
YT 90/2561 

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

วันที่ 27 เมษายน ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
จืดเขต ๕ (ยโสธร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อน
นโยบายส้ าคัญและการแก้ ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจั งหวั ด          
(CoO ; Chief of Operation) และคณะท้างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส้าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ้าเภอ (Operation Team) 
โดยมี เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร 

วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) เข้าประชุมผ่านระบบการประชุม
ทางไกลออนไลน์  (Web Conference) รับทราบแนวทางการรายงานผลการด้าเนินงาน “โครงการตามนโยบายส้าคัญ 15 เรื่อง
และโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ส้าหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ตามมติคณะกรรมการ การ
บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร 



YT 91/2561 

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

 
 
 

วันที่ 1-3 และ 9-11 พฤษภาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์      
จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและให้ค้าแนะน้าเกษตรกร โครงการ
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง (รายใหม่) ในเขตพ้ืนที่ อ้าเภอป่าติ้ว ไทยเจริญ เมือง และกุดชุม จังหวัดยโสธร 
ซึ่งผลการด้าเนินงานสะสมเป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน  
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

 
 
 

วันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่วางข่ายสุ่มชั่งน้้าหนัก ความยาว และวัดอัตรา
การเจริญเติบโตของสัตว์น้้าที่อนุบาลในกระชัง ตามโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ร่วมกับประมงอ้าเภอ
บุณฑริก ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ณ อ่างเก็บน้้าห้วยเทียม หมู่ที่ 3, 7, 9 และ 10 ต้าบลโนนค้อ อ้าเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นางสุมาลี จันทะคูน 
เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน และ นางยุบล พวงพุ่ม พนักงานธุรการ ส.3 เข้าร่วมประชุมรับฟังการใช้งานในระบบ        
(KTB Corporate Online) โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

วันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
       ผ อ . ทิ พ ย์ สุ ด า  ต่ า ง ป ร ะ โ ค น 
ศูนย์วิ จัยและพัฒนาการ เพาะเลี้ ยง   
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ 
นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติ โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ พร้อมสนับสนุน
พันธุ์สัตว์น้้ าแก่ พ้ืนที่ เป้าหมาย โดยมี   
นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน ณ บริเวณศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ต้าบลหนองเป็ด อ้าเภอ
เมือง จังหวัดยโสธร 
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 9-10 พฤษภาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ และ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“Introduction to GMP and HACCP ส้าหรับการรับรองสถานประกอบการตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์” โดยกองพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้้ าจื ด เขต ๕ 
(ย โส ธร )  มอบหมาย ให้  นายประสิ ทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ และ นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการ
ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านการประมง 
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายเขมชาติ   
จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็น
ประธาน ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์     
โฮเทล อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า
โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร (Smart Organic Farm) 
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จังหวัดยโสธร 

วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ 
(ยโสธร) ร่วมประชุมคณะกรรมการก้าหนดยุทธศาสตร์กองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อ้านวยการ
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 102  
ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง  
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
    ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นางสุมาลี 
จันทะคูน เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ้าจังหวัด 
และนายอ้าเภอ คร้ังท่ี 5/2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดยโสธร 

วันที่ 21 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
       ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ 
นางสุมาลี  จันทะคูน เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน และ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง เข้าร่วม
ประชุมการใช้ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร และระบบติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมี ประมงจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี  
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ้าปีของชาติ พ.ศ.2561 และเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งหน่วยงานร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามนโยบายของ
กรมประมง และจังหวัดยโสธร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)   
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วันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า โครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง และสุ่ม
ชั่งน้้าหนัก ความยาว และวัดอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้้าที่อนุบาลในกระชัง ร่วมกับประมงจังหวัดอุบลราชธานี และ  
ทีมจากส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอ้าเภอบุณฑริก เป็นประธาน ณ อ่างเก็บน้้าห้วยเทียม หมู่ที่ 3, 7, 9 
และ 10 ต้าบลโนนค้อ อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  
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วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๑  
     ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ 
นายประสิทธิ์ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา 
จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ร่วมกับทางส้านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นท่ีประเมินความพึงพอใจ
และการมีส่วนร่วมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองยาง ต้าบลยางสว่าง อ้าเภอ     
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ์
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ที่ตั้ง  ๑84  หมู่ที่  ๒  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๕-๗๕๖-๖๐๘ 

วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
      ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต ๕ (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์    
จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก พร้อม  
ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กพจ.) ปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านโนนประทาย      
ต้าบลหนองแหน อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร จ้านวน 10 ราย 


