
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสุมาลี จันทะคูณ 
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การจัดท้าแผนเงินทุนหมุนเวียนฯ ของกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย. 2564) ผ่านทางระบบออนไลน์ 
Web Conference โปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร โดยมีนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อ้านวยการกองวิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด                
เป็นประธาน   

YT 107/2564 



วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ในเขต
อ้าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ้านาจเจริญ ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า มาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ (มกษ.9000-2552 เล่ม 1) ระยะปรับเปลี่ยน จ้านวน 10 ราย 

YT 108/2564 



วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมพิธี
เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัตผิ่านกิจกรรมสาธิต โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 
ต้าบลทุ่งแต้ อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน

YT 109/2564 



YT 110/2564 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ในเขต              
อ้าเภอลืออ้านาจ จังหวัดอ้านาจเจริญ ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า มาตรฐานการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ (มกษ.9000-2552 เล่ม 1) จ้านวน 10 ราย 



วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
สนับสนุนพันธ์ุปลาร่วมในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อปล่อยลงแหล่งน้้า โดยบูรณาการการ
ท้างานกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ณ (หนองแข้-หนองบ่อ) บ้านนาเวียง ต้าบลกู่จาน 
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน

YT 111/2564 



YT 112/2564 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือการจัดท้ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ของจังหวัดปี 2566-2570 ณ ห้องประชุมที่ท้าการปกครองจังหวัดยโสธร     
ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน



วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง 
ร่วมประชุมหารือการจัดท้าชุดโครงการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้้ าสวยงาม เ พ่ือ
ประกอบการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video Conference) โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร 

YT 113/2564 



วันที่ 14 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ยาต้านจุลชพีอย่างสมเหตุสมผลในการเพาะเลีย้งสัตว์น้้า” รุ่น
ที่ 1 (ผ่านระบบออนไลน)์ โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร โดยมีนางฐิติพร หลาวประเสริฐ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า 
เป็นประธาน

YT 114/2564 



วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร
ขั้นพื้นฐาน สัตว์น้้าอินทรีย์ ในการประชุมสมัมนาเชิงปฏบิัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร ขั้นพื้นฐาน (Yasothon Basic Organic 
Standard) โครงการการพัฒนาดา้นเกษตร ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธร โดยมีนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน

YT 115/2564 



YT 116/2564 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ลงพื้นที่ในเขตอา้เภอเมือง จังหวัดยโสธร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ (รายเก่า) ปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนพันธ์ุปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรจ้านวน 4 ราย รายละ 1,500 ตัว ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร



วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนา
ระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับ
ฟาร์มเพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์น้้าเพ่ือการบริโภค และแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ 
ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมี
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน  

YT 117/2564 



วันที่ 16 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาระบบตลาดน้าการผลิตแบบบรูณาการ
ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมโครงการ
ชลประทานยโสธร ถนนอรุณประเสริฐ ต้าบลตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนายคมสัน 
จ ารูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 เป็นประธาน 

YT 118/2564 



วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ลงพื้นที่ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ในเขตพื้นที่อ้าเภอป่าติ้ว เลิงนกทา          
มหาชนะชัย ค้อวัง ค้าเขื่อนแกว้ และเมือง จังหวัดยโสธร โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เพื่อให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรจ้านวน 90 ราย

YT 119/2564 



YT 120/2564 

วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ใน เขต
จังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้้า มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ 
(มกษ.9000-2552 เล่ม 1) ระยะปรับเปลี่ยน จ้านวน 16 ราย ต่ออายุ 1 ราย



วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ปลาร่วมกิจกรรมโครงการฝายหัวนาจังหวัดศรีสะเกษ 
ประจ้าปี  2564 ณ เ ข่ือนหัวนา ต้าบลหนองแก้ว อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัด        
ศรีสะเกษ

YT 121/2564 



วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยค้า นักวิชาการประมง เข้าร่วมประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณ 2565 พร้อมก้าหนด
ตัวชี้วัด ผ่านระบบออนไลน์ ทาง Application Zoom Meeting ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัต ว์น้้าจืดยโสธร โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง        
เป็นประธาน  

YT 122/2564 



วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์ สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิ จัยและ
พัฒนาการเพาะเลีย้งสตัว์น้า้จืดยโสธร ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่า
เรื่องเมืองยโสธร” ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2564 ในประเด็น การส่งเสริมการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ณ ศูนย์ดิจิทัล เซ็นเตอร์ ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ยโสธร 

YT 123/2564 



วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนักวิชาการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม เรื่อง การเตรียมน้าเสนอ
ผลงานความส้าเร็จในการปฏิบัติงานของกรมประมง ปีงบประมาณ 2564 และขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติงานของกรมประมง ปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมี นายมีศักด์ิ 
ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน พร้อมรองอธิบดีกรมประมงทุกท่าน
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วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ในเขตอ้าเภอ
ค้อวัง จังหวัดยโสธร โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ราย
เก่า) ปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนพันธ์ุปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 
10 ราย รายละ 1,000 ตัว ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร



วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วม
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร เพ่ือร่วมในพิธีมอบพันธุ์                     
สัตว์น้้ าให้ ชุมชนน้าไปปล่อยในแหล่งน้้ า เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวัน เฉลิม                  
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณหน้าส้านักงานประมงจังหวัด
ยโสธร โดยมีนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
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วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพ่ือติดตามผลการ
ด้าเนินงานโครงการฯ ของศูนย์ และช้ีแจงตัวช้ีวัด ครั้งที่ 2/2564 ที่ได้รับ
มอบหมายจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืด ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
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วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายของกรมประมง 
(Fisheries Co-ordinator : FC) ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Line ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมีนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน
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