
วันที่ 4 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูน ย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมเป็นคณะอนุกรรมการ พิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่น และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต ประจ้าปี 
2564 เขตตรวจราชการที่ 14 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมีนายแสน ศรีงาม 
ผู้ตรวจราชกรม เขต 14 เป็นประธาน
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วันที่ 5 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร ประชุมช้ีแจงข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกต้าแหน่ง 
เพ่ือถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ฯ เรื่องตัวช้ีวัด
รอบที่ 2/2564 และก้าชับแนวทางการปฏิบัติงานและระมัดระวังป้องกันการติดเช้ือ 
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid 19) ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
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วันที่ 9 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกันท้าความสะอาดอาคารสถานที่ท้างาน ฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้บริเวณอาคารส้านักงาน โรงเพาะและอนุบาลสัตว์น้้า ยานพาหนะ ตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามมาตรการ DMHTTA ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ฆ่า
เชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน
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วันที่ 10 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เช่ียวชาญธนกิจ และนายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 65 แห่งพระราชก้าหนดการประมง 
พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมีนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อ้านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน
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วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ ล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร เพ่ือร่วมในพิธีมอบพันธุ์                     
สัตว์น้้าเฉลิมพระเกียรติ ให้ผู้แทนชุมชนน้าไปปล่อยในแหล่งน้้า เนื่องในโอกาส         
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร 
ต้าบลตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
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วันที่ 11 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ และนางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะพันธ์ุและอนุบาลสัตว์น้้าจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง หน่วยงานศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดกาฬสินธ์ุ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Line ณ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร
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วันที่ 11 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพ้ืนที่มอบน้้าดื่ม และของใช้จ้าเป็นเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ศูนย์พักคอยวัดพระพุทธบาท อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร โดยมีท่านนายอ้าเภอมหาชนะชัย และทีมสาธารณสุขอ้าเภอรับมอบ
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วันที่ 17 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ร่วมประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและขบัเคลื่อนแบบบรูณาการใน
พื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์         
น้้าจืดยโสธร โดยมีนายคมสัน จ ารูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เขต 14 เป็นประธาน 
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วันที่ 17 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการด้าเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้าน            
การประมง (Zoning by Agri Map) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3) ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมี          
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
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วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ปลาและพันธุ์กบและร่วมในงานเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร
สัญจร 2564 กิจกรรม "ด้านาวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ในโอกาสเฉลิมฉลอง 250 ปี   
ฮุ่งเฮืองเมืองยศ" ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านาเพ่ือรณรงค์ส่งเสริม สืบสานวิถีอีสาน
ของคนยโสธรและอนุรักษ์ประเพณีนิยม ณ แปลงสาธิตศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ ต้าบลดู่ทุ่ง อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมี     
นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
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วันที่ 20 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธ์ิ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง        
สัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมนีายมีศักด์ิ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
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วันที่ 24 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเ ล้ียงสัตว์น้้ าจืดยโสธร น้าคณะนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร สาขา
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์ รุ่นที่1/2564 เรียนรู้เรื่องการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าทั่วไปและ
การเพาะเล้ียงสัตว์น้้าอินทรีย์ เข้าใจมาตรฐานทางการประมงและมาตรฐานสัตว์น้้า
อินทรีย์ ศึกษาชีววิทยาสัตว์น้้าชนิดต่างๆ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้้าจืดยโสธร
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วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สนับสนุน พันธุ์ปลาและร่วมในงานจัดกิจกรรม “งานรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ครั้งที่ 4” ณ บ้านสวนพอเพียง บ้านส้มผ่อ
ต้าบลส้มผ่อ อ้าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมนีางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ 
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ        
เข้ าร่วมประชุมคณะท้างานพัฒนาเกษตรอินทรี ย์จังหวัดยโสธร ครั้ งที่  2/2564                           
ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองยโสธร 
จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
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วันที่ 27 สิงหาคม 2564  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ        
เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ้าเภอ จังหวัด
ยโสธร ประจ้าเดือนสิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม O’Talk Conference
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธาน
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ลงพื้นที่ติดตามและประเมินศักยภาพเกษตรกร ภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพ
ประมง และให้ค้าแนะน้าการสร้างอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้้า ในเขตพื้นที่อ้าเภอ 
ค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  
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วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายใหน้ายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลง
พื้นที่ติดตามและประเมินศักยภาพเกษตรกร นางอรวรรณ สุขเทศ หมู่ 3 ต้าบลย่อ อ้าเภอ
ค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง และให้
ค้าแนะน้าการสร้างอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้้า
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วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายใหน้ายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลง
พื้นที่ติดตามและประเมินศักยภาพเกษตรกร ภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
และให้ค้าแนะน้าการสร้างอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้้า ในเขตพื้นที่ต้าบลกู่จาน 
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

YT 147/2564 



วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง             
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินศักยภาพเกษตรกร ภายหลังเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพประมง และให้ค้าแนะน้าการสร้างอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้้า ในเขต
พื้นที่ต้าบลกู่จาน อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  

YT 148/2564 



วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง         
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินศักยภาพเกษตรกร นายเทพพร นันทรัตน์ ต้าบล          
สงยาง อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 
และให้ค้าแนะน้าการสร้างอาหารธรรมชาติในการเลี้ยงสัตว์น้้า

YT 149/2564 



YT 150/2564 

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมใน
กิจกรรม “งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ครั้งที่ 6” ณ ศูนย์การ
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร บ้านโคกนาโก ต้าบลโคกนาโก 
อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน



YT 151/2564 

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ปลาและร่วมในกิจกรรม “งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์
เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ครั้งที่ 7” ณ ไร่ทองจันทร์ ต้าบลหนองแหน อ้าเภอกุดชุม 
จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน



YT 152/2564 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์ปลาและร่วม
ในกิจกรรม “งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์เกษตรยั่งยืน
บ้านสวาสดิ์  ต้าบลกุดเชียงหมี  อ้า เภอ เลิงนกทา จั งหวัดยโสธร โดยมีนางสาวเสาวนิต
ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน


