ร่ าง
รายงานประจาปี 2559
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ผังบริหารและแบ่งส่วนงานองค์การสะพานปลา

ผังโครงสร้างใหม่
ปรับปรุง 10 มิ.ย. 59

ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา
รองผูอ้ านวยการ (10)
ด้านธุรกิจ

รองผูอ้ านวยการ (10)
ด้านบริหาร
ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาองค์กร (9)
สนง.บริหารทรัพยากร
บุคคล (8)
แผนกการเจ้าหน้าที่ (7)
แผนกฝึกอบรม (7)
แผนกสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ (7)
แผนกระเบียบวินัย (7)

สนง.กฎหมาย (8)
สนง.เทคโนโลยี
สารสนเทศ (8)

ฝ่ายบัญชี
การเงิน (9)
สนง.บัญชี (8)

ฝ่ายยุทธศาสตร์
การพัฒนา (9)
สนง.ยุทธศาสตร์
และแผนงาน (8)

ฝ่ายธุรกิจ 1 (9)

สนง.สินเชื่อและ
ธุรกิจการประมง (8)

สนง.การเงิน (8)
แผนกรับ-จ่ายเงิน (7)
แผนกงบประมาณ (7)

สนง.บริหารหนี้ (8)
สนง.บริหารการ
พัสดุ (8)

สนง.ติดตามและ
ประเมินผล (8)
สนง.วิศวกรรมและ
สิ่งแวดล้อม (8)
สนง.ส่งเสริมการ
ประมง (8)

สนง.พัฒนาธุรกิจ
ทั่วไป (8)

ฝ่ายธุรกิจ 2 (9)

สนง.ซื้อขายสินค้า
สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
ประมง (8)
แผนกซื้อ-ขายภาครัฐ (7)

แผนกซื้อ-ภาคเอกชน (7)

สนง.รวบรวมและ
กระจายสินค้า
สัตว์น้า (8)

รองผูอ้ านวยการ (10)
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง 1 (9)
สนง.สะพานปลา
และท่าเทียบเรือ
แผนกบัญชีการเงิน (7) ประมง (8)

สนง.สป.กท. (8)

แผนกธุรการและ
สถานที่ (7)

สนง.สป.สป. (8)
สนง.สป.สค. (8)
สนง.สป.นศ. (8)
สนง.ทร.ชพ. (8)
สนง.ทร.สฏ. (7)
สนง.ทร.หป. (7)
สนง.ทร.ตร. (7)

ฝ่ายสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง 2 (9)

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน (9)

สนง.ทร.ปน. (8)

สนง.อานวยการ (8)

สนง.ทร.ภก. (8)

แผนกสารบรรณ (7)
แผนกประชาสัมพันธ์ (7)
กลุ่มงานเลขานุการ

สนง.ทร.สข. (8)

กลุ่มงานบริหารการประชุม

สนง.ทร.รน. (8)
สนง.ทร.สต. (7)
สนง.ทร.นธ. (7)

ศูนย์ปฏิบตั กิ าร
ตรวจสอบย้อน
กลับสัตว์น้า (8)

รายนามคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 2559
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ก.ค. 0806.1/7763 เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

ประธานกรรมการ

พลเรือเอก เริงฤทธิ์
บุญส่งประเสริฐ
กรรมการ

นายผณิศวร ชานาญเวช
กรรมการ

นางสาวกัณญภัค
ตันติพิพัฒน์พงศ์

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์

นายจิรากร โกศัยเสวี

นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้แทนกระทรวงการคลัง
ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร

ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา

เลขานุการคณะกรรมการ

นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล
หัวหน้าสานักงานอานวยการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ข้ อมูลกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์ การสะพานปลา ปี งบประมาณ 2559
ลาดับ
รายนาม
1 นายนิวตั ิ สุธีมีชยั กุล
ประธานกรรมการ

ตาแหน่ งปั จจุบัน
ข้ าราชการบานาญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อายุ
วุฒิการศึกษา
62 ปี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตาแหน่ งอื่นหรือความรู้ความชานาญเฉพาะทาง
ผู้อานวยการกองสารสนเทศทรัพยากรประมง กรมประมง
ผู้อานวยการกองแผนงาน กรมประมง
ผู้อานวยการสานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง กรมประมง
รองอธิบดีกรมประมง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานสินค้ าและอาหารแห่งชาติ
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมประมง

2

พลเรือเอก เริงฤทธิ์
บุญส่งประเสริฐ
กรรมการ

ข้ าราชการบานาญ
กระทรวงกลาโหม

62 ปี วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 31
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51

คณะกรรมการมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
กรรมการที่ปรึกษา สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

3

นายผณิศวร ชานาญเวช

กรรมการที่ปรึกษาพิเศษ

62 ปี ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
MSIE, Ph.D. (Industrial & Systems
Engineering), Georgia Institute of
Technology
ปริญญาโทและเอก

ที่ปรึกษากลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
นายกกิตติคณ
ุ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
นายกสมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สถาบันอาหาร

ลาดับ

รายนาม

ตาแหน่ งปั จจุบัน

อายุ

4

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานและประธานกรรมการบริหาร 58 ปี
กรรมการ
บริษัท เวลส์ แอนด์ โก ยูนิเวอร์ ส
จากัด Holding company และ
บริษัทในเครือ 11 บริษัท

5

นายจิรากร โกศัยเสวี
กรรมการ

ข้ าราชการบานาญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วุฒิการศึกษา
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

ตาแหน่ งอื่นหรือความรู้ความชานาญเฉพาะทาง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการบริหาร
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ที่ปรึกษาอดีต เลขาธิการอาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประธาน Asean Seafood Federal
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
รองประธานกรรมการ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอาหารสาเร็จรูปแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย

64 ปี ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท M.Sc. (Horticulture) U.S.A.

