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กลุ่มงานบริหารการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 

ผังบริหารและแบ่งส่วนงานองค์การสะพานปลา 

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน (9) 

สนง.อ านวยการ (8) 

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร (9) 

ฝ่ายบัญชี
การเงิน (9) 

ฝ่ายธุรกิจ 1 (9) ฝ่ายสะพานปลาและทา่
เทียบเรือประมง 1 (9) 

ฝ่ายยุทธศาสตร ์
การพัฒนา (9) 

รองผูอ้ านวยการ (10) 
ด้านธุรกิจ 

แผนกสารบรรณ (7) 
แผนกประชาสัมพันธ์ (7) 
กลุ่มงานเลขานุการ 

สนง.บรหิารทรัพยากร 
บคุคล (8) 

สนง.กฎหมาย (8) 

สนง.เทคโนโลย ี
สารสนเทศ (8) 

แผนกการเจ้าหน้าที่ (7) 
แผนกฝึกอบรม (7) 

แผนกสวัสดิการและ 

แรงงานสัมพันธ์ (7) 

แผนกระเบียบวินัย (7) 

สนง.บญัชี (8) 

สนง.การเงิน (8) 

แผนกรับ-จ่ายเงิน (7) 

แผนกงบประมาณ (7) 

สนง.บรหิารหนี้ (8) 

สนง.บรหิารการ 
พัสดุ (8) 

สนง.ยทุธศาสตร ์
และแผนงาน (8) 

สนง.ตดิตามและ
ประเมินผล (8) 

สนง.วศิวกรรมและ 
สิ่งแวดล้อม (8) 

สนง.ส่งเสริมการ 
ประมง (8) 

สนง.สนิเชื่อและ 
ธุรกิจการประมง (8) 

สนง.พัฒนาธุรกิจ 
ทั่วไป (8) 

สนง.ซื้อขายสนิค้า 
สัตว์น้ าและผลิตภณัฑ ์
ประมง (8) 

แผนกซื้อ-ขายภาครัฐ (7) 

แผนกซื้อ-ภาคเอกชน (7) 

สนง.รวบรวมและ 
กระจายสนิค้า 
สัตว์น้ า (8) 

สนง.สป.สป. (8) 

สนง.สป.กท. (8) 

แผนกบัญชีการเงิน (7) 

แผนกธุรการและ 
สถานที่ (7) 

สนง.สป.สค. (8) 

สนง.สป.นศ. (8) 

สนง.ทร.ชพ. (8) 

สนง.ทร.สฏ. (7) 

สนง.ทร.ตร. (7) 

สนง.สะพานปลา 
และท่าเทียบเรือ 
ประมง (8) 

สนง.ทร.หป. (7) 

สนง.ทร.ปน. (8) 

สนง.ทร.ภก. (8) 

สนง.ทร.สข. (8) 

สนง.ทร.รน. (8) 

สนง.ทร.สต. (7) 

สนง.ทร.นธ. (7) 

ผังโครงสร้างใหม ่

ปรับปรุง 10 มิ.ย. 59 

ศูนยป์ฏบิตักิาร
ตรวจสอบย้อน 
กลบัสตัวน์้ า (8) 

รองผูอ้ านวยการ (10) 
ด้านบรหิาร 

รองผูอ้ านวยการ (10) 
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

ฝ่ายธุรกิจ 2 (9) ฝ่ายสะพานปลาและทา่
เทียบเรือประมง 2 (9) 



รายนามคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2559 

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  ก.ค.  0806.1/7763  เรื่อง  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

                                                   

      

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล 

ประธานกรรมการ 

พลเรือเอก เริงฤทธิ ์

บุญส่งประเสริฐ 

กรรมการ 

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ 

กรรมการ 

นายผณิศวร ช านาญเวช  

กรรมการ 

นางสาวกัณญภัค 

ตันติพิพัฒน์พงศ์  

กรรมการ 

นายจิรากร  โกศัยเสวี 

กรรมการ 

นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล 

กรรมการ 

ผู้แทนกระทรวงการคลงั 

ผศ.มานพ   กาญจนบรุางกูร 

ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา 

เลขานุการคณะกรรมการ 

 

