วัน ที 9 มกราคม พ.ศ. 2561  ศูน ย์วิ จัย และพัฒนาประมงนํ าจื ด
ลําปาง ร่ว มกับ สํานั ก งานประมงจัง หวัด ลําปาง สนั บสนุ น พัน ธุ์สัต ว์นํ าร่ว ม
โครงการปล่อยพันธุส์ ตั ว์นําตามรอยพ่อ จํานวน 100,000 ตัว เพือดําเนิ นงาน
ตามแผนงานพืน ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศ
กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัด การทรัพยากรสัตว์นํา ณ อ่ างเก็บนําห้วยเคีย น
หมู่ 8 ตํา บลหัว เสือ อําเภอแม่ ท ะ จัง หวัด ลํา ปาง โดยนายธนิ ต สุ ภาแสน
นายอําเภอแม่ทะ เป็ นประธานในพิธี

http://www4.fisheries.go.th/if-lampang

วันที 8-10 และ 12 มกราคม พ.ศ. 2561   เจ้าหน้าทีศูนย์วิจัย
และพัฒ นาประมงนํ าจื ด ลํา ปาง ดํา เนิ น งานกิ จ กรรมตรวจประเมิ น ฟาร์ม
เพาะเลี ย งสัต ว์นํ า ตามโครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้า เกษตรสู่ม าตรฐาน
แผนงานบูรณาการพัฒนาศัก ยภาพการผลิต ภาคเกษตร ในพืน ที อําเภอสบ
ปราบ และอําเภองาว จังหวัดลําปาง

http://www4.fisheries.go.th/if-lampang

วันที 17 - 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํา
จืดลําปาง ปฏิบัติงานโครงการอนุ รกั ษ์ชนิ ดพันธุ์สตั ว์นําประจําถินและสัตว์หา
ยากใกล้สูญพัน ธุ์ ตามแผนงานพืน ฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยลงพืนทีครังที 1 เพือรวบรวมพันธุ์ปลารากกล้วยจินดา
ในเขตพืนทีอําเภอเมืองปาน, อําเภอแจ้หม่ และอําเภอวังเหนื อ จังหวัดลําปาง

http://www4.fisheries.go.th/if-lampang

วันที 23 มกราคม พ.ศ. 2561  ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ าจืดลําปาง
ร่วมกับสํานั กงานประมงจังหวัดลําปาง สนั บสนุ นพันธุป์ ลา และร่วมปล่อยพันธุส์ ตั ว์
นํ ากับคณะผูบ้ ริหารเทศบาลตําบลเวียงมอกและชาวประมง จํานวน 100,000 ตัว
เพือดําเนิ นงานตามแผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์นํา ณ อ่างเก็บนํ าแม่ มอก
(เนื อที 12,000 ไร่) หมู่7 ตําบลเวียงมอก อําเภอเถิ น จังหวัดลําปาง ทังนี ยังได้
เยียมกลุ่ม แปรรูปสัต ว์นํ าตลาดปลาแม่ ม อก พร้อ มรับ ฟั ง ปั ญหาการประมงจาก
ชาวประมงด้วย
http://www4.fisheries.go.th/if-lampang

วันที 25 มกราคม พ.ศ. 2561   ศูนย์วิจยั และพัฒนาประมงนํ า
จืดลําปาง ปฏิบตั ิงานเก็บข้อมูลการทําการประมง (Logbook) และสัมภาษณ์
ชาวประมง (Interview) ตามแผนงานพืนฐานด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ และเก็บข้อ มูลบันทึกความยาวและนํ าหนั กสัตว์นํ า
(MSY) ตามแผนงานบูร ณาการพัฒ นาศัก ยภาพการผลิ ต ภาคเกษตร
ประจําเดือ นมกราคม ของอ่ างเก็บนํ าเขือนกิวคอหมา ณ หมู่ 8 บ้านผาช่ อ
ตําบลแม่สุก อําเภอแจ้หม่ จังหวัดลําปาง
http://www4.fisheries.go.th/if-lampang

วันที 25 - 26 มกราคม พ.ศ. 2561  ศูน ย์วิจัย และพัฒนา
ประมงนํ าจืดลําปาง ปฏิบัติงานโครงการประเมินสถานภาพทรัพ ยากร
สัตว์นําในแหล่งนํ าจืด ประจําปี งบประมาณ 2561 ตามแผนงานพืนฐาน
ด้า นการสร้า งความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศ กิ จ กรรม
ประเมินผลผลิตสัตว์นํา (CPUE) โดยลงพืนทีครังที 2 ทีอ่างเก็บนํ าเขือน
กิวคอหมา อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง

http://www4.fisheries.go.th/if-lampang

วันที 26 มกราคม พ.ศ. 2561   ศูนย์วิ จยั และพัฒนาประมงนํ าจืด
ลําปาง สนั บสนุ นและร่วมปล่อยพัน ธุ ์ปลา จํานวน 150,000 ตัว ณ เขือนกิวคอ
หมา อําเภอแจ้ห่ม จัง หวัด ลําปาง และมอบหมายให้คุณจุฑาทิ พย์ โลกิตสถาพร
ตําแหน่ ง นั กวิ ช าการประมงชํานาญการ เป็ นวิ ทยากรให้ความรูใ้ นหัว ข้อ “การ
ท่องเทียวเชิงอนุ รกั ษ์และระบบนิ เวศน์ นําจืด” ในการฝึ กอบรมโครงการยุวประมง
ประจําปี 2561 รุ่นที 1 จัดโดยหน่ วยป้องกันและปราบปรามประมงนํ าจืด ลําปาง
ณ ฝ่ ายส่งนํ าและบํารุงรักษาที 4 โครงการส่งนํ าและบํารุงรักษากิวลม-กิวคอหมา

http://www4.fisheries.go.th/if-lampang

