ทรงพระเจริญ
ปีที่ 24 ฉบับที่ 16 เมษายน - พฤษภาคม 2559

บทบรรณาธิการ
จากสถานการณ์ปญ
ั หาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของประเทศไทยใน
ขณะนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปยังคงมีมติไม่ปลดใบเหลืองให้แก่ประเทศไทย โดยได้ขยายเวลาในการประเมินออกไปอีก 6 เดือน
ซึง่ การอยูใ่ นต�ำแหน่งเดิมไม่โดนใบแดง ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ทคี่ อ่ นข้างดี เนือ่ งจากปัญหาได้มกี ารสะสมมาเป็นระยะเวลาทีย่ าวนาน
และทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มแรง ร่วมใจ ทุม่ เทช่วยกันอย่างเต็มที่ เพือ่ ทีจ่ ะช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว
องค์การสะพานปลา รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกหน่วยงานหนึง่ ทีไ่ ด้รว่ มสนับสนุนในการแก้ไข
ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย โดยล่าสุดได้มกี ารพัฒนาโปรแกรม FMO e – MCPD Application ซึง่ เป็นลิขสิทธิข์ ององค์การ
สะพานปลา ซึง่ เป็นการออกหนังสือก�ำกับการซือ้ ขายสัตว์นำ�้ ด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เพือ่ ใช้ประกอบในการออกหนังสือรับรองการ
จับสัตว์นำ�้ (Catch Certificate) อันจะเป็นส่วนส�ำคัญในระบบตรวจสอบย้อนกลับทีม่ าของสัตว์นำ�้ ตามพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. 2558 โดยได้มกี ารลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การสะพานปลา และสมาพันธ์ผผู้ ลิตสินค้าประมงไทย ประกอบ
ด้วย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูนา่ ไทย สมาคมผูผ้ ลิตอาหารส�ำเร็จรูป สมาคมกุง้ ไทย สมาคมผูผ้ ลิต
อาหารสัตว์นำ�้ สมาคมผูผ้ ลิตปลาบ่นไทย สมาคมการประมงนอกน่านน�ำ้ ไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพือ่ ก�ำหนด
แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดท�ำหนังสือก�ำกับการซือ้ ขายสัตว์นำ�้ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์นำ�้ และผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้
ทัง้ นี้ องค์การสะพานปลามีแผนจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้บริการออกหนังสือก�ำกับการซือ้ ขาย สัตว์นำ�้ (MCPD) แก่ผู้
ประกอบการทีส่ ะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทัง้ 18 แห่ง ในสังกัดองค์การสะพานปลา ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการน�ำเอกสาร
ดังกล่าวไปประกอบในการซือ้ ขายสัตว์นำ�้ เพือ่ การบริโภคภายในประเทศและการแปรรูปเพือ่ การส่งออกอีกด้วย
นอกจากนัน้ องค์การสะพานปลา ยังได้มกี ารเปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ซึง่ ถือได้วา่ เป็น
แห่งแรกของประเทศไทย ตัง้ อยูท่ ที่ า่ เทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน) อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อตัง้ ภายใต้บนั ทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือ โดยมีหน่วยงานร่วมก่อตัง้ ประกอบด้วย องค์การ สะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และบริษทั
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ซีพเี อฟ โดยศูนย์ดงั กล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานทีผ่ ดิ
กฎหมายในภาคอุตสาหกรรมประมง รวมทัง้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ แรงงานต่างด้าวให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ตามหลักสิทธิ
มนุษยชน ซึง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวงนี้ องค์การสะพานปลาเชือ่ ว่าจะเป็นส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นร่วมกันแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) อันจะน�ำไปสูโ่ อกาสให้ประเทศไทยมีโอกาสหลุดใบเหลือง และ
จะช่วยลดอุปสรรค ยกระดับความเข็มแข็งในฐานะผูผ้ ลิตสินค้าสัตว์นำ�้ ส�ำคัญของโลกให้เป็นทีย่ อมรับจากเวทีนานาชาติตอ่ ไป
							
						
							
ด้วยความปรารถนาดี
						
กองบรรณาธิการ อสป. สาร

สถานที่ติดต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงานอ�ำนวยการ
องค์การสะพานปลา
149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ 02 212 5899
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องค์การสะพานปลา สร้างคุณค่าประมงไทย

คณะผูจ้ ดั ท�ำ
ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา			
ผูอ้ ำ� นวยการการองค์การสะพานปลา			
นายประมวล รักษ์ใจ				
นายคณพล การไว				
					
