
ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 10/2564 

1 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เข้าร่วมประชุม
ทางไกลรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ผ่านระบบ Video Conference พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุม โดยมี นำยชำติชำย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
หมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 11/2564 

2 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร   
ร่วมประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2564 โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 12/2564 

9 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยประสิทธิ์  เชี่ยวชำญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมงานวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดยโสธร) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 13/2564 

14 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ประชุมข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร เพื่อรับทราบนโยบายและเป้าหมายการท้างานใน
ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหา
ชนะชัย จังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 14/2564 

15 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อม นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และ นำยประสิทธิ์ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ของศูนย์ฯ ในปี 2563 เพื่อแนะน้าให้ความรู้เพิ่มเติม ติดตามการเจริญเติบโตสัตว์น้้า รวมถึงรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่อ้าเภอกุดชุมและไทยเจริญ จังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 15/2564 

15-17 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน 
มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการ
ประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามเกษตรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า มาตรฐานขั้นปลอดภัย (SL) พื้นที่อ้าเภอค้า
เขื่อนแก้วและมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 16/2564 

16 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อม นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และ นำยประสิทธิ์ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ของศูนย์ฯ ในปี 2563 เพื่อแนะน้าให้ความรู้เพิ่มเติม ติดตามการเจริญเติบโตสัตว์น้้า รวมถึงรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่อ้าเภอเมืองและค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 17/2564 

18 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อม นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และ นำยประสิทธิ์ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ของศูนย์ฯ ในปี 2563 เพื่อแนะน้าให้ความรู้เพิ่มเติม ติดตามการเจริญเติบโตสัตว์น้้า รวมถึงรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 18/2564 

21 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อม นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ และ นำยประสิทธิ์ เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการ และเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ ของศูนย์ฯ ในปี 2563 เพื่อแนะน้าให้ความรู้เพิ่มเติม ติดตามการเจริญเติบโตสัตว์น้้า รวมถึงรับ
ฟังปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพื้นที่อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 19/2564 

23 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร จัดกิจกรรม “งำนบุญตุ้มโฮม พี่น้อง
ผองเพื่อน กีฬำสำมัคคี” เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งศูนย์ฯ ร่วมกันท้าบุญเลี้ยงพระ แข่งขันกีฬา และร่วม
รับประทานอาหาร เพ่ือส่งเสริมประเพณีและสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน



ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 20/2564 

25 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
ร่วมงานโครงการคลินิกเคลื่อนที่ พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่แหล่งน้้าชุมชนเป้าหมายในพื้นที่    
ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส ต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร             
โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด 
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงาน



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 21/2564 

30 ธันวาคม 2563 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อม
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร ร่วมเปิดจุดบริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 
2564 ซึ่งมีบริการกาแฟ เคร่ืองดื่ม ขนม/ผลไม้ ห้องสุขา และจุดพักรถ ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ยโสธร อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


