
ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 12/2565 

1 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร   
ร่วมประชุมการขับเคล่ือนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป 
(next normal) ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 13/2565 

1 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร    
ร่วมประชุมหารือแนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นท่ีจังหวัดยโสธรของ 
นำยอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 ประจ้าปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดยโสธร



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 14/2565 

2 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาตรฐานฟาร์ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยมี ดร.ชุติมำ ขมวิลัย ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพ่ือการสืบค้น เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 15/2565 

2 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำงดำริกำ ศรีวิชัย นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting เพ่ือ
ชี้แจงให้ข้อมูลโครงการเพ่ิมเติม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 16/2565 

2 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน และ           
นำยประสิทธิ์ เชี่ยวชำญธนำกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ศึกษาวิจัยสูตร
การเพาะขยายไข่น้้า หรือผ้า (Wolffia spp.) รูปแบบต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลิต และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไป ซึ่งไข่น้้าหรือผ้า จัดเป็นพืชน้้าขนาดเล็ก โปรตีน
สูง และมีธาตุอาหารพิเศษมากมาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 
สามารถต่อยอดเป็นอาหารสุขภาพและยาได้ด้วย



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 17/2565 

3 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน และนำยประสิทธิ์ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมการจัดท้าโครงการต้นแบบการขับเคลื่อนการเกษตรระดับ
หมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Google Meet
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยมี นำยธเนศ พุ่มทอง ผู้อ้านวยการกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ซึ่งกองฯ มีแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่น้้าหรือผ้า เพ่ือส่งเสริมและ
ยกระดับการผลิตไข่น้้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 18/2565 

4 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ   
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ สัตว์น้้า เพ่ือเพ่ิมผลผลิตด้านการประมงในแหล่งน้้า
หนองอ่ึง ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมี       
นำยสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ 
ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ไข่น้้าหรือผ้า และแหนแดง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนที่ได้น้าไปขยายพันธุ์เพ่ือใช้ประโยชน์
เป็นอาหารสัตว์น้้าลดต้นทุน โดยเฉพาะไข่น้้าหรือผ้า ซึ่งศูนย์ฯ ก้าลังพัฒนาระบบการผลิตที่สะอาดและมีความปลอดภัยเพ่ือ
เป็นอาหารส้าหรับผู้บริโภคได้อย่างมั่นใจต่อไป



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 19/2565 

11 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน และนำยประสิทธิ์ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator :FC) ครั้งท่ี 8/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม 
Zoom Meeting โดยมี นำยธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 20/2565 

18 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน และ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร ร่วมงานทอดผ้าป่าออนไลน์เพ่ือจัดตั้งกองทุนปลา
หน้าวัด ณ วัดหายโศก ต้าบลสังคม อ้าเภอสังคม จังหวัด
หนองคาย โดยมี นำยเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรม
ประมง เป็นประธาน พร้อมด้วย นำยธเนศ พุ่มทอง 
ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
ส่วนราชการ องค์กรในจังหวัด และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา
เข้าร่วมพิธี โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการปล่อยปลา
ออนไลน์  และมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานชาวประมง 
ตลอดจนการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "บทบาทหน่วยงานรัฐ 
ภาคประชาชน ประชาสังคมในการฟ้ืนฟูระบบนิเวศแม่น้้าโขง" 



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 21/2565 

23 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร    
ร่วมประชุมกลุ่มย่อยคณะกรรมการด้าเนินงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ตัวแทนกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประจ้าปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 22/2565 

24 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อม
ข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร  
ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการส้าคัญตาม
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้ความรับผิดชอบของ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ 
2565 โดยมี นำยธเนศ พุ่มทอง ผู้ อ้านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 23/2565 

29 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร  ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการประจ้าจังหวัด และนายอ้าเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 9/2564 
โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 24/2565 

29 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร  ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตร
อินทรีย์  และจัดระเบียบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าควบคุม 
ประจ้าปีงบประมาณ 2565 โดยมี นำยเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 
รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (Video Conference)  ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 25/2565 

30 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อม
ข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร  
ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรม พัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง และสนับสนุน
โครงการหลวงด้านการประมง  ประจ้าปีงบประมาณ 2565 โดยมี 
นำยธเนศ พุ่มทอง ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 



ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 26/2565 

30 พฤศจิกายน 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน และนำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม
ประมง (Fisheries Co-ordinator :FC) ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี 
นำยธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 


