
  วันที่  ๑ - ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
      * ๑ พ.ย. ๖๐ ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมประชุมหัวหนาหนวยงานในสังกัด

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด ครั้งท่ี ๗ เพ่ือชี้แจงแผนการดําเนินงานในแตละกิจกรรมของหนวยงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี 

นายสนธิพันธ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เปนประธาน ณ หองประชุม ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง  

       * ๒ พ.ย. ๖๐ ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการตามนโยบายกระทวงเกษตรและสหกรณ ดานการประมง ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๑ โดยมี ดร.อดิศร  พรอมเทพ อธิบดีกรมประมง เปนประธาน ณ หองประชุมอานนท กรมประมง 

       * ๓ พ.ย. ๖๐ ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี 

 ดร.ชํานาญ พงษศรี รองอธิบดีกรมประมง เปนประธาน ณ หองประชุมพะยูน ตึกจุฬาภรณ กรมประมง  
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 



  วันอังคารที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวมพิธีเปดการฝกอบรมบูรณาการ โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ภายใตโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

บริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวาราชการจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ หองประชุมสํานักงานโครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณหนองอ่ึงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันจันทที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยขาราชการ และเจาหนาท่ีศูนยฯ 

รวมประชุมสรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ชี้แจงแผนงานโครงการและงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ดานการประมง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) 



  วันพุธท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมเจาหนาที่ศูนยฯ ลงพ้ืนที่ 

ใหคําแนะดานวิชาการ และสรางความเขาใจแกเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูโครงการฯ ดานการประมง ในเขตพ้ืนที่

จังหวัดยโสธร ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันพฤหัสบดีท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมสัมมนารับฟงความคิดเห็นเรื่อง “การประกาศราคาคาบริการ การ

ตรวจสอบ การรับรองมาตรฐานฟารม ใบรับรอง และคาใชจายในการตรวจวิเคราะหตัวอยางดิน นํ้า สัตวนํ้า หรือปจจัยการผลิต” 

โดยมี ดร.ชํานาญ พงษศรี รองอธิบดีกรมประมง เปนประธาน ณ โรงแรมรามาการเดนส กทม. 



  วันพฤหัสบดีท่ี  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมช้ีแจงโครงการฯ 

เพ่ือจัดฝกอบรม และแนะนําหลักวิชาการเบ้ืองตนแกเกษตรกรผูเขารวมอบรม ณ มูลนิธิชัยพัฒนา ตําบลกุดแห อําเภอเลิงนกทา 

จังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 



  วันที่  ๗ - ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
  ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายสุริยันต จูทะรักษ และนางสาว 

ดาริกา จัยวัฒน นักวิชาการประมง ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามฟารม Safety Level ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ตําบลกุดชุม ตําบลกําแมด 

และตําบลหวงแกง อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร  รวมท้ังสิ้นจํานวน ๒๑ ฟารม 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันที ่ ๑๑ – ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

  ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให  นักวิชาการประมง ลงพ้ืนท่ีตรวจ

ประเมินมาตรฐานฟารมเพาะเลี้ยงสัตว ตามมาตรฐานระบบการเกษตรอินทรีย ใหคําแนะนําเกษตรกรดานวิชาการ และไดความอนุเคราะห

หัวหนาผูตรวจประเมินและคณะตรวจประเมิน จาก ผอ.ศพจ.ศรีสะเกษ และ ศพจ.มุกดาหาร ณ อําเภอเมือง อําเภอเลิงนกทา อําเภอกุดชุม และ

อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รวมจํานวน ๒๑ ฟารม 

  



  วันอังคารท่ี  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
  ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยเจาหนาที่ศูนยฯ รวมพิธี

วางพานพุมดอกไมสด ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เน่ืองใน “วันพระบิดาแหง

ฝนหลวง” โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวาราชการจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 
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  วันพุธท่ี  ๑๕  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 

      ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยนักวิชาการประมง 

เตรียมงานทดลองวิจัยอาหารสัตวนํ้าอินทรีย เพ่ือการอนุบาลลูกปลาขนาดเล็ก ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด

เขต ๕ (ยโสธร)  

ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันท่ี  ๑๘ – ๑๙ พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมอบรม หลักสูตรความรู

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สําหรับผูบริหาร โดยมี นางอุมาพร  พิมลบุตร 

รองอธิบดีกรมประมง เปนประธาน ณ โรงแรมเอบีนา เฮาส กทม. 

