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วันที่ 1 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง              
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
สนับสนุนพันธุ์ปลาและร่วมในกิจกรรม “งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถี
ยโสธร ครั้งที่ 9” ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ถวิลดิออร์แกนิคฟาร์ม บ้านนาเวียง ต้าบลกู่จาน 
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวเสาวนิต ทับทิมจรูญ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดยโสธร เป็นประธาน



วันที่ 2 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง              
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
สนับสนุนพันธุ์ปลาและร่วมในพิธีเปิดใช้งานฝายมีชีวิต ล้าห้วยวังทอง ณ ฝายมีชีวิตล้าห้วย           
วังทอง หมู่ 3 ต้าบลโพธิ์ไทร อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
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วันที่ 2 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง             
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการด้าเนินการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ และให้
ค้าแนะน้าการการเลี้ยงสัตว์น้้าแบบอินทรีย์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กพจ.)               
ในเขตพื้นที่อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  
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วันที่ 3 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง             
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการด้าเนินการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอินทรีย์ และให้
ค้าแนะน้าการเลี้ยงสัตว์น้้าแบบอินทรีย์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กพจ.) ในเขต
พื้นที่อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  

YT 156/2564 



วันที่ 9 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย              
นางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ร่วมกับประมงอ้าเภอเมืองยโสธร ติดตามและประเมิน
ศักยภาพเกษตรกร นายดนัย กล้าหาญ บ้านสีสุก ต้าบลดู่ลาด อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
ภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่              
ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงปลา และการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นอาหารลดต้นทุนการผลิต อีกทั้ง
สามารถสร้างรายได้จากการจ้าหน่ายแหนแดงได้อีกทาง
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วันที่ 9 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วย              
นางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ติดตามและประเมินศักยภาพเกษตรกร นายณัฐวัฒน์
กนกทิพยธรณ์ หมู่ 8 ต้าบลกุดชุม อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ภายหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
อาชีพประมง ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงปลา และการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นอาหารลดต้นทุน         
การผลิต อีกทั้งสามารถสร้างรายได้จากการจ้าหน่ายแหนแดงได้อีกทาง
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วันที่ 12 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง     
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินศักยภาพเกษตรกร ภายหลังเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมอาชีพประมง ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงปลา และการเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อเป็นอาหาร
ลดต้นทุนการผลิต ในเขตพื้นที่ต้าบลศรีฐาน อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
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วันที่ 14 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง             
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดงานประกาศหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ โครงการพัฒนา
ด้านการเกษตร ประจ้าปี 2564 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร อ้าเภอเมือง
ยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
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วันที่  14 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ยง             
สัตว์น้้าจืดยโสธร มอบหมายให้นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร      
พร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชและปลาสวยงาม ณ ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมืองยโสธร ต้าบล           
หนองคู อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
เป็นประธาน
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วันที่ 15 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ประมง ประจ้าปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมง
ไทยสู่ความยั่งยืน” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร              
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรม
ประมง เป็นประธาน
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วันที่ 21 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยนักวิชาการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมประมงครบรอบ 95 ปี และวันประมงแห่งชาติ ประจ้าปี 2564 ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom 
Cloud Meeting โดยมนีายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน
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วันที่ 21 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าจืดยโสธร ให้ความรู้ในการจัดการพ่อแม่พันธุ์ปลาตามหลักวิชาการ พร้อมสนับสนุน
ปลานิลสายพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง เพื่อน้าไปเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์ม และผลิต
ลูกพันธุ์จ้าหน่ายได้ สามารถช่วยกระจายปลานิลสายพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรในเขตพื้นที่ได้ต่อไป
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วันที่ 22 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการด้าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร              
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อ้านวยการ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน
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วันที่ 23 กันยายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร สนับสนุน
พั นธุ์ สั ต ว์ น้้ า แก่ ส้ านั ก ง านประมงจั งหวั ดย โสธร  และ เข้ า ร่ วม ในพิ ธี มอบพัน ธุ์                     
สัตว์น้้าให้ผู้แทนชุมชนน้าไปปล่อยในแหล่งน้้า เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 
2564 และ วันสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ปี ณ ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ต้าบล
ตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

YT 166/2564 



วันที่ 27 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง    
สัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อ้านวยการกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน
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วันที่ 28 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุมสรุปผลการ
ด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม) 
ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง            
เป็นประธาน
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วันที่ 28 กันยายน 2564 เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag 
Day) ประจ้าปี 2564 ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง            
สัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย หน้าเสาธง บริเวณหน้าอาคาร
ส้านักงานของศูนย์และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร
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วันที่ 29 กันยายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง  
สัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ้าจังหวัด และ
นายอ้าเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร ผ่านทางระบบออนไลน์ O’ Talk Conference โดยมีนายชลธี ยังตรง 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน
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