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
กรรมการอิสระ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการองค์การสวนยาง
กรรมการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ลาดับ
รายนาม
6 นายณพงศ์ ศิริขนั ตยกุล
กรรมการ

7

นางสาวกัณญภัค
ตันติพิพฒ
ั น์พงศ์
กรรมการ

ตาแหน่ งปั จจุบัน
รองอธิบดี รักษาการในตาแหน่ง
ที่ปรึกษาด้ านพัฒนาระบบบัญชี
กรมบัญชีกลาง

อายุ
วุฒิการศึกษา
59 ปี ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตาแหน่ งอื่นหรือความรู้ความชานาญเฉพาะทาง
ผุ้อานวยการสานักบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป

51 ปี B.S. Business Administration,
รองประธานสภาผู้สง่ สินค้ าทางเรือแห่งประเทศไทย
California State University. Los Angelesกรรมการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรรมการคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
อุปนายกและประธานกลุม่ ผู้ผลิตสับปะรด สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองประธาน กลุม่ อุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดูแลสายงาน Export Promotion
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป
คณะกรรมการสถาบันอาหาร

รายนามเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
ลาดับ

ตาแหน่ง

รายชื่อ

1
2

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ ด้านบริหาร

ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร
นางวิภา อัครวรทิฆัมพร

3

รองผู้อานวยการ ด้านธุรกิจ

นายภูมิจติ ต์ พงษ์พันธุ์งาม

4

รองผู้อานวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง

นายอภิชาติ มาตรักษา

5

หัวหน้าสานักงานอานวยการ

นายวงศ์พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล

6

ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

นางสาวมณีรัตน์ กริยาผล

7

ผู้อานวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร

นางปรานี เจริญสุข

8

ผู้อานวยการฝ่ายบัญชีการเงิน

นางสาววรรณดี วัฒยาทิน

9

ผู้อานวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา

นายชาญชัย สกาว์วัฒนานนท์

10

ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจ 1

นายโสพล สมโสภณ

11

ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจ 2

ว่าง

12

ผู้อานวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1

นายมาโนชญ์ ไชยเกียรติกาจร

13

ผู้อานวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 2

นายศุภชัย ดาวัลย์

14

หัวหน้าสานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวณัฎฐนันท์ เดชพันธุ์โกศล

15

หัวหน้าสานักงานกฎหมาย

นายอนันต์ ฤทธิรุตม์

16

หัวหน้าสานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสหรัฐ ไชยเผือก

17

หัวหน้าสานักงานบัญชี

นายพีรชาติ มหัปปภา

18

หัวหน้าสานักงานการเงิน

นางปรานอม คุโณปการวงศ์

19

หัวหน้าสานักงานบริหารการพัสดุ

นางสาวณัฏฐนภัส ศรีลาศักดิ์

20

หัวหน้าสานักงานบริหารหนี้
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แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions : SOD)
ที่มีต่อองค์การสะพานปลา
กระทรวงการคลังได้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฯลฯ เพื่อสรุปแนวนโยบายผู้ถือหุ้น
ภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ที่มีต่อองค์การสะพานปลาที่จะใช้เป็นแนวทางในการกากับดูแลและชี้ประเด็นที่
องค์ก ารสะพานปลาควรให้ ค วามส าคั ญและเร่ งด าเนิน การ รวมถึง การใช้เ ป็น แนวทางในการก าหนดตัว ชี้วั ดส าหรับ การ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การสะพานปลาต่อไป ซึ่ง SOD ที่มีต่อองค์การสะพานปลามี 3 ระดับ ดังนี้
แนวนโยบายสาหรับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
1. เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศบนพื้นฐานการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรม
มาภิบาล
แนวนโยบายสาหรับรัฐวิสาหกิจในสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
2. เป็นเครื่องมือของภาครัฐในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อองค์การสะพานปลา
3. ปรับบทบาทองค์กรเพื่อดาเนินการในเชิงพาณิชย์ในการเป็นเครื่องมือของรัฐด้านการประมงและตลาดสัตว์น้า
จาก SOD ข้างต้น เพื่อให้สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดหลักการและ
แนวทางการดาเนินงานตาม SOD ดังนี้
หลักการและแนวทางการดาเนินงานตาม SOD
1. กาหนดแนวทางการพัฒนาสถานที่เพื่อดาเนินกิจการให้ชัดเจน
2. จัดทาแผนปรับปรุงสะพานปลาให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย และมาตรฐานข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศครบทุกแห่ง
3. จัดทาแผนธุรกิจเพื่อดาเนินการเชิงพาณิชย์ให้มีผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
ขององค์การสะพานปลา
คณะอนุกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์การสะพานปลากาหนด
นโยบายด้านต่าง ๆ รวม ๓ ด้าน ได้แก่
1. ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไป
กับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กร
2. ให้ความสาคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยยึดมั่นตามมาตรฐานสากล
หรือตามที่กฎหมายกาหนด
3. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ก รในด้านความรับผิดชอบต่อสั งคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี (CG)
ขององค์การสะพานปลา
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การสะพานปลา 4 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
2. ด้านบริหารจัดการองค์กร
- การจัดทาแผนวิสาหกิจ
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การบริหารความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การบริหารจัดการสารสนเทศ
- รายงานผลการดาเนินงาน/รายงานทางการเงิน
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ด้านผู้มีส่วนได้เสีย
4. ด้านบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (บุคลากรและการเรียนรู้)
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