รองผูอ้ ำ� นวยการ ด้านบริหาร			
รองผูอ้ ำ� นวยการ ด้านธุรกิจ			
รองผูอ้ ำ� นวยการ ด้านปฏิบตั กิ าร			
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา		
หัวหน้าส�ำนักงานอ�ำนวยการ			
หัวหน้าส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ		
หัวหน้าส�ำสักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง
นายพิพฒ
ั น์ จินตาหลวง				
นางสาวสีวริ ตั น์ กุญชร				
					
นางสาวนิจรินทร์ งามวรชัย			

ทีป่ รึกษากิตติศกั ดิ์
ทีป่ รึกษาทางวิชาการ
ทีป่ รึกษาทางวิชาการ
บรรณาธิการ
พิสจู น์อกั ษร
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ฝ่ายภาพและออกแบบ
พิสจู น์อกั ษร

อสป. พร้อมเดินหน้าปฏิบัติการระบบ e–MCPD
ที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
ผศ. มานพ กาญจนบรุางกรู
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พพิฒ
ั น จนิดาหลวง
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ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา
(อสป.) เปิดเผยว่า องค์การสะพานปลาได้รว่ มกับสมาพันธ์ผผู้ ลิตสินค้า
ประมงไทย ซึ่งประกอบด้วยภาคเอกชน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิต
อาหารส�ำเร็จรูป สมาคมกุง้ ไทย สมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมผู้
ผลิตปลาป่นไทย สมาคมการประมงนอกน่านน�ำ้ ไทย และสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทย ได้จดั ท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท�ำ
หนังสือก�ำกับการซื้อขายสัตว์น�้ำ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัย
สัตว์น�้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2559 เพือ่ ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดท�ำหนังสือ
ก�ำกับ การซือ้ ขายสัตว์นำ�้ (MCPD) และการพัฒนาสุขอนามัยสัตว์นำ�้
และผลิตภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีเป้าหมายให้ แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และขยายผลสูก่ ารใช้งาน
จริงภายใน 1 ปี
ส�ำหรับ FMO e–MCPD
Application ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ
องค์การสะพานปลาจะน�ำมาใช้ใน
การบันทึก รวบรวม และรายงาน
การซื้อขาย สัตว์น�้ำ ซึ่งเป็นส่วน
ส� ำ คั ญ ในระบบตรวจสอบย้ อ น
กลับ ตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยองค์การสะพานปลามี
แผนจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร เพือ่ ให้บริการออกหนังสือก�ำกับการซือ้ ขายสัตว์นำ�้
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MCPD) แก่ผปู้ ระกอบการ ณ สะพานปลาและท่าเทียบเรือ
ประมงทัง้ 18 แห่ง ทัง้ นี้ องค์การสะพานปลาก�ำหนดให้ทา่ เทียบเรือประมง
ภูเก็ตเป็นพืน้ ทีน่ ำ� ร่อง โดยเริม่ ทดลองระบบตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2559
ระบบ FMO e-MCPD เป็นการออกหนังสือก�ำกับการซือ้ ขาย สัตว์นำ�้ ด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย สามารถใช้บริการผ่าน Smart
Devices ด้วย Application ทีอ่ อกแบบและพัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ขององค์การสะพานปลา เพือ่ ตอบโจทย์ การออกเอกสาร MCPD
ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเชือ่ ถือได้ ซึง่ จะช่วยให้ผปู้ ระกอบการ น�ำเอกสารดังกล่าวไปประกอบในการซือ้
ขายสัตว์นำ�้ เพือ่ การบริโภคภายในประเทศ และการแปรรูปเพือ่ การส่งออก นับเป็นนวัตกรรมใหม่ทจี่ ะแก้ปญ
ั หาด้าน Tracebility ของ
สินค้าสัตว์นำ�้ ไทยได้อย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ องค์การสะพานปลาและสมาพันธ์ผผู้ ลิตสินค้าประมงไทย จะร่วมกันบริหารจัดการข้อมูลทีไ่ ด้จากหนังสือก�ำกับการซือ้ ขาย
สัตว์นำ�้ อิเล็กทรอนิกส์ (e-MCPD) เพือ่ ให้สมาชิกน�ำไปประกอบการขอหนังสือรับรอง การจับสัตว์นำ�้ (Catch Certificate) จากกรมประมง
ต่อไป ผูอ้ ำ� นวยการกล่าว

www.fifishmaket.co.th
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ผู้บริหาร

อสป.

