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8-11 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการ
ประมง และ นำยณัฐวุฒิ วรรณะ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร ลงพื้นท่ีตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดอินทรีย์ ตามมาตรฐาน มกษ.9000-2552 เล่ม 1 
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเบ้ืองต้น  สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง  ให้ความรู้ 
ค้าแนะน้าการเล้ียงสัตว์น้้าจืดอินทรีย์ ในพื้นท่ีจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธุ์ ร่วมบูรณาการการท้างาน 
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9 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน และข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ จังหวัดยโสธร ณ ส้านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ถนนอรุณ
ประเสริฐ อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธรร่วมงาน
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9 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ำนคมสัน จ ำรูญพงษ์ เขตตรวจราชการที่ 14 ผ่านระบบ 
Zoom Conference ณ ห้องประชุมส้านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ถนนอรุณประเสริฐ ต้าบลหนองคู 
อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
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10 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำงสุมำลี จันทะคูณ เจ้าพนักงาน
ธุรการช้านาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการ
เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมี 
นำยสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
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18 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วม
กิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  “เพิ่มรอยยิ้ม         
เติมความสุข ให้คนยโสธร” คร้ังที่ 5 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดยโสธร ณ บ้านแจนแลน หมู่ที่  3 ต้าบลกุดน้้าใส 
อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธรพร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่แหล่งชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวดั หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม
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19  กุมภำพันธ์ 2564 ผอ .ทิพย์ สุดา ต่างประโคน 
มอบหมายใหน้ำยประสิทธ์ิ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และนายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการ
ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้า้จืดยโสธร 
ร่วมประชุมคณะท้างานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร 
คร้ังที1่/2564 โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน ณ อาคาร สปก. ที่ท้าการกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลติข้าวอินทรีย์เพ่ือสังคมบ้าน
โนนยาง ต้าบลก้าแมด อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
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20 กุมภำพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้นำยประสิทธิ์ เช่ียวชำญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้้า ณ หนองม่วง บ้านโนนม่วงหมู่ 7 ต้าบลค้าเตย อ้าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร
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23 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
ร่วมประชุมติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เขต 14 นำยคมสัน จ ำรูญพงษ์ รอบที่ 1 
ประจ้าปีงบประมาณ 2564  ในข้อภารกิจที่เกีย่วข้อง 
โดยมีผู้ตรวจกรมประมง นำยแสน ศรีงำม ร่วม
ประชุมใ นคร้ังนี้ ด้วย ณ ห้องประชุมส้ านักงาน
ชลประทานที่ 7 จังหวัดยโสธร
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24 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
ร่วมประชุมกับส้านักงานประมงจังหวดัยโสธร โดยมี
นำยแสน ศรีงำม  ผู้ต รวจราชการกรมประมง          
เขต 14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมส้านักงาน
ประมงจังหวัดยโสธร

24 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน์้้าจืดยโสธร มอบหมายให้
นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมงปฏิบัติการประชุมโครงการความร่วมมือในฐานะเป็นสถานประกอบการใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี นำงผ่องพิศุทธ์ิ ลำลุน รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
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22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด
ยโสธร อบรมโครงการพัฒนาและสง่เสริมอาชีพด้านการประมงตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเส ริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง หลักสูตร 
“เยำวชนนักเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด” ณ ศูนย์วิ จัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีการให้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานในฟาร์มที่ประสบผลส้าเร็จ