นายวงศ์พิทวัส  โชคชัยวิชิตกุล 

หัวหน้าส านักงานอ านวยการ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 



ล าดับ รายนาม ต าแหน่งปัจจุบัน อายุ วุฒิการศกึษา ต าแหน่งอ่ืนหรือความรู้ความช านาญเฉพาะทาง

1 นายนิวตัิ  สธีุมีชยักุล ข้าราชการบ านาญ 62 ปี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต  (ประมง) ผู้อ านวยการกองสารสนเทศทรัพยากรประมง  กรมประมง

ประธานกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมประมง

ปริญญาโท ผู้อ านวยการส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง  กรมประมง

พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต รองอธิบดีกรมประมง

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผู้อ านวยการส านกังานมาตรฐานสินค้าและอาหารแหง่ชาติ

รองปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อธิบดีกรมประมง

2 พลเรือเอก เริงฤทธ์ิ  ข้าราชการบ านาญ  62 ปี วิทยาลยัการทพัเรือ  รุ่นที่  31 คณะกรรมการมลูนิธิ  5  ธันวามหาราช

บญุสง่ประเสริฐ กระทรวงกลาโหม ปริญญาโท กรรมการที่ปรึกษา  สมาคมสนันิบาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย  (ส.ท.ท.)

กรรมการ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต

วิทยาลยัปอ้งกันราชอาณาจกัร  รุ่นที่  51

3 นายผณิศวร  ช านาญเวช กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ 62 ปี ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  ที่ปรึกษากลุม่อตุสาหกรรมอาหาร  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

MSIE,  Ph.D.  (Industrial  &  Systems นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

Engineering),  Georgia  Institute  of นายกกิตติคณุสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

 Technology นายกสมาคมมาตรฐานและคณุภาพแหง่ประเทศไทย

ปริญญาโทและเอก กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  สถาบนัอาหาร

ข้อมูลกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  ปีงบประมาณ  2559



ล าดับ รายนาม ต าแหน่งปัจจุบัน อายุ วุฒิการศกึษา ต าแหน่งอ่ืนหรือความรู้ความช านาญเฉพาะทาง

ทนุมลูนิธิอานนัทมหดิล กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ

กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุและอนกุรรมการบริหาร 

สถาบนัมาตรวิทยาแหง่ชาติ

4 นายพจน์  อร่ามวฒันานนท์ ประธานและประธานกรรมการบริหาร 58 ปี ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต ที่ปรึกษาอดีต  เลขาธิการอาเซียน  ดร. สริุนทร์  พิศสวุรรณ

กรรมการ บริษัท  เวลส์  แอนด์  โก  ยนิูเวอร์ส มหาวิทยาลยัรามค าแหง สมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

จ ากัด  Holding  company  และ ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ประธาน  Asean  Seafood  Federal

บริษัทในเครือ  11  บริษัท มหาวิทยาลยัรามค าแหง สมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่ชาติ  (สนช.)

ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิต รองประธานกรรมการ  สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

ปริญญาปรัชญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  สมาคมอาหารส าเร็จรูปแหง่ประเทศไทย

มหาวิทยาลยัรามค าแหง ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  สมาคมอตุสาหกรรมทนูา่ไทย

5 นายจิรากร  โกศยัเสวี ข้าราชการบ านาญ 64 ปี ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบณัฑิต รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรรมการอิสระ  โรงงานยาสบู  กระทรวงการคลงั

ปริญญาโท  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรรมการองค์การสวนยาง

ปริญญาโท  M.Sc. (Horticulture)  U.S.A. กรรมการส านกังานกองทนุสงเคราะห์การท าสวนยาง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร



ล าดับ รายนาม ต าแหน่งปัจจุบัน อายุ วุฒิการศกึษา ต าแหน่งอ่ืนหรือความรู้ความช านาญเฉพาะทาง

6 นายณพงศ์  ศิริขนัตยกุล รองอธิบดี  รักษาการในต าแหนง่ 59 ปี ปริญญาตรี  บญัชีบณัฑิต ผุ้อ านวยการส านกับริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ

กรรมการ ที่ปรึกษาด้านพฒันาระบบบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรมบญัชีกลาง

กรมบญัชีกลาง ปริญญาโท  พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต กรรมการการกีฬาแหง่ประเทศไทย  กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ รองอธิบดีกรมบญัชีกลาง

7 นางสาวกัณญภคั นายกกิตติมศกัดิ์และที่ปรึกษา 51 ปี B.S.  Business  Administration,  รองประธานสภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่ประเทศไทย

ตนัติพิพฒัน์พงศ์ สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป California  State  University.  Los  Angelesกรรมการส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ  (สวทช.)

กรรมการ ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต กรรมการคณะกรรมการบริหารกองทนุสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ

สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์ อปุนายกและประธานกลุม่ผู้ผลิตสบัปะรด  สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั รองประธาน  กลุม่อตุสาหกรรมอาหาร  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

ดแูลสายงาน  Export  Promotion

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป

คณะกรรมการสถาบนัอาหาร



รายนามเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ 

1 ผู้อ านวยการ  ผศ. มานพ  กาญจนบรุางกูร  
2 รองผู้อ านวยการ  ด้านบริหาร   นางวิภา  อัครวรทิฆัมพร          

3 รองผู้อ านวยการ  ด้านธุรกิจ นายภูมิจติต์  พงษ์พันธุ์งาม 

4 รองผู้อ านวยการ  ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายอภิชาติ  มาตรักษา 

5 หัวหน้าส านักงานอ านวยการ นายวงศ์พิทวัส  โชคชัยวิชิตกุล 

6 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน   นางสาวมณรีัตน์  กริยาผล 

7 ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร นางปรานี  เจริญสุข         

8 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีการเงิน นางสาววรรณดี  วัฒยาทิน 

9 ผู้อ านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพฒันา นายชาญชัย  สกาว์วัฒนานนท์ 

10 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกจิ  1 นายโสพล  สมโสภณ 

11 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกจิ  2           ว่าง 

12 ผู้อ านวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  1 นายมาโนชญ์  ไชยเกียรติก าจร 

13 ผู้อ านวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  2 นายศุภชัย  ดาวัลย ์

14 หัวหน้าส านักงานบรหิารทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฎฐนันท์  เดชพันธุ์โกศล 

15 หัวหน้าส านักงานกฎหมาย   นายอนันต์  ฤทธิรุตม ์

16 หัวหน้าส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   นายสหรัฐ  ไชยเผือก 

17 หัวหน้าส านักงานบัญชี  นายพีรชาติ  มหัปปภา 

18 หัวหน้าส านักงานการเงิน นางปรานอม  คุโณปการวงศ ์

19 หัวหน้าส านักงานบรหิารการพัสด ุ นางสาวณัฏฐนภัส  ศรีลาศักดิ ์

20 หัวหน้าส านักงานบรหิารหนี ้ นางสาวสุภา  ลงกลิกานนท์ 

21 หัวหน้าส านักงานตดิตามและประเมินผล นางสาวปิยวรรณ  แก้วกล้า 

22 หัวหน้าส านักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน           ว่าง 

23 หัวหน้าส านักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม นายดิเรก  คุโณปการวงศ ์

24 หัวหน้าส านักงานส่งเสรมิการประมง นายทัศนาพร  พุ่มพวง 

25 หัวหนา้ส านักงานสินเชื่อและธรุกิจการประมง นางสาวสุปรานี  พลวาร ี

26 หัวหน้าส านักงานพัฒนาธุรกิจท่ัวไป นายวิศาล  ชัยโรจน ์

27 หัวหน้าส านักงานซื้อขายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมง นางสมรัก  บุษปธ ารง 
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28 หัวหน้าส านักงานรวบรวมและกระจายสินค้าสตัว์น้ า           ว่าง 

