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วันที่ 14 ธ.ค. ๕๙ เวลา 11.00 น.  
ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัด
นครพนม  นางแสงอรุณ  เนื่องสทิธิ์ ผูอ้ านวยการ
ศูนย์วิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ าจดืนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับจังหวัด 
และอ าเภอ เข้าร่วมประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน 
และการสง่มอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม ่ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video 
conference จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยมีนายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 

ประชุมรับฟังนโยบายโครงการเกษตรทฤษฎใีหม่ 
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วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางแสงอรุณ  เนื่องสทิธิ์ 
ผูอ้ านวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม 
เข้าร่วมประชุมการตดิตามผลการด าเนินงานหนว่ยงานในพื้นที่
จังหวัดนครพนม ของผู้ตรวจราชการ กรมประมง เขต ๑๑  
ณ ห้องประชุมส านักงานประมงจังหวัดนครพนม   
โดยมีนายจิตจรูญ ตันตวิาลา ผูต้รวจราชการกรมประมง เขต ๑๑ 
เป็นประธานในการประชุม และลงพืน้ที่เพื่อพบปะพูดคุย 
กับกลุ่มเกษตรกรผูเ้ลี้ยงปลาในกระชัง เขตพื้นที่จังหวัดนครพนม 
 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 

ประชุมการตดิตามผลการด าเนินงานหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครพนม ของผู้ตรวจราชการ กรมประมง เขต ๑๑ 

https://www.facebook.com/384313785106079/photos/pcb.577995719071217/577995382404584/?type=3
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วันที ่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน
พระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศกึษา 
๒๕๕๘ โดยนางแสงอรุณ  เนื่องสทิธิ์ ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจดืนครพนม เฝ้าฯ 
รับเสด็จ พร้อมดว้ยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผูบ้ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศกึษามหาวิทยาลัยนครพนม 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 

และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง 
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วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา กลุ่มเกษตรกรโครงการประมงอาสา เข้าศกึษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนครพนม ในการนี้ศูนย์ฯได้บรรยายใหค้วามรูเ้รื่องการเลีย้งปลาน้ าจืด และให้เกษตรกร  
ฝกึปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว เพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตอ่ไป  

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 
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วันที ่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. นางแสงอรุณ เนื่องสทิธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม พร้อมดว้ยเจ้าหน้าที่ธุรการของหนว่ยงาน เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงนิ และการน าเงนิส่งคลังของสว่นราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate 
Online) ส าหรับส่วนราชการในจังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 
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วันที ่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นางแสงอรุณ เนื่องสทิธิ์ ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา         
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนมเข้าประชุมรว่มกับคณะกรรมการจัดการพืน้ที่ชุ่มน้ าแมน่้ าสงครามตอนล่าง
จังหวัดนครพนม ที2่/2559 เพื่อรับฟังการน าเสนอร่างแผนการด าเนินการจัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
พืน้ที่ชุม่น้ าแมน่้ าสงครามตอนล่าง ระยะ 5 ปี โดยคณะอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม  
และพิจารณาการเสนอขึน้ทะเบียนพืน้ที่ R a m s a r  s i t e ที่จะส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ ณ หอ้งประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม ช้ัน 4 โดยมี ดร.ไพฑูรย์   
รักษ์ประเทศ รองผูว้่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในการประชุม                                    
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 
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วันที ่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัย            
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครพนม เข้าประชุมทางไกลผา่นระบบ V i d e o  C o n f e r e n c e  
ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนครพนม 
เรื่อง แนวทางการประสานความรว่มมอืกับสถาบันการศึกษา ภาคประชารัฐ และภาคประชาสังคม   
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 
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วันที่ 23 ธ.ค. 59 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนครพนม น าโดยผอ.ศูนย์ฯ นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ 
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการความรู้แก่ประชาชนเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้ าจดื พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลาน้ าจดื 
จ านวน 30,000 ตัว เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ าชุมชน ณ โรงเรียนหนองคา้โคกกุง ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม  
โดยมี นายสมชาย  วิทย์ด ารงค ์ผูว้่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 
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วันที่ 26 ธ.ค. 59  ผูอ้ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจดืนครพนม มอบหมายใหน้ักวิชาการ
ประมงของหนว่ยงาน..เป็นวิทยากรบรรยายความรูท้างวิชาการแก่เกษตรกรผูเ้ข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ   
การเลี้ยงปลาเผาะ (สวายโมง) เชิงพาณิชย์ ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัดนครพนม ณ โรงแรม The river อ.เมือง 

ข่าวประชาสมัพนัธ์ ฉบบัท่ี ๕/๒๕๖๐ 

จ.นครพนม 


