
ในน ้ำ มีปลำ

ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 3/2565 

15 ตุลาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
ยโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet โดยมี นำยธเนศ พุ่มทอง ผู้อ้านวยการ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน 
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ที่ต้ัง 184 หมู่ที่  2  ต ำบลบำกเรือ  อ ำเภอมหำชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมำยเลขโทรศัพท์ 045-756-608 YT 4/2565 

18 ตุลาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุม
ทางไกล ( Video Conference) คณะอนุกรรมการเพื่อ
พัฒนาพื้นท่ีแม่น้้าโขงอย่างยั่งยืน ด้านการประมงระดับ
จังหวัด คร้ังที่ 2/2564 โดยมี นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง 
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร  
อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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19 ตุลาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน และนำยประสิทธิ์ 
เชี่ยวชำญธนกิจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วม
ประชุมทางไกล  ( Video Conference) คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ด้าเนินการตามแผนงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร คร้ังที่ 1/2565 โดย
มี นำยธเนศ พุ่มทอง ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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20 ตุลาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ  ต่ำงประโคน และ      
นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมกิจกรรม 
“เอาเคียว มาเก่ียวข้าวกัน” ณ ทุ่งหอมมะลิอินทรีย์ วิสาหกิจ
ชุมชนหอมมะลิอินทรีย์ชีวภาพ อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัด
ยโสธร โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรใน
พื้นที่  และศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้ า เพื่อร่วมใน  
กิจกรรมครั้งนี้ด้วย
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21 ตุลาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน มอบหมายให้ นำยศุภรัตน์ ขันงำม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพ่ิมรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” และบูรณาการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่แหล่งน้้าชุมชนเป้าหมายในพ้ืนที่ โดยมี  
นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วย นำยสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และประชาชนร่วมงาน ณ วัดบ้านปลาอีด หมู่ 2 ต้าบลนาแก      
อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
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ห้วงเดือนตุลาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน พร้อม
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืดยโสธร จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจ้าปีของชาติ พ.ศ.2564 ด้วย
การปลูกและบ้ารุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี และเพื่อเป็นการสร้างจิตส้านึกให้เกิดความรัก ความหวง
แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดยโสธร 
ศึกษาวิจัยสูตรการเพาะขยายไข่น ้า หรือผ้า (Wolffia spp.) 
รูปแบบต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป ซึ่งไข่น ้าหรือ
ผ้า จัดเป็นพืชน ้าขนาดเล็ก โปรตีนสูง และมีธาตุอาหาร
พิเศษมากมาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถต่อยอด
เป็นอาหารสุขภาพและยาได้ด้วย
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28 ตุลาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร ร่วมประชุมคณะ
กรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอ้าเภอ ครั้งที่ 8/2564 โดยมี นำยชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
เป็นประธาน และรับมอบประกาศเกียรติบัตรหน่วยงานท่ีมีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในระดับสูงสุด 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ 
นำยประสิทธิ์  เชี่ยวชำญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ O’Talk Conference 
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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29 ตุลาคม 2564 ผอ.ทิพย์สุดำ ต่ำงประโคน     
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
ประชุมทีมผู้ปฏิบัติ งานโครงการเงินทุนหมุนเวียน      
เพื่อทราบแนวทางการท้างาน ร่วมพัฒนาปรับปรุงระบบ
การท้างาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรค ณ ห้องประชุม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดยโสธร 
อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


