
YT 31/2561 

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

วันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นาย

ประสิทธ์ิ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจาหนาที่ศูนยฯ ลงสุมวัดสัตวนํ้ารอบที่ ๓ ตามโครงการ

ธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง ณ ฝายรองแห หมูที่ ๔,๘ ตําบลดอนผึ้ง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร รวมกับ

ประมงจังหวัดยโสธรและเจาหนาที่ พรอมดวยคณะกรรมการโครงการรวมสังเกตการณ 



YT 32/2561 

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

วันท่ี ๔ มกราคม  ๒๕๖๑ 

    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) รวมกับ นายเดชา 

รอดระรัง ประมงจังหวัดยโสธร ตอนรับผูตรวจราชการ

กรมประมง  ท าน เขมชาติ    จิ วประสาท และ

คณะกรรมการจากกรมประมง ประกวดกลุมแปรรูป

อาหารสัตวน้ํา กลุมตาดทอง จังหวัดยโสธร 



YT 33/2561 

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

วันที่  ๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

         ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) จัดกิจกรรม “งานบุญตุมโฮม 

พ่ีนองผองเพื่อน กีฬาสามัคคี” เนื่องในวันคลายวันสถาปนาของศูนยฯ เพื่อสงเสริมและรักษาไวซึ่ง

ประเพณีการทําบุญ และสนับสนุนความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวของบุคลากรในหนวยงาน 



YT 34/2561 

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

 วันท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 

    ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นาย

สมาน โรมพันธ เจาพนักงานประมงชํานาญงาน เขารวมประชุมแทน ที่หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด

ยโสธร  เรื่องกําหนดการประชุมสรางการรับรูและสรางความรูความเขาใจ (ศพก.) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

วันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๑   
          ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย  

นายบุญธรรม ศรีหลา ผอ.ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร รวมเปนวิทยากรเพื่อสงเสริมอาชีพดานการ

ประมง แกเกษตรกรของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ.กุดแห ต.กุดแห อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  



YT 35/2561 

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

วันท่ี  ๙ มกราคม  ๒๕๖๑       
   ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน 

ศู น ย วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร

เพาะเลี้ยงสัตว นํ้าจืดเขต ๕ 

(ยโสธร) ใหคําแนะนําในการ

เ ก็ บ ข อมู ล สั ต ว นํ้ า ทดลอ ง     

แกนักวิชาการและเจาหนาที่ 

ณ ศูนย วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว นํ้าจืด เขต ๕ 

(ยโสธร) 

วันท่ี  ๙ มกราคม ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) รวมโครงการรณรงค 

งดเผาฟางและตอซังพืช ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดย นางทองออน  งานไว ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

ยโสธร ณ แปลงนาสาธิตบานคุม ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยมี นายชาติชาย ประสารวัน ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ เปนประธาน พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน เกษตรกร รวมงาน 



YT 36/2561 

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

 วันที่ ๗ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) 

มอบหมายให นายศุภรัตน ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายสุริยันต จูทะรักษ 

นักวิชาการประมง ลงพื้นท่ีเก็บขอมูล และใหคําแนะนําเกษตรกร (คร้ังท่ี ๑) โครงการสงเสริมเกษตร

เชิงรุกดานการประมง (Zoning by Agri-Map) จํานวน 50 ราย ณ อําเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี รวมกับเจาหนาท่ีสํานักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 



วันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  

       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) 

รวมงานรณรงคการไถกลบตอซังขาว  โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตขาวหอม

มะลิอินทรีย ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ แปลงนาเกษตรกร กลุมเกษตรกรทํานาบากเรือ ต.บากเรือ   

อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผูวาราชการจังหวัดยโสธร เปนประธาน พรอม

ดวย นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน เกษตรกร เขารวมงาน 

YT 37/2561 



YT 38/2561 

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

 วันท่ี ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑ 
        ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เขารวมประชุมพิจารณา

คุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน

คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดยโสธร ที่ครบวาระป ๒๕๖๑ 

น้ี โดยมี นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณจังหวัดยโสธร 

เปนประธาน และนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดยโสธร เปน

กรรมการและเลขานุการ พรอมดวยกรรมการที่เกี่ยวของ ณ หอง

ประชุมสํานักงานประมงจังหวัดยโสธร  

วันท่ี ๑๗ มกราคม  ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายศุภรัตน 

ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(Biosecurity) และการประเมินผลผลิตของฟารมเลี้ยงสัตวนํ้าจืด โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โดยมี   

นายสนธิพันธ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด เปนประธาน ณ หองประชุมอานนท กรมประมง  



YT 39/2561 

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

วันท่ี  ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด

เขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายสุริยันต จูทะรักษ และนางสาวดาริกา 

จัยวัฒน นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจติดตามฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

Safety Level (SL) ตามโครงการอาหารปลอดภัยดานประมงจังหวัดยโสธร

จํานวน 30 ราย ในเขตอําเภอเมือง อําเภอมหาชนะชัย อําเภอคําเขื่อนแกว 

และอําเภอปาต้ิว 

วนัที ่๒๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 

   ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร )  มอบหมายให  นายประสิท ธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และทีมเจาหนาที่ 

ลงพ้ืนที่แนะนําและสรางเสริมองคความรูการจัดการฟารมตาม

มาตรฐานและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดอินทรียบานนาดีนอย 

ตําบลนาสะไมย อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 



YT 40/2561 

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

วันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นางสุมาลี จัน

ทะคูณ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน และ นางยุบล พวงพุม พนักงานพิมพ ส.๓ เขารวมฝกอบรม หลักสูตร “ระบบ

สารสนเทศงานเงินทุนหมุนเวียน และการจองพันธุสัตวนํ้าผานระบบ” ณ หองคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร จัดโดย กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด 

วันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให  นายศุภรัตน  ขันงาม 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  เขารวมประชุมหารือแนวทางดําเนินงาน

ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ตามโครงการแปลงใหญ

หัวขบวน ของกรมประมง โดยมี นายสนธิพันธ ผาสุขดี ผอ.กองวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด   เปนประธาน ณ หองประชุม 

๑๐๒ อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง  



YT 41/2561 

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

วันท่ี ๒๓ มกราคม  ๒๕๖๑ 

       ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยนายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ รวมประชุมคณะกรรมการธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง โดยมี 

นายประเสริฐ มั่นศิริ ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เปนประธาน ณ อางเก็บนํ้าหวยเทียม  หมูที่ 3, 7, 9 และ 10 

ตําบลโนนค้ํา อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 



YT 42/2561 

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

วันท่ี 23 มกราคม ๒๕๖๑  

     ผอ .ทิพยสุดา  ต างประโคน ศูนย วิจัยและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 

มอบหมายให นายสมาน โรมพันธ เจาพนักงาน

ประมงชํานาญงาน และนายสุริ ยันต จูทะรักษ 

นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ ติดตามผลโครงการ

ธนาคารผลผลิตเกษตรดานประมง รวมกับสํานักงาน

ประมงจังหวัดยโสธร ณ แหลงนํ้ารองแห บานดอนผึ้ง 

ตําบลบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

วนัที ่๒5-26 มกราคม  ๒๕๖๑ 

   ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมช้ีแจงแนวทางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการผลิตอาหารสัตวนํ้าและ

ลดตนทุนใหเกษตรกร โดย กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนํ้า กรมประมง ณ หองประชุมอานนท กรมประมง 
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ที่ตั้ง  ๑๔๘  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 29-31 มกราคม  ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ด้าเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง จัดโดย
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด ซึ่งมี นายประเสริฐ ม่ันศิริ 
ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ โรงแรม สเตชัน วัน 
โฮเทล จ.สระแก้ว  

วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้ าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายศุภรัตน์  ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ประสานงานด้านการประมง (Fisheries Coordinator ; FC) 
ประจ้าเดือน ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2561 
โดยมี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ 
ห้องประชุมส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร 
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