29 หัวหน้าส านักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นางอรัญญา  ยืนชีวิต 

30 หัวหนา้ส านักงานสะพานปลากรุงเทพ นายโสภณ  ประภานุกติ 

31 หัวหน้าส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  นายทรงศักดิ์  ศรีโพธ์ิเผือก 

32 หัวหน้าส านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ  นายสมยศ  ยอมิน 

33 หัวหน้าส านักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง              

34 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายวีระ  ศรีชัย 

35 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตาน ี นางสาวจุติพร  ไชยมณ ี

36 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  นายสมเพียร  ชโลธร 

37 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงตราดและอ่างศลิา นายทวีศักดิ์  สักกุณา 

38 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี นางอาภรณ์  ฮึกหาญ 

39 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน นายบุญลือ  ช่วยเกิด 

40 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธาน ี นางดารณี  จินดาพันธ์ 

41 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง   
(ปฏิบัติหน้าท่ี) 

นายธีระสิทธ์ิ  จิตวิบูลย์     

42 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงสตลู  นายวีระ  ศรีชัย 

43 หัวหน้าส านักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส 
(ปฏิบัติหน้าท่ี) 

นายฮลูฮดุี  นิฮะ 
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ  (Statement  of  Directions : SOD) 

ที่มีต่อองค์การสะพานปลา 

 

  กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด  และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง  เช่น  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  ฯลฯ  เพ่ือสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้น

ภาครัฐ  (Statement  of  Direction  :  SOD)  ที่มีต่อองค์การสะพานปลาที่จะใช้เป็นแนวทางในการก ากับดูแลและชี้ประเด็นที่

องค์การสะพานปลาควรให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการ  รวมถึงการใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการ

ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป  ซึ่ง  SOD  ที่มีต่อองค์การสะพานปลามี  3  ระดับ  ดังนี้ 

 

แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม 
 

1.  เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพ้ืนฐานการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล 

 
แนวนโยบายส าหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
2.  เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
 

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐท่ีมีต่อองค์การสะพานปลา 
 
3.  ปรับบทบาทองค์กรเพ่ือด าเนินการในเชิงพาณิชย์ในการเป็นเครื่องมือของรัฐด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ า 
 
  จาก  SOD  ข้างต้น  เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดหลักการและ
แนวทางการด าเนินงานตาม  SOD  ดังนี้ 

 
หลักการและแนวทางการด าเนินงานตาม  SOD 

 
1.  ก าหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่เพ่ือด าเนินกิจการให้ชัดเจน 
2.  จัดท าแผนปรับปรุงสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย  และมาตรฐานข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศครบทุกแห่ง 
3.  จัดท าแผนธุรกิจเพ่ือด าเนินการเชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร 
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นโยบายและแนวทางปฏบิัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  (CSR) 

ขององค์การสะพานปลา 

 

  คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลาก าหนด
นโยบายด้านต่าง ๆ  รวม  ๓  ด้าน  ได้แก่ 
  1.  ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน  สังคม  และผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไป
กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กร 
  2.  ให้ความส าคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  โดยยึดมั่นตามมาตรฐานสากล  
หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  3.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม     
แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 
 

นโยบายและแนวทางปฏบิัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (CG) 

ขององค์การสะพานปลา 

 

  นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา  4  ด้าน  ประกอบด้วย 

  1.  ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 

  2.  ด้านบริหารจัดการองค์กร 

   -  การจัดท าแผนวิสาหกิจ 

   -  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   -  การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน 

   -  การตรวจสอบภายใน 

   -  การบริหารจัดการสารสนเทศ 

   -  รายงานผลการด าเนินงาน/รายงานทางการเงิน 

   -  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

   -  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  3.  ด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

  4.  ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (บุคลากรและการเรียนรู้) 
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