
ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 65/2564 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร ประชุมข้าราชการ เพ่ือติดตามผลการด้าเนินงานโครงการและวางแผนการท้างานต่อเน่ือง 
พร้อมช้ีแจงข้อราชการตามนโยบายกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และการท้างาน
ภายใต้มาตรการ DMHTTA ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดและกรมประมง ณ ห้อง
ประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 66/2564 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกันท้าความสะอาดอาคารสถานที่ท้างาน ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ
บริเวณอาคารส้านักงาน โรงเพาะและอนุบาลสัตว์น้้า ยานพาหนะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ DMHTTA ทั้งน้ี ได้จัดสถานที่คัด
กรองส้าหรับผู้มาติดต่อราชการ มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดหาเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือไว้ประจ้าบริเวณจุด
ติดต่อ ให้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างเพียงพอ



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 67/2564 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ท่ำนเจ้ำคุณพระภำวนำสุตำภิรัต (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัด                
พิชโสภาราม ต าบลแก้งเหนือ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะสงฆ์ และแม่ชี 
เข้าเย่ียมชมกิจกรรมผลิตพันธ์ุสัตว์น  า ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดยโสธร
เพื่อเตรียมขยายผลจัดโครงการปล่อยพัน ธ์ุปลาในแหล่งน  าเขตอนุรัก ษ์ ต่อไป โดยมี                 
ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดยโสธร 
ให้การต้อนรับ



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 68/2564 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด
ยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพ่ือหารือ
แต่งตั งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขั นพื นฐาน Yasothon Basic 
Organic Standard (Yaso BOS) ด้านสัตว์น  าอินทรีย์ ของจังหวัดยโสธร (เพ่ิมเติม) ณ ห้องประชุม
ส า นัก งานเกษตรและสหกรณ์ จังห วัดยโสธร ศาลากลางจังห วัดยโสธร (หลั งใหม่ )  โดยมี                   
นำงสำวเสำวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร เกิดผลส าเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพต่อไป



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 69/2564 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด
ยโสธร พร้อมด้วยนายประสิท ธ์ิ เ ช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติ การ ร่วมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) กับส านักงาน
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ครั งที่ 2/2564 ผ่านทางระบบZoom โดยมีนำยศุภกิตต์ิ ใสกระจ่ำง            
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพ่ือปรึกษาหารือและประสานงานของหน่วยงาน FC 
ที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการประมงในจังหวัดอุบลราชธานี



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 70/2564 

วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายใหน้ำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ใน
เขตจังหวัดยโสธร (อ้าเภอเลิกนกทา ทรายมูล ค้าเขื่อนแก้ว ป่าติ้ว กุดชุม ค้อวัง และ             
มหาชนะชัย) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
(Zoning by Agri map) เกษตรกร จ้านวน 70 ราย เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 71/2564 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ประจ้าเขตตรวจราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 14 ผ่านทางระบบ Application Zoom
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร                  



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 72/2564 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนักวิชาการประมง ฟังสรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศูน ย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร



YT 73/2564 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชมุ
คณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจ ผ่านทางระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 



YT 74/2564 

วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร ได้รับการประสานจากวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เร่ืองเกิดน้้าเสียปลาตาย ณ วัด
มหาธาตุ อ้าเภอเมืองยโสธร ได้มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ เข้าด้าเนินการลดน้้าจับปลา เคลื่อนย้ายออกจากบ่อหอไตรกลางน้้า 
เนื่องจากพื้นบ่อมีการสะสมของอินทรีย์วัตถุมานาน จนเกิดการเน่าเสีย ประกอบกับสภาวะ
อากาศร้อน น้้ามีความเข้มข้นสูง ค่าออกซิเจนต้่า ส่งผลให้มีปลาลอยหัวและตาย พร้อมนี้ได้
แนะน้าให้ท้าการลอกเลนก้นบ่อ ลงปูนขาว ตากบ่อให้แห้ง ก่อนเตรียมน้้าใหม่ และไม่ควรปล่อย
ปลาลงเลี้ยงหนาแน่นจนเกินไป



YT 75/2564 

วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายใหน้ายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่ใน
เขตจังหวัดยโสธร (อ้าเภอมหาชนะชัย ค้อวัง กุดชุม และป่าติ้ว ) โครงการส่งเสริมอาชีพ
ประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri - Map) เพื่อให้
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรกร จ้านวน 45 ราย 



YT 76/2564 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการพัฒนาสัตว์น้้าจืด ที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ              
ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 



YT 77/2564 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายใหป้ระสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่
แหล่งน้้าหนองบัวใหญ่ ต้าบลหนองเหล่า อ้าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ
สนับสนุนพันธ์ุปลาแกค่ณะกรรมการแหล่งน้้า โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ด้านการประมง



YT 78/2564 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ้าเภอ 
จังหวัดยโสธร ประจ้าเดือนพฤษภาคม ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ O’TaIk Conference
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 