อสป. เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลือ่ น
และปฏิรปู ประเทศไทยแบบบูรณาการ” เพือ่ ให้ประเทศชาติและ
ประชาชนเกิดความ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ในระยะยาว

ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) และนางวิภา อัคร
วรทิฆัมพร รองผู้อ�ำนวยการองค์การ สะพานปลา ด้านบริหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนา “การขับ
เคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ” จัดโดยส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันถึงการด�ำเนินงานและ ผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาและเพื่อมอบนโยบาย
การปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน ระยะ 20 ปี ในเชิงบูรณาการให้กับส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งให้เกิดการสานต่อการวางรากฐานให้กับรัฐบาลชุดใหม่ที่จะรับช่วงการบริหารแผ่นดินต่อไป โดยมีพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว
มอบนโยบาย ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม
วายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์
ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2559

อสป.

ร่วมลงนาม MOU เอกชนกับสหกรณ์ ขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ
กลุ่มสัตว์น�้ำสู่สหกรณ์ประมง

ผศ.มานพ กาญจนบุ ร างกู ร ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก าร สะพานปลา (อสป.)
ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสู่สหกรณ์
ประมง ซึ่งมีทั้งสมาชิกสหกรณ์ ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และสภาหอการค้า เข้า
ร่วมกว่า 300 คน โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธานในการลงนามดังกล่าว ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
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อสป.

เข้าร่วมจัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก้าวไกล
ร่วมใจต่อต้านการทุจริต”

องค์การสะพานปลา (อสป.) เข้าร่วมจัดงาน “กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก้าวไกล ร่วมใจต่อต้านการทุจริต” โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว
ทั้งนี้ รมว.กษ. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการขององค์การสะพานปลา โดยมี
นายอภิชาติ มาตรักษา รองผู้อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ
ให้การต้อนรับ ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

อสป.

ร่วมมือกับ 5 องค์กร เปิดศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงาน
ประมงแห่งแรกของไทย สู่การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ยั่งยืน
องค์การสะพานปลา (อสป.) ร่วมมือกับ 5 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิด
ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการลงนามดังกล่าว เมื่อวันที่ 21
พฤษภาคม 2559 นับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาการค้า
มนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายเป็นรูปธรรมอย่างยัง่ ยืน
ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า ศูนย์
สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ตั้งอยู่ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา
2 (ท่าสะอ้าน) อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อตั้งภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่า
ด้วยความร่วมมือ ศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ซึ่งมีหน่วย
งานร่วมก่อตั้งประกอบด้วย องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ศูนย์อภิบาล
ผูเ้ ดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) และบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ�ำกัด (มหาชน)
หรือ ซีพีเอฟ เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานผิดกฎหมายใน
ภาคอุตสาหกรรมประมงทุกรูปแบบอย่างจริงจัง ซึ่งการเปิดศูนย์แห่งนี้จะช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ แรงงานต่างด้าวให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และนับเป็นศูนย์ตน้ แบบในการ
คุม้ ครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชน
ทัง้ นี้ ระยะเวลาด�ำเนินการตัง้ แต่เริม่ โครงการถึงสิน้ สุดโครงการ เป็นเวลา 5 ปี
ตัง้ แต่ปี 2558 ถึง 2563 โดยครอบคลุมจ�ำนวนแรงงานและกลุม่ เสีย่ งกว่า 25,000 ราย
อย่างไรก็ตามผลส�ำเร็จของโครงการนี้จะเป็นต้นแบบในการขยายการด�ำเนินงานไปยัง
จังหวัดอืน่ ๆ ต่อไป ผูอ้ ำ� นวยการกล่าว
www.fifishmaket.co.th
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ลงนาม MOU เดินหน้าพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2
รองรับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น�้ำแช่แข็ง

