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    วันจันทร์ ที่ 16  สิงหาคม 2564  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืด
ก าแพงเพชร เรียกประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภายใต้สังกัด เพื่อถ่ายทอดค าสั่งการ/นโยบาย/แนว
ทางการปฏิบัติงานต่างๆ สืบเนื่องจากที่ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ได้เข้าประชุมรับมอบนโยบายเม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 2564   
ในประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการ
ด าเนินงานแต่ละกิจกรรมของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมกระโห้ ชั้น 3 อาคารเชิดชาย อมาตย
กุล กรมประมง ด้วยระบบ Zoom โดยมีนายธเนศ  พุ่มทอง ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเป็น
ประธานในการประชุม 
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    วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
น้ าจืดก าแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ด้านการประมง ระดับเขตตรวจราชการ
ที่ 1 และเขตตรวจราชการที่ 18 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายสงกรานต์  แสงจันทร์ ผู้ตรวจราชกรม 
ประธานคณะท างานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต เขตตรวจราชการที่ 1 และ
เขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานในการประชุม  
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    วันที่ 18 สิงหาคม 2564  นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร 
มอบหมายให้ นางสาวดวงกมล  สุขเกษม นักวิชาการประมง เข้าพื้นที่ อ าเภอไทรงาม อ าเภอลานกระบือ จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อแจกใบรับรองการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าขั้นปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกร จ านวน 53 ราย  
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    วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร มอบหมายให้นายอัครเดช  นาคประดิษฐ์  นักวิชาการประมงช านาญการ พร้อมด้วย  
นายวิษณุวัตร  สุดหาญ และ นางสาวดวงกมล  สุขเกษม นักวิชาการประมง เข้าตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์และอนุบาล
สัตว์น้ าตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดี (GAP) ของหน่วยงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการประน้ าจืดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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    วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้ง ที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ร่วมกับผู้อ านวยการกองฯ หัวหน้ากลุ่มฯ  
ของหน่วยงานภายในกรมประมงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ  ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ 
กรมประมง โดยนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม 
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    วันที่ 23 – 24  สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงน้ าจืดก าแพงเพชร มอบหมายให้นายปิย วิทย์   กุลฉิม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย 
นายวิษณุวัตร  สุดหาญ นักวิชาการประมง เข้าพื้นที่ต าบลวังยาง อ าเภอคลองลานจังหวัดก าแพงเพชร เพื่อติดตาม 
การใช้องค์ความรู้จากการฝึกอบรมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (เก็บข้อมูลเพิ่มเติม) วันที่ 24 สิงหาคม 2564  
เข้าพื้นที่ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อติดตามประเมินการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพ
ประมง  
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    วันที่ 25  สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปาริฉัตร  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
น้ าจืดก าแพงเพชร มอบหมายให้นางสาวดวงกมล  สุขเกษม นักวิชาการประมง เข้าพื้นที่ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร เพื่อ แจกใบรับรองการผลิตสัตว์น้ าขั้นปลอดภัย ปีงบประมาณ 2564 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกร จ านวน 65 ราย 


