น้าด้วยเครื่องชั่งดิจิตอลอัตโนมัติไร้สาย ตามมาตรฐานของกรมประมง
2.) กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ข้อมูลในการออกหนังสื อก้ากับการซือขายสัตว์น้า (MCPD) ได้อย่าง
รวดเร็ว และถูกต้องตามประกาศของกรมประมง
3.) กลุ่มเป้าหมายจะมีจิตส้านึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท้าประมงอย่างถูกกฎหมาย ไม่ต้อง
ย้ายถิ่นฐาน ลดปัญหา อาชญากรรม ลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าเมืองหลวง
4.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้านประมงของประเทศ
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โครงการ สะพานปลาสะพานธรรม
(66 ปี อสป. ก้าวตามพ่อ..สู่ประมงยัง่ ยืน)
1. หลักการและเหตุผล
องค์การสะพานปลาได้จัดตังขึนตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496
เพื่อเป็นการอ้านวยความสะดวกในการประกอบอาชีพของชาวประมง การก้ากับดูแลตลาดสัตว์น้า ตลอดจน
การขนส่ งและความเจริ ญรุ่ งเรื องของอุตสาหกรรมประมง ต่อมาได้มีการจัดตังสะพานปลาและท่า เที ย บ
เรือประมงขึนในจังหวัดที่มีความส้าคัญด้านการประมงตลอดแนวชายฝั่งทะเลทังด้านอ่าวไทย และทะเลอันดา
มั น ซึ่ ง สะพานปลาและท่ า เที ย บเรื อ ประมงที่ จั ด ตั งขึ นจะมี ช าวประมง ผู้ ป ระกอบการประมง ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องทังโดยตรงและต่อเนื่องจากการประมงเข้ามาใช้บริการและประกอบธุรกรรมด้านการประมงเป็น
จ้านวนมาก
จากสถานการณ์ด้านการประมงทังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก ได้เกิดปัญหา
ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลง อันเนื่องมาจาก การขาดการบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่มีประสิทธิภาพ
การท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ การท้าประมง IUU หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการประมงทังองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์กรด้านการประมงในระดับภูมิภาค
ตลอดจนประเทศต่ า งๆ ที่ มี ช ายฝั่ ง ทะเลและเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท้ า ประมงโดยตรงได้ ต ระหนั ก ถึ ง ปั ญ หา
และแนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหา มีการจัดท้าแผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาการท้าประมง IUU มาตรการในการแก้ไข ทังนีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมง
มาตรการในการน้าไปสู่การท้าประมงให้เกิดความยั่งยืนได้นัน จะต้องเกิดจากส้ านึ ก
รับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย (steak holder) ในทุกระดับ และในการปฏิบัติตามแผนงาน และมาตรการต่างๆ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมง ดังนันองค์การสะพานปลาให้ความส้าคัญต่อการปลูกจิตส้านึก
และสร้างเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทังในส่วนของพนักงานองค์การสะพานปลา ชาวประมง
ผู้ประกอบการประมง และผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง และประชาชนทั่วไป โครงการสะพานปลาสะพานธรรม
(๖๕ ปี อสป. ก้าวตามพ่อ..สู่ประมงยั่งยืน) จึงเป็นโครงการที่จะสร้างจิตส้านึกที่ดี และสร้างความรับผิดชอบที่ดี
ต่อส่วนรวมในด้านการประมงของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกจิตส้านึกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ท้าประมง ผู้ประกอบธุรกิจประมง พนักงาน
องค์การสะพานปลา รับผิดชอบต่อการประกอบอาชีพ การปฏิบัติหน้าที่ในการน้าทรัพยากรประมงของชาติ
มาใช้ประโยชน์ด้วยความรับผิดชอบและเคารพต่อกฎหมาย
2.2 ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือในการท้าประมงอย่าง
ถูกกฎหมาย เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง
2.3 สร้างเครือข่ายและความร่วมมือของชาวประมง ผู้ประกอบการประมง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การประมง ตลอดจนพนักงานองค์การสะพานปลา ที่มีธุรกรรมในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
3. เป้าหมายโครงการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายธรรมในหัวข้อ “๖๕ ปี อสป. ก้าวตามพ่อ..สู่
ประมงยั่งยืน” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย พนักงานองค์การสะพานปลา ชาวประมง ผู้ประกอบการ
ประมง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพประมง ตลอดจนประชาชนทั่วไป จ้านวน ๑๒๐ คน ณ สะพานปลาท่า
เทียบเรือ ๒ แห่ง ได้แก่ สะพานปลากรุงเทพฯ และท่าเทียบเรือประมงระนอง
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4. ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562
5. งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณเงิน ทุน ส่ งเสริม การประมง องค์การสะพานปลาเป็ นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งประกอบด้วย
รายการ
จานวนเงิน/บาท
- ค่าอาหาร เครื่องดื่ม อาหารว่าง ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
40,000
- ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง
6,000
- ค่าสถานที่อบรม
10,000
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าจัดท้าเอกสาร
4,000
รวม
60,000 บาท
6. สถานที่ดาเนินการ
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 2 แห่ง
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1
- ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2
- ส้านักงานส่งเสริมการประมง
- ส้านักงานอ้านวยการ องค์การสะพานปลา
- คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
8. รายละเอียดการดาเนินงาน
8.1 ติดต่อประสานงานวิทยากร และสถานที่จัดอบรม
8.2 พิจารณาคัดเลือก และประสานงานผู้เข้าร่วมอบรมบริเวณสะพานปลา และท่าเทียบ
เรือเป้าหมาย
8.3 ขออนุมัติในการด้าเนินโครงการพร้อมค่าใช้จ่ายด้าเนินงาน
8.4 ด้าเนินกิจกรรมประกอบด้วย
8.4.1 การบรรยายธรรม
8.4.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อที่ อสป. ก้าหนด
8.4.3 กิจกรรมจิตอาสาในบริเวณสะพานปลาและท่าเทียบเรือ
8.5 ประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
8.6 ประเมินผลความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ ( Pre – Post Test )
8.7 สรุปและจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 กลุ่มเป้าหมายเกิดจิตส้านึกที่ดีในการประกอบอาชีพประมงและประกอบธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมทังในระดับชาติและนานาชาติ
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9.2 สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือที่ดีในการน้าทรัพยากรประมงมาใช้ด้วยส้านึก
รับผิดชอบอันจะน้าไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากร
9.3 เกิดการบูรณการระหว่างกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเป็นผลดี
ต่อประสิทธิภาพการให้ และการรับบริการภายใต้กฎหมาย และมาตรฐานเดียวกัน

