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               วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน เข้าร่วมประชุมรับฟังการมอบ
นโยบายของอธิบดีกรมประมง พร้อมข้าราชการในสังกัดกรมประมงง โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง 
อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ 

        วัน ท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
ผอ.ทิพย์สุดา  ต่างประ ร่วมประชุม
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
ครั้งท่ี 5/2562 โดยมีนายเฉลิมชัย 
สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกองวิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
เป็นประธาน ณ ห้องประชุม อาคาร
เชิดชายอมาตยกุล กรมประมง 
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               วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ร่วมประชุมคณะท้างาน
ขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562 โดยมี    
นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์    
กรมประมง 

 วัน ท่ี  14 พฤศจิกายน 2562  
ผอ.ทิพย์สุดา  ต่างประ มอบหมายให้ นางสุมาลี 
จันทะคูณ เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน และ
นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระ
บิดาแห่งฝนหลวง” ร่วมกับหน่วยงาน กรมการ
จังหวัดยโสธร โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนา
นนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ 
หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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 วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ร่วมกิจกรรม "ถือถุงผ้า หิ้วตะกร้า นุ่งผ้า
ไทย ไปตลาด" เพื่อร่วมกันรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการน้าตะกร้าและใช้ถุงผ้ามาจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใส่
อาหาร น้าโดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสาวสิริมา วัฒโน รอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนฯ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ณ ตลาดสีเขียวบริเวณหน้าศาลา
กลางจังหวัดยโสธร ในงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้น้าถุงผ้ามาแจกฟรีแก่
ประชาชนท่ีมาร่วมงาน 
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 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน เข้าร่วม
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ้าเภอ ครั้งที่ 11/2562 
ประจ้าเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัด
ยโสธร 
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            วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต 5 (ยโสธร) ร่วมงานโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี และบูรณาการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่แหล่งน้้าชุมชนเป้าหมายในพื้นท่ี โดยมี นายสมเพชร สร้อย
สระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ บ้านกุดแข้ด่อน ต้าบลกุดเชียงหมี อ้าเภอ เลิงนกทา    
จังหวัดยโสธร  
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 วันท่ี 18-22 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ 
นักวิชาการประมง และ นางดาริกา ศรีวิชัย นักวิชาการประมง พร้อมเจ้าหน้าท่ีจาก ศพจ.มุกดาหาร และ ศพจ.
ศรีสะเกษ ลงพื้นท่ีตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของกลุ่มเกษตรกรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(มกษ.9000-2552) ร่วมกับ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
(กมป.) ณ อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และ อ้าเภอรัตนบุรี อ้าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร ์
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        ผอ . ทิพย์ สุ ด า  ต่ า งประ โคน 
ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และหน่วยงานบูรณาการ ร่วม
กิจกรรมลงแขกเก่ียวข้าวแปลงนาอินทรีย์ 
โดยมี นางสาวสิริมา   วัฒโน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ.
ค้าเขื่อนแก้ว    จ.ยโสธร ในงานนี้ ศพจ.
เขต 5 (ยโสธร) ได้จัดกิจกรรม “จับกบใน
นา จับปลาข่อนหนอง” เพื่อแสดงถึงวิถี
วัฒนธรรมความเป็นอยู่พื้นถิ่น 

ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ร่วม
เกี่ยวข้าวอินทรีย์ ณ แปลงนาหน้า
ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น
ประธาน พร้อมด้วย น.ส.สิริมา   
วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะครูนักเรียน รร.อนุบาลยโสธร 
เพ่ือปลูกฝังหัวใจอินทรีย์แก่เด็ก
ตั้งแต่วัยเยาว์  


