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 วันท่ี 4  กรกฎาคม 2561 นางสาวธิติยดา  วรสาร  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ํ าจืดอํ านาจเจริญ มอบพันธุ์ สั ตว์น้ํ าจืด  (ปลานิล  ปลาตะเพียนขาว และ                           
ปลานวลจันทร์เทศ) ขนาด 5 - 7 เซนติเมตร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วม
โครงการฯ จํานวน 8 รายๆ ละ 3,000 ตัว รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจํานวนเกษตรกรท้ังหมด 100 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ 
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 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
คณะทํางานจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ี ครั้งท่ี 1/2561 โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อํานาจเจริญ เป็นประธาน การประชุม ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิอํานาจเจริญ สํานักงานเกษตร
จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวอรดี ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ าจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference  
ชี้แจงแนวทาง การดําเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปี 2561 และปี 2562  
ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย             
นายวุฒิชัย สุขคุณ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ  
ลงพื้นที่ติดตามการเลี้ยงปลาตามโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map)               
พร้อมให้คํ าแนะนํา ตรวจวิ เคราะห์  ค่าคุณภาพน้ํ า และ วิธีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยง 
การป้องกันโรคสัตว์น้ําจากภาวะฤดูฝน แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน ทั้งสิ้น 20 ราย             
ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3 บ้านเสียว หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 บ้านหนองเดิ่น และหมู่ที่ 4 บ้านโต่งโต้น                   
ตําบลรัตนวารี อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายราวี แสงทอง ประมงอําเภอหัวตะพาน                                    
ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” 
ปีงบประมาณ 2561 มีเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในพื้นที่อําเภอหัวตะพาน      
จํานวน 35 ราย  ๆละ 1,500 ตัว (พันธุ์ปลานวลจันทร์เทศ จํานวน 1,000 ตัว และพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จํานวน 500 ตัว)                             
รวมผลสะสมจํานวนเกษตรกร 649 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.57 ของจํานวนเกษตรกรท้ังหมด 786 ราย  
ณ สํานักงานเกษตรอําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ  
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 วันที่  16-18 กรกฎาคม 2561 นายอนุสรณ์ แซ่ต่าง นักวิชาการประมง พร้อมด้วย 
นายวุฒิชัย สุขคุณ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ลงพื้นที่
ติดตามการเลี้ยงปลาตามโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) พร้อมให้คําแนะนํา 
เรื่องวิธีการสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงปลา การป้องกันโรคสัตว์น้ําจากภาวะฤดูฝน และดําเนินการสุ่ม 
ชั่งวัด น้ําหนักความยาวของพันธุ์ปลาที่ปล่อยในบ่อเลี้ยงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ ตําบลคําเขื่อนแก้ว  
ตําบลโคกสาร ตําบลชานุมาน  อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
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 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นางสาวอรดี  ครองบุญ เจ้าพนักงานประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย นายดรุณศักดิ์ ใจเกื้อ ประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และ
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข 
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  (จังหวัดอํานาจเจริญเคลื่อนที่)  ณ  โรงเรียนบ้านกุดน้ํากิน  ตําบลนาแต้ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ 
โดยมี นายณัฐพงษ ์สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธ ี
 ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลา
นวลจันทร์ เทศ จํ านวน 25,000  ตั ว  และพันธุ์ปลายี่ สกเทศ จํ านวน 25,000  ตัว  รวมทั้ งสิ้ น  
จํานวน 50,000 ตัว เพื่อมอบให้กับผู้นําชุมชน นําไปปล่อยลงในแหล่งน้ําสาธารณะ 
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 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ พร้อมด้วย 
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ และส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมต้อนรับ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  ได้ รับการมอบหมายจาก นายวิ วัฒน์  ศัลยกํ าธร  รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้ แทนในการตรวจเยี่ ยมระบบกระจายน้ํ า เขื่ อนลํ าเซบายอํ านาจเจริญ และ 
พ บ ป ะ เ ก ษ ต ร ก ร ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ํ า  ใ น พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ ส่ ง เ ส ริ ม เ ก ษ ต ร แ บ บ แ ป ล ง ใ ห ญ่ ป ล า ห ม อ  
ตําบลสร้างถ่อน้อย อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ในการนี้  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้นําเสนอนิทรรศการ 
โครงการระบบส่ งเสริ มเกษตรแบบแปลงใหญ่ปลาหมอ และแนวทางในการลดต้นทุนการเลี้ ยงปลาหมอ ได้ แก่   
การใช้จุลินทรีย์ในการบําบัดน้ําเพื่อลดการเปลี่ยนถ่ายน้ํา และการผลิตลูกปลาหมอของกลุ่มเกษตรกร นําเสนอต่อ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  



ท่ีอยู ่:: ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดอ านาจเจริญ  166 หมู่ท่ี ๒ ต าบลนาหมอมา้ อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจริญ 37๐๐๐     TEL / 
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 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ
ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดิ นทรเทพย วรางกู ร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 66 พรรษา ณ ลํ าห้ วยจั นลั น หมู่ ที่  3  
ตําบลแมด อํา เภอลืออํานาจ จั งหวัดอํานาจเจริญ โดยมี  นายวิชยันต์  บูรณะกิจภิญโญ  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอํานาจเจริญ เป็นประธานในพิธ ี
 ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอํานาจเจริญ ได้ให้การสนับสนุน 
พันธุ์สัตว์น้ํา ได้แก่ ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลานิล  
ปลาสร้อยขาว ปลาสวาย ปลานิล และปลาหมอไทย จํานวนทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ ตัว เพื่อนําไปปล่อย
ลงในแหล่งน้ําสาธารณะ 