องค์การสะพานปลา (อสป.) จับมือ 4 บริษทั แปรรูปสัตว์นำ�้ จังหวัด
สงขลา ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) พัฒนาท่าเทียบเรือประมงสงขลา
2 เพือ่ รองรับเรือบรรทุกสินค้าสัตว์นำ�้ แช่แข็งจากต่างประเทศ และบรรเทา
ความเดือดร้อนด้านสถานทีข่ นถ่ายสินค้า สัตว์นำ�้ แช่แข็ง
ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา เปิด
เผยว่า องค์การสะพานปลาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการ
พัฒนาท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 โดยมีภาคเอกชนทีร่ ว่ มลงนามประกอบ
ด้วย บริษทั สงขลา แคนนิง่ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ทรอปิคอลแคนนิง่ จ�ำกัด
(มหาชน) บริษทั โชติวฒ
ั น์อตุ สาหกรรม การผลิต จ�ำกัด และบริษทั สยามอินเตอร์เนชัน่ แนลฟูดส์ จ�ำกัด โดยมีนายนิวตั ิ สุธมี ชี ยั กุล
ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา และ พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา ร่วมเป็นสักขีพยานใน
การลงนามครัง้ นี้
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึง่ ในแผนด�ำเนินการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 เพือ่ รองรับการขนถ่ายสัตว์นำ�้
แช่แข็งใช้เป็นวัตถุดบิ ให้กบั ผูผ้ ลิตและแปรรูปสัตว์นำ�้ ซึง่ จะเป็นการช่วยสนับสนุนกระบวนการแปรรูปสัตว์นำ�้ และการส่งออกสัตว์นำ�้ ของ
ประเทศไทย ในการด�ำเนินงานองค์การสะพานปลา
ได้ประสานงานขอความร่วมมือ กรมเจ้าท่าในการ
ขุดลอกพื้นที่บริเวณด้านหน้าท่าเทียบเรือ เพื่อให้
เรือขนาดใหญ่เข้าจอดเทียบท่าได้ ทัง้ นี้ การด�ำเนิน
งานโครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาลนครสงขลาอีกด้วยผูอ้ ำ� นวยการกล่าว

ประธานกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ทร.ภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการระบบ FMO e-MCPD

อสป.

นายนิ วั ติ สุ ธีมี ชั ย กุ ล ประธานกรรมการองค์ ก าร
สะพานปลา (อสป) ลงพื้ น ที่ ต รวจเยี่ ย มท่ า เที ย บเรื อ ประมง
ภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการออกหนังสือก�ำกับ
การซื้ อขายสั ต ว์ น�้ำ อิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ องค์ก ารสะพานปลา (FMO
e–MCPD) โดยมี น ายสมเพี ย ร ชโลธร หั ว หน้ า ส� ำ นั ก งาน
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 -5 เมษายน
2559
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ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจประมงและ
คณะกรรมการแรงงาน

ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�ำนวยการองค์การ
สะพานปลา พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ธุรกิจประมงและคณะกรรมการแรงงาน โดยมี ดร. พจน์
อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธาน
ในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด
ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย กรุงเทพฯ เมือ่ วัน
ที่ 20 เมษายน 2559

รดน�ำ้ ขอพรรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ผศ. มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�ำนวยการองค์การ
สะพานปลา ร่วมพิธรี ดน�ำ้ ขอพรรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เนือ่ งในประเพณีวนั สงกรานต์ ณ ห้องประชุม 115
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมือ่ วันที่ 12 เมษายน 2559

รายชอืผไูดรบัรางวลัจากการตอบแบบสอบถามความพงึพอใจตอ อสป. สาร จำนวน 10 รางวลั ดงันี
1.
2.
3.
4.
5.

นายสุเทพ คงเกิด
นายบุญลือ ชวยเกิด
นายปานสิทธิ์ นุภักดิ์
นายอรรถกร ขุนราม
นางฤทัยชนก แจงบาน

6. นางสุภาพร วัฒนสิทธิ์
รดน�วรรณ
ำ้ ขอพรผูบ้ ริหารองค์การสะพานปลา	
7. นางสาวสถาพร แสงสุ
พนัธกรรมราช
งานองค์การสะพานปลา ร่วมพิธีรดน�้ำขอพร
8. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรี
9. สำนักงานประมงจังผศ.
หวัดมานพ
ระนองกาญจนบุรางกูร ผูอ้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา
า อัครวรทิฆัมพร รองผู้อ�ำนวยการองค์การสะพาน
10. สำนักงานประมงจันางวิ
งหวัดภกระบี
่
ปลา ด้านบริหาร และนายอภิชาติ มาตรักษา รองผูอ้ ำ� นวย
การองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบัติการ เนื่องในประเพณี
วันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา เมือ่ วันที่ 8
เมษายน 2559
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ตรวจเยีย่ มท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา

คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ส�ำรวจ
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เพือ่ ก�ำหนดแนวทาง
การพัฒนา โดยมีผอู้ ำ� นวยการองค์การสะพานปลา และรองผู้
อ�ำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านปฏิบตั กิ าร ให้การต้อนรับ
เมือ่ วันที่ 6 เมษายน 2559
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