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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑ –  ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

      วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร พร้อมด้วยนายปิยวิทย์  กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านการประชุม
ออนไลน์ระบบ Zoom โดย นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในที่ประชุม 
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑ –  ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

    วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ของศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดท าตัวชี้ วัดรายบุคคล  
ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ของข้าราชการ และ พนักงานราชการ  
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดก าแพงเพชร 
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ข่าวประชาสัมพนัธ์ ประจ าวันท่ี ๑ –  ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

    วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ Web Conference Application Zoom  
ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการขับเคลื่อนงาน
แบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 12 และ 18  
โดยมีนายสุชาติ เจริญศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม  
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    วันที่ 5 สิงหาคม 2564  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร
มอบหมายนายปิยวิทย์  กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวิษณุวัตร  สุดหาญ  นักวิชาการประมง เข้าพื้นที่  
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อติดตามการใช้องค์ความรู้จากการฝึกปฏิบัติอบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด และ
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เข้าพื้นที่ ต าบลถาวรวัฒนา อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อติดตามประเมินการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
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    วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืด
ก าแพงเพชรมอบหมายให้นายอัครเดช นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย นางสาวดวงกมล  สุขเกษม นักวิชาการ
ประมง เข้าพ้ืนที่ อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี GAP  
กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตรวจติดตามปลาดุกบิ๊กอุย) จ านวน 5 ฟาร์ม 



      

if_kamphengphet@hotmail.com
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    วันที่ 9 สิงหาคม 2564  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร
มอบหมายนายปิยวิทย์  กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายวิษณุวัตร  สุดหาญ  นักวิชาการประมง เข้า
พื้นที่  ต าบลวังยาง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อติดตามการใช้องค์ความรู้จากการฝึกอบรมเยาวชนนัก
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 
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    วันที่ 9  สิงหาคม 2564  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร
มอบหมายให้นายอัครเดช นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย นางสาววาริน  สมแตง และ นางสาว
ดวงกมล  สุขเกษม  นักวิชาการประมง เข้าร่วมการเข้าตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ าจืดของ ศูนย์ฯ แบบ
ตรวจประเมินระยะทางไกล โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสุโขทัยเป็นผู้ตรวจประเมิน  
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    วันที่ 10 สิงหาคม 2564  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร
มอบหมายให้นายอัครเดช นาคประดิษฐ์ นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย นางสาวดวงกมล  สุขเกษม  
นักวิชาการประมง  เข้าพื้นที่ อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  เพื่อตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการประมงที่ดี GAP กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตรวจติดตามปลานิล) จ านวน 2 ฟาร์ม 
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    วันที่ 13 สิงหาคม 2564  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร 
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรมของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมกระโห้ ชั้น 3 อาคารเชิดชาย  
อมาตยกุล กรมประมง ด้วยระบบ Zoom โดยมีนายธเนศ  พุ่มทอง ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จืดเป็นประธานในการประชุม 


