
ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
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 วันท่ี 18 เมษายน 2561 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหา ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) 
โดยมี นายสําพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ ประธานคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสําคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ณ ห้องประชุมสํานักงาน
เกษตรจังหวัดอํานาจเจริญ ตําบลบุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 19 เมษายน 2561 นางสาวอรดี ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และ สํานักงานประมง
อําเภอพนา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ตาม
โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดอํานาจเจริญเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบ้านม่วง
สวาสดิ์  หมู่ที่  3,11 ตําบลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ โดยมี  นายสิริรัฐ ชุมอุปการ               
ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธ ี
  ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์
ปลาไน จํานวน 40,000 ตัว และ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว จํานวน 10,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 50,000 ตัว 
เพื่อมอบให้กับผู้นําชุมชน นําไปปล่อยในแหล่งนํ้าสาธารณะ 



ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 

 วันท่ี 20 เมษายน 2561 นางสาวอรดี  ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง จาก ศูนย์วิจัย                  
และพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํ าจืดอํ านาจเจริญ ร่ วมกับ  สํ านักงานประมงจั งหวัด อํ านาจเจริญ                      
ดําเนินการสนับสนุนพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ “5 ประสาน สืบสานทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”   
ประจําปีงบประมาณ 2561 รวมท้ังสิ้น 20 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
     1.ปลาไน ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 1,000 ตัว จํานวน 80,000 ตัว 
     2.ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร รายละ 500 ตัว  
รวมท้ังสิ้น  120,000 ตัว ณ บ้ านสามัคคี  หมู่ ท่ี  2 บ้านโคกพระ หมู่ ท่ี  3,4,10 ตําบลนาป่าแซง                        
อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันท่ี 20 เมษายน 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ              
นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง  ท่ีรับผิดชอบโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง จาก 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผล เพื่อนําข้อมูลไปใช้ใน
การประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของสัตว์น้ําหลังปล่อย ผลจับ และ
มูลค่าสัตว์น้ําในแหล่งน้ําโครงการฯ ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง 
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 วันท่ี 23 เมษายน 2561 นายคมสันติ์ พันธะปิว นักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงปลาจากวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตร และวิธี เตรียมจุลลินทรีย์กลุ่มPSB จากแหล่งน้ําธรรมชาติและจุลินทรีย์กลุ่ม                    
แลคโตบาซิลลัส เพื่อใช้บําบัดน้ําเสียจากการเลี้ยงปลา ความรู้เรื่องมาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์             
ณ  ศูนย์การเรียนรู้บ้านกุดซวย ตําบลคําพระ อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันท่ี 24 เมษายน 2561 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดอํานาจเจริญ และ นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ประจําเดือน เมษายน โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี 
ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า             
การดําเนินงานโครงการต่างๆ และ การใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2561 ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ เพื่อให้
การดําเนินงานตามภารกิจของ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด ให้เป็นไปตามแผนฯ และมี
ประสิทธิภาพ 
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 วันที่ 24 เมษายน 2561 นางสาวธิติยดา วรสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ มอบการสนับสนุนพันธุ์น้ํา จืด (ปลานิล) 
ขนาด 5- 7 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จํานวน 6 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
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 วันท่ี 25 เมษายน 2561 นายคมสันติ์ พันธะปิว นักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ให้องค์ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “วิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงปลาจากวัสดุ
เหลือใช้จากการเกษตร และวิธี เตรียมจุลลินทรีย์กลุ่มPSB จากแหล่งน้ําธรรมชาติและจุลินทรีย์กลุ่ม                   
แลคโตบาซิลลัส เพื่อใช้บําบัดน้ําเสียจากการเลี้ยงปลา ความรู้เรื่องมาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์          
ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองแอวมอง ตําบลโพนเมืองน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 25 เมษายน 2561 นางสาวธิติยดา วรสาร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ มอบการสนับสนุนพันธุ์น้ํ า จืด                      
(ปลาตะเพียนขาว และ ปลานิล) ขนาด 5 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์                      
แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 6 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 26 เมษายน 2561 นายคมสันติ์ พันธะปิว นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ มอบการสนับสนุนพันธุ์น้ําจืด (ปลาตะเพียนขาว และ 
ปลานิล) ขนาด 5 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แก่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
จํานวน 4 ราย ๆ ละ 3,000 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
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 วัน ท่ี  27 เมษายน 2561 นางสาวธิติ ยดา วรสาร เจ้ าพนักงานธุ รการปฏิบัติ งาน              
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นายอําเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอํานาจเจริญ ประจําเดือนเมษายน 2561 ครั้งท่ี 4/2561 
เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการต่างๆ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยมี 
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 
ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ 



ที่อยู่ :: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจรญิ  166 หมู่ที่ ๒ ตําบลนาหมอม้า อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 37๐๐๐     
TEL / Fax : ๐45 54๐ 212  e–mail : amnatfisheries@hotmail.com  wed::http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/rfa-amnatcharoen 

 วันที่ 27 เมษายน 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายกัณฑ์เอนก บันลือ เจ้าหน้าที่ประมง 
สํานักงานประมงจังหวัด อํานาจเจริญ และ นายธนกฤต เนื้ออ่อน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดรายการวิทยุ”รายการกระทรวงเกษตรพบเกษตรกร และรายการ
คุยเฟื่องเรื่องสหกรณ์” คลื่นความถี่ 103.25 Mhz ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ในการนี้ นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีหัวข้อข่าวดังนี้ 
  1.วิธีการเตรียมจุลลินทรีย์ PSB หรือ จุลลินทรีย์สังเคราะห์แสง  
  2.วิธีการเตรียมจุลลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลลัส ที่เตรียมจากยาคูลท์  
  3.วิธีการเตรียมการเตรียมจุลลินทรีย์ ปม. 1 ของกรมประมง  
พร้อมทั้งได้นําปลากินพืช จํานวน 1,500 ตัว สนับสนุนแก่ เกษตรกรจํานวน 3 ราย รายละ 500 ตัว 
ที่โทรเข้ามาในรายการเพื่อนําไปปล่อยเลี้ยงเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สําคัญ ต่อไป 


