
ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 39/2564 

2 มีนำคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้นำยประสิทธิ์ เช่ียวชำญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพ้ืนที่
ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัดยโสธร ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง และเลี้ยงปูนา          
ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเมือง และอ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 40/2564 

4 มีนาคม 2564   ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ และนายศุภรัตน์         
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุม
คณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบายของกรมประมง (FC) คร้ังที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร 
โดยมี นำยธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร เป็นประธาน 



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 41/2564 

4-5 มีนำคม 2564   ผอ.ทิพยส์ุดา ต่างประโคน มอบหมายใหน้ำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานขั้นปลอดภัย         
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (รายใหม่) ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 42/2564 

7 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยประสิทธ์ิ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัด
ยโสธร ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้้า ณ หนองผือ บ้านค้าเกิด ต้าบลกระจาย อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 43/2564 

8 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน พร้อมด้วยนำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อน               
และขยายผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด้าริ จังหวัดยโสธร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร 



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 44/2564 

11 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา  ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการด้าเนินงานผลิตพันธุ์สัตว์น้้าเ พ่ือ
สนับสนุนโครงการฝายหัวนา จ.ศรีสะเกษ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้า้จืดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดศรีสะเกษ



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 45/2564 

11 มีนาคม 2564   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร รับรองทีมตรวจจากศูนย์วิจัยและพัฒนำพันธุกรรมสัตว์น้ ำ
บุรีรัมย์ เพ่ือตรวจติดตามการจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร รับทราบข้อแนะน้าเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 46/2564 

12 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา  ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน์้้าจืดยโสธร ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลส้ารวจผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร หลังเข้าร่วม
โครงการอบรมส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร อ้าเภอค้อวัง และ 
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 47/2564 

17-19 มีนาคม 2564   ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อมทีมวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้้าจืดยโสธร  
จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนำศักยภำพเกษตรกรรุ่นใหม่”
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 จ้านวน 15 คน โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 47/2564 

17-19 มีนาคม 2564   ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อมทีมวิชาการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้้าจืดยโสธร  
จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนำศักยภำพเกษตรกรรุ่นใหม่”
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 จ้านวน 15 คน โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร





ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 50/2564 

30-31  มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อมทีมวิชาการของศูนย์วิ จัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร  จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร “พัฒนำศักยภำพเกษตรกร” รุ่นที่  3
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 โดยมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริง         
ณ ศูนย์วิ จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้้าจืด ยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย           
จังหวัดยโสธร จ้านวน 35 ราย



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 51/2564 

13-14 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพ้ืนที่ส้ารวจผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร 
หลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร อ้าเภอเลิงนกทา  
อ้าเภอกุดชุม อ้าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 52/2564 

14 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยประสิทธ์ิ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกับส ำนักงำนประมงจังหวัด
ยโสธร ลงพ้ืนที่ติดตามผลการด้าเนนิงานและส้ารวจรายได้ เกษตรกรโครงการส่งเสริมอาชีพประมง และให้ค้าแนะน้า
แก่คณะกรรมการแหล่งน้้าโครงการสร้างรายได้จากแหล่งน้้าฯ ณ หนองสระใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 53/2564 

21 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยประสิทธ์ิ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้า้จืดยโสธร ลงพ้ืนที่ประเมินผลผลิตสัตว์น้้า
โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง ณ หนองบัวใหญ่ อ้าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ
ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 54/2564 

21 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้เจ้าหน้าทีศู่นยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผลผลิตของกุ้งก้ามกราม ร่วมกับประมงอ้าเภอมหาชนะชัย ณ ฝายร่องแห่ บ้านดอนผึ้ง  
ต้าบลบากเรือ อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 55/2564 

18 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร สนับสนุนพันธุ์ปลา
ร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ิมต้นฤดูกาลผลิต (Field Day) 
ปี 2564 โดยมี นำยปรำโมทย์ ยำใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมรองอธิบดีฯ 
และคณะ นำยสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าว
ต้อนรับ ณ แปลงใหญ่ถั่วลิสง ต้าบลกู่จาน อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธร 



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 56/2564 

24 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตวน้้์าจืดยโสธร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที ่ประจ้าปี 

คร้ังที่ 2 ณ ต้าบลนาเวียง อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พร้อมสนับสนุนพันธุ์
สัตว์น้้า โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

จากน้ัน ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) ปี 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ อ้าเภอ

ทรายมูล จังหวัดยโสธร พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 57/2564 

ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการ
ประมง ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานขั้นปลอดภัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (รายใหม่) ในเขตพ้ืนที่
อ้าเภอค้อวัง และอ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 58/2564 

27 มีนาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้ นำยประสิทธ์ิ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพ้ืนที่ประเมินผลผลิตสัตว์น้้า
โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง ณ แหล่งน้้าห้วยเทียม อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี                  
ซึ่งเปิดขายบัตรจับผลผลิตประจ้าปี


