
YT 76/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 วนัที ่3 เมษายน ๒๕๖๑ 
    ผอ .ทิพยสุดา ตางประโคน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตว นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) รวม

ประชุมหารือการจัดทําโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการงบจังหวัด 

ยโสธร “โครงการศูนย เรียนรู

เกษตรอินทรียวิถียโสธร” (Smart 

Organic Farm) ซึ่งมี นางอังคณา 

บุญสาม  เกษตรและสหกรณ

จังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ 

หองประชุมศูนยวิจัยและพัฒนา

อาหารสัตวยโสธร  

วนัที ่5 เมษายน ๒๕๖๑ 
    ผอ .ทิพย สุ ด า  ต า งประ โคน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ประชุม

คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อน

นโยบายสําคัญและการแกไขปญหา

ภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of 

Operation ; CoO) จังหวัดยโสธร 

ณ อาคารศูนยฝกอบรมและพัฒนา

เกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด

ยโสธร 



YT 77/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที ่4 เมษายน ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) รวมประชุมและประชาสัมพันธการ

มอบเงินอุดหนุนชดเชยรายไดเกษตรกร โครงการสงเสริมการผลิตขาวอินทรีย 2561 โดยมี นายสมเพชร สรอยสระคู รองผูวา

ราชการจังหวัดยโสธร กลาวตอนรับ โดยมี นายสัตวแพทยธนิตย อเนกวิทย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปน

ประธานในพิธีเปด ณ หองประชุมสีเงิน องคการบริหารสวนจังหวัดยโสธร อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 



YT 78/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วนัที ่4-5, 10-11 เมษายน ๒๕๖๑ 

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ําจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นาย

สุริยันต จูทะรักษ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน นักวิชาการประมง ลงพื้นที่เก็บขอมูลและใหคําแนะนําเกษตรกร

โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาประมง อําเภอกุดชุม อําเภอไทยเจริญ อําเภอมหาชนะชัย และ 

อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร  



YT 79/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘  

วันที ่5-6 เมษายน ๒๕๖๑  

      ผ อ . ทิ พ ย สุ ด า  ต า ง ป ร ะ โ ค น 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

นํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให 

น า ย ป ร ะ สิ ท ธิ์  เ ชี่ ย ว ช า ญ ธ น กิ จ 

นักวิชาการประมงปฏิบั ติการ และ

เจาหนาที่ศูนยฯ ลงพ้ืนที่สุมช่ังนํ้าหนัก

และวัดขนาดสัตว นํ้า ตามโครงการ

ธนาคารผลผลิตเกษตรดานการประมง 

รวมกับทางสํานักงานประมงจังหวัด

ยโสธร ณ บานดอนผึ้ง หมูที่ 4 และ 8 

ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย 

จังหวัดยโสธร 

  

วันที ่9 เมษายน ๒๕๖๑  

     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให นายศุภรัตน ขันงาม 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการฝายหัวนา 

จังหวัดศรีสะเกษ ปงบประมาณ 2561 แผนงานดานนิเวศทรัพยากรประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืดและกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด โดยมี นางสาวศิราณี งอยจันทรศรี ผูอํานวยการศูนยวิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด  

ศรีสะเกษ เปนประธาน ณ หองประชุมศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ศรีสะเกษ 



YT 80/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วนัที ่9 เมษายน ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย นายประสิทธ์ิ 

เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เขารวมประชุมคณะกรรมการการประสานงานดานการประมง (Fisheries 

Coordinator ; FC) ของหนวยงานกรมประมง โดยมี นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดยโสธร เปนประธาน ณ หองประชุม

สํานักงานประมงจังหวัดยโสธร  

วนัที ่9-11 เมษายน ๒๕๖๑ 
 ผอ .ทิพยสุดา  ต างประโคน และคณะของ

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต 

๕ (ยโสธร) รับการตรวจการปฏิบัติงานดาน

การเงิน/บัญชี/ระบบGFMIS การจัดช้ือจัดจาง 

ประเมินการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม

ระเบียบที่เกี่ยวของ จากกลุมตรวจสอบภายใน 

กรมประมง  



YT 81/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วนัที ่10 เมษายน ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนยวิจัย

และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ 

(ยโสธร) มอบหมายให  นายประสิทธิ์ 

เชี่ ยวชาญธนกิ จ  นัก วิชาการประมง

ปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุสัตว นํ้า เพ่ือ

อนุบาลตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร

ดานการประมง รวมกับทางสํานักงาน

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ณ อางเก็บนํ้า

หวยเทียม ตําบลโนนคอ อําเภอบุณฑริก

จังหวัดอุบลราชธานี 

วนัที ่10 เมษายน ๒๕๖๑ 
     ผอ .ทิพย สุ ด า  ต า งประ โคน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวย 