  วันท่ี  ๑๕ - ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวดาริกา จัยวัฒน นักวิชาการประมง เขารวมสัมมนาโครงการสัมมนา

การดําเนินงานกิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินคาประมง ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ โดยมี นายสนธิพันธ  ผาสุขดี  

ผูอํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด เปนประธาน ณ โรงแรมเดอะเปยโน รีสอรท จังหวัดนครราชสีมา 
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  วันอังคารท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

      ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยนักวิชาการประมง 

เขารวมประชุมหนวยงานกรมประมง ในกลุมจังหวัดเขต ๑๓ เพ่ือปรึกษาหารือขอราชการงาน ตามนโยบายกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ดานการประมง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธาน ณ 

หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี จากน้ัน รวมลงพ้ืนที่บูรณาการสํารวจแหลงนํ้า เพ่ือดําเนินโครงการธนาคาร

ผลผลิตเกษตรดานการประมง ณ อางเก็บนํ้าหวยเทียม ตําบลโนนคอ อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันท่ี  ๒๐ - ๒๒ พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายศุภรัตน ขันงาม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เช้ือด้ือยาและการใชยาอยางสมเหตุผลในการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเพ่ือลดปญหาเช้ือด้ือยา” โดยมี ดร.ชํานาญ  พงษศรี รองอธิบดีกรมประมง เปนประธาน ณ โรงแรมมารวย

การเดน กรุงเทพมหานคร 

  วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นางสุมาลี จันทะคูณ 

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน เขารวมประชุมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวาราชการ

จังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วนัพธุที ่ ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 
      ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขาประชุมรวมกับประมงอําเภอ ณ สํานักงานประมงจังหวัด และลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียม

สถานที่จัดฝกอบรมโครงการ Smart Farmer ในพ้ืนที่ อําเภอคําเขื่อนแกว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอไทยเจริญ และอําเภอกุดชุม  

  วนัพุธที ่ ๒๒  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 
     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขาประชุมผานระบบการประชุมทางไกล

ออนไลน (Web Conference) งานนโยบายสําคัญของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ครั้งท่ี 15/2560 และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณแบบเบ็ดเสร็จ ครั้ ง ท่ี 

11/2560 โดยมี นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณจังหวัด      

ยโสธร เปนประธาน ณ หองประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันเสารท่ี  ๒๕  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 
   ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมกิจกรรม “เกี่ยวขาว เกี่ยวใจ 

กินขาวใหมปลามัน” เปนการขับเคลื่อน ประชาสัมพันธเกษตรอินทรียวิถียโสธร และสรางความมั่นใจแกผูบริโภค โดยมี 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวาราชการจังหวัดยโสธร 

หัวหนาสวนราชการ และประชาชนชาวยโสธร รวมตอนรับ ณ แปลงนาของกลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตปุยอินทรียและขาวอินทรีย 

บานคําครตา ตําบลดงมะไฟ อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันจันทรท่ี  ๒๗  พฤศจกิายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมประชุมคณะกรมการจังหวัด 

หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอ คร้ังที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวาราชการ

จังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

  วันอังคารท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยนักวิชาการประมง 

เขารวมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (FC) จังหวัดสุรินทร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในสวนของภารกิจที่ 

ศพจ.เขต ๕ (ยโสธร) รับผิดชอบงานในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร โดยมี ประมงจังหวัดสุรินทร เปนประธาน พรอมดวยหนวยงานที่

เกี่ยวของเขารวมประชุม ณ หองประชุมสํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร 
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ที่ต้ัง  ๑๘๔  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

  วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายศุภรัตน ขันงาม 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมหารือ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินคาเกษตรที่สําคัญ (Zoning 

by Agri-Map) โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวาราชการจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ หองประชุมขาวหอมมะลิอินทรีย ศาลากลาง

จังหวัดยโสธร 

  วันพุธท่ี  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  
  ผอ.ทิพยสุดา  ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจาหนาที่ของศูนยฯ ลงสุมช่ังวัดสัตว นํ้ารอบ ๒ เดือน ครั้งที่  ๓ 

ตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ณ หนองยาง หมูที่  ๑ ,๓ ,๑๐ ตําบลยางสวาง อําเภอรัตนบุรี 

จังหวัดสุรินทร พรอมดวยสํานักงานประมงจังหวัดสุรินทร และคณะกรรมการโครงการ รวมสังเกตการณ 
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