
ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 22/2564 

3 มกราคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการ
ประมง และ นำยสุเทพ กองค ำ พนักงานผู้ช่วยประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร ร่วมประจ้าจุดบริการประชาชน เพ่ืออ้านวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้สัญจรเดินทาง
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ้าเภอค้าเข่ือน
แก้ว จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 23/2564 

12 ม.ค.2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน ศูนย์วิ จัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้้าจืดยโสธร ร่วมงานกิจกรรม        
“หว่านปอเทืองแปลงนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร” ณ แปลงนาหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วย นำยสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และคณะ ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ยโสธร ร่วมกิจกรรม ทั้งน้ี ศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์กบเพื่อปล่อยลงบ่อสาธิตในกิจกรรมคร้ังน้ีด้วย



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 24/2564 

14 ม.ค.2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) คร้ังที่ 1/2564 ประจ้าเดือนมกราคม 2564 ผ่านทางกลุ่ม 
Line เพื่อปรึกษาหารือประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประมง โดยมี นำยศุภกิตต์ิ ใสกระจ่ำง ประมง
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

15 ม.ค.2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ 
นักวิชำกำรประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพื้นที่
ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานขั้นปลอดภัย (SL) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในบ่อ
เลี้ยง ให้ความรู้ ค้าแนะน้าการเลี้ยงสัตว์ น้้า ณ ต้าบลสร้างมิ่ง และบุ่งคล้า     
อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 25/2564 

18-19 ม.ค.2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชำกำรประมง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานขั้นปลอดภัย (SL) และ GAP ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้้าในบ่อเลี้ยง  สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้าง ให้ความรู้ ค้าแนะน้าการเลี้ยงสัตว์น้้า ใน
พ้ืนทีอ้่าเภอกุดชุม ทรายมูล เมือง ป่าต้ิว ค้าเขื่อนแก้ว และมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 26/2564 

20 ม.ค.2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้แทนส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และ
การขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ำนคมสัน จ ำรูญพงษ์ เขตตรวจ
ราชการที่ 14 ผ่านระบบ Zoom Conference ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานยโสธร ส้านักงานชลประทานที่ 7 ต้าบลตาดทอง 
อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 27/2564 

28 มกราคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชำกำรประมง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดยโสธร ลงพื้นท่ีตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(SL) และ GAP ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในบ่อเล้ียง  สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาสาร
ตกค้าง  ให้ความรู้ ค้าแนะน้าการเล้ียงสัตว์น้้า ในพื้นท่ีอ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร



ที่ ต้ัง  184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045 -756-608 YT 28/2564 

28 มกราคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ้าจังหวัด และนายอ้าเภอ จังหวัดยโสธร     
ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