นายประสิ ทธิ์  เ ชี่ ย วชาญธนกิ จ 

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่

ติ ดตามเกษตรกร ให คํ าแนะนํ า 

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง 

(Smart Farmer) ดานการประมง 

อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 



YT 82/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วนัที ่10 เมษายน ๒๕๖๑ 
     ผอ .ทิ พย สุ ด า  ต า งปร ะ โคน 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมาย

ให นายศุภรัตน ขันงาม นักวิชาการ

ประมงปฏิบัติการ และเจาหนาที่ศูนย 

บูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรฯ และไดสนับสนุน

พันธุ สั ตว นํ้ า ในโครงการจั งหวัด

เคลื่อนที่ “เพ่ิมรอยย้ิม เติมความสุขให

คนยโสธร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 ณ โรงเรียนบานสรางแตนา

ประเสริฐ ตําบลโพนงาม อําเภอกุดชุม 

จังหวัดยโสธร 

วนัที ่10 เมษายน ๒๕๖๑ 
   ศู น ย วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร

เพาะ เ ลี้ ย ง สั ต ว นํ้ า จื ด เ ขต  5 

(ยโสธร) รับการตรวจประเมินโรง

เพาะพันธุและอนุบาลสัตวนํ้าจืด 

ใหเปนไปตามมาตรฐาน จีเอพี 

กรมประมงจากศูนยวิจัยและ

พั ฒ น า ป ร ะ ม ง น้ํ า จื ด เ ข ต  ๓ 

(สกลนคร) ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖1 

 



YT 83/2561 

ที่ต้ัง  ๑84  หมูที่  ๒  ตําบลบากเรือ  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศพัท  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 
 

วนัที ่11 เมษายน ๒๕๖๑ 
     ผอ .ทิพยสุดา ตางประโคน ศูนย วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พรอมดวยเจาหนาที่ศูนยฯ 

จัดกิจกรรม “สวัสดีปใหมไทย 2561 สงกรานตยโสธร” สรงนํ้า

พระพุทธรูป รดนํ้าขอพรผูวาราชการจังหวัดยโสธร และรองผูวา

ราชการจังหวัด สืบสานประเพณีไทย รดนํ้าดําหัวขอพรผูใหญ   

ณ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 

 



YT 84/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 18 เมษายน ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย         
นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับประมงจังหวัดเดชา รอดระรัง และทีมจาก
ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพ้ืนที่ติดตาม เพ่ือคัดเลือกเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรด้านการประมงระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอกุดชุม ไทยเจริญ ทรายมูล เมือง และมหาชนะชัย จ.ยโสธร  



YT 85/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 18-20 เมษายน ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์    
จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและให้ค้าแนะน้าเกษตรกร โครงการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (รายใหม่) อ้าเภอค้อวัง และอ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  



YT 86/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 วันที่ 20 เมษายน ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะ เลี้ ย งสั ต ว์ น้้ า จื ด เ ขต  ๕  ( ย โ สธ ร )  มอบหมาย ให้           
นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
เข้าร่วมประชุมชี้แจง การประเมินความพึงพอใจและการมีส่วน
ร่วมในการด้าเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 
การวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าหลังการปล่อย 
และการประเมินผลจับและมูลค่าสัตว์น้้าใช้ประโยชน์ โดยมี   
นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 102 ชั้น 1 
อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง  

วันที่ 24 เมษายน ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าจืด เขต ๕ (ยโสธร ) มอบหมายให้          
นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และ
นายอ้าเภอ ประจ้าเดือน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

วันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) ประชุมข้าราชการ
เ พ่ือชี้ แจงข้อราชการตามนโยบายกองวิ จั ยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 



YT 87/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 21 เมษายน ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผลผลิตสัตว์น้้า และสังเกตการณ์ 
งานขายบัตรจับปลาโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ร่วมกับทางส้านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ณ แหล่งน้้า
หนองยาง ต้าบลยางสว่าง อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 



YT 88/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

       วันที่ 23 เมษายน 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) 
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการด้าเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้้าจืด) โดยมี ดร. ช านาญ  
พงษ์ศรี  รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพะยูน  ชั้น  7  อาคารจุฬาภรณ์  กรมประมง                                 
ใน วันที่ 24 เมษายน 2561 ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เพ่ือ
ติดตามผลการด้าเนินงานในแต่ละกิจกรรมของหน่วยงาน โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุกดี ผู้อ้านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกุลาด้า ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 



YT 89/2561 

ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 25 เมษายน ๒๕๖๑ 
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายศุภรัตน์   
ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สนับสนุนพันธุ์ปลา มอบปัจจัยการผลิต โครงการ “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ประจ้าปี 2561
อ้าเภอทรายมูล จ้านวน 83 ราย โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ หอประชุมอ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  


