
YT 7/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

                               
      วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกับ
ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร ประชุม
ชี้แจงโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง ร่วมกับชุมชนบ้าน
ห น อ ง แ ข้  พ ร้ อ ม คั ด เ ลื อ ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารแหล่งน้้า ณ ศาลาวัด
บ้านหนองแข้ ต้าบลโคกนาโก อ้าเภอ
ป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
 
   

 
วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) ร่วมประชุมคณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร
ระดับจังหวัด (CoO ; Chief of Operation) ครั้งท่ี 7/2561 พร้อมหน่วยงานกระทรวงเกษตรจังหวัดยโสธร              
ซึ่งมี เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร  



YT 8/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 
                       วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561   
          ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง เข้าร่วมโครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เป็น
ประธาน นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กล่าวรายงาน จัดโดย กองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กรมประมง ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายศุภรัตน์     ขันงาม  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ข้อก้าหนดส้าหรับหน่วย
รับรอง และการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO/IEC 17065:2012 Introduction and Internal Auditor Course) ตาม
ระบบคุณภาพหน่วยรับรอง ตามระบบ ISO/IEC 17065 โดยมี นายคณิศร์ นาคสังข์ ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบการรับรอง
มาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป.) เป็นประธาน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 



YT 9/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

                 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ร่วมกับหน่วยงาน กรมการจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
เป็นประธาน ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร  
 



YT 10/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

                            
                  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 
             ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ 
นางสาวพรรณทิพา สามารถ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายวิวัฒน์ ไชยค า นักวิชาการประมง เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 2 โดยมี นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน           
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร   
          

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นางสุมาลี จันทะคูณ เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน รับมอบใบประกาศ หน่วยงานแรกของจังหวัดยโสธร         
ที่จ่ายเงินประกันสังคมผ่านระบบ E-payment ณ ส้านักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร 



YT 11/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  
        ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดกองวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ครั้ง 8/2561 โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง 

       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ธนาคารสินค้าเกษตร ประจ้าปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายบรรจง จ านงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน       
ณ ห้องพะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง 



YT 12/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

          วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) ร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง งานรับมอบคฑา จากคณะหมอชวนวิ่ง จังหวัดอ้านาจเจริญ และร่วมออกก้าลังกายแอโรบิค 
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมรองผู้ว่าราชการ หัวหน้าหน่วยงานกรมการ
จังหวัด และทีมงานสาธารณสุขจังหวัด ณ วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร 



YT 13/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

 
 

        
  
      วันท่ี 22  พฤศจิกายน 2561  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ วิถี
ยโสธร โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ.ค้า
เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ในการนี้ ศพจ.เขต 5 (ยโสธร) ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน “จับกบในนา...จับปลาข่อนหนอง” เพ่ือแสดงถึง      
วิถีชาวนาพื้นบ้านอีสาน 
  
   



YT 14/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

วันท่ี 21-23 พฤศจิกายน 2561 ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง  ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบกลุ่ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง (กมป.) ส่วนกลาง กรมประมง ณ บ้านดอนแรด 
ต้าบลดอนแรด อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 



YT 15/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561              
    ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ลงพ้ืนที่สุ่มชั่งน้้าหนักและวัดขนาดสัตว์น้้า ตามโครงการ
ธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ร่วมกับทางส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ณ อ่างเก็บน้้าห้วยเทียม ต้าบลโนนค้้า 
อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  
  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าจืดเขต 5 
( ย โ ส ธ ร )  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ 
นางสาวดาริ ก า  จั ย วัฒน์ 
นักวิชาการประมง ลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลและให้ค้าแนะน้าแก่
เกษตรกรโครงการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety)  
อ้ า เ ภ อ เ มื อ ง  กุ ด ชุ ม  แ ล ะ       
ค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  



YT 16/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

          วันท่ี 27-28 พฤศจิกายน 2561 ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมศักยภาพผู้จัดการแปลงใหญ่ด้านการประมง ประจ้าปี 2562 พร้อม
หน่วยงานกรมประมงทั้งประเทศ  มี นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธาน จัดโดยกองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่พ้ืนที่เป้าหมาย 
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร” โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร เป็นประธาน ณ วัดบ้านค้าน้้าสร้าง ต้าบลค้อเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร จากนั้น น้าพันธุ์ปลาร่วมกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติ “ตามรอยพระบาท ที่ยาตรา” พิธีปล่อย ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณหนองอ่ึง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ         
หมู่ท่ี 12 ต้าบลค้อเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 


