
YT 17/2562 

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

       วันท่ี 4 ธันวาคม 2561  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ประชุมผู้อ้านวยการและนักวิชาการ ของหน่วยงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ภายในเขต 5 (ยโสธร                 
ศรีสะเกษ มุกดาหาร และอ้านาจเจริญ) เพ่ือจัดท้าแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ครั้งที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
และรับทราบแนวนโยบายการท้างานของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด กรมประมง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 



YT 18/2562 

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

          
      วันท่ี 5 ธันวาคม 2561 ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ  ถวายราชสดุดี  และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  ประจ้าปี 2561 
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชน จากนั้น 
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันดินโลก จังหวัดยโสธร ประจ้าปี 2561  ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร  



YT 19/2562 

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

    
       
          
      วันที่ 5 ธันวาคม 2561  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ เราท้าความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดยโสธร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจ้าปี 2561      
ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วย      
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ข้าราชการ และประชาชน จากนั้น ร่วมกิจกรรม “เกี่ยวข้าวอินทรีย์ วิถียโสธร” ในแปลงนาข้าว
หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร 



YT 20/2562 

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

 
 

        
  
      วันท่ี 6 ธันวาคม 2561  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรจังหวัดยโสธร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบ   
ตอซังพืช เพื่อสนับสนุนวันดินโลก โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน       
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  
   



YT 21/2562 

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

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา 
ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รับชั่น
สากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร 
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการ
จั ง ห วั ด  พ ร้ อ ม ด้ ว ย ข้ า ร า ช ก า ร 
หน่วยงานทุกองค์กร ณ หอประชุมวิถี
อีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร  



YT 22/2562 

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

    วันที่  11 ธันวาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ้านวยการขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (CoO ; Chief of Operation) จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 8/2561 โดยมี
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 
ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม)่ 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ประชุม
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกต้าแหน่ง เพื่อชี้แจงข้อราชการตาม
น โยบายกองวิ จั ย และ พัฒนาการ เพาะ เลี้ ย งสั ต ว์ น้้ า จื ด                 
และร่วมกันถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  



YT 23/2562 

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

    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) น้าทีม
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมงาน “วันกีฬาแห่งชาติ” จังหวัดยโสธร แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ กับหน่วยงานกรมอ่ืนๆ ภายใน
จังหวัด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ สนามกีฬาจังหวัดยโสธร 



YT 24/2562 

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

    วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นางสุมาลี   
จันทะคูณ เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน และ นางยุบล พวงพุ่ม พนักงาน
ธุรการ ส.3 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการคลัง” และได้รับรางวัลดีเด่นหน่วยงานที่จัดท้า
รายงานเกณฑ์ประเมินด้านบัญชี จากกองคลัง กรมประมง ณ โรงแรมอวานี 
ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  

        วันที่ 7 ธันวาคม 2561             
ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต 5 (ยโสธร) ได้รับเกียรติจาก    
น า ย ส ม ศั ก ดิ์  รุ่ ง ท อ ง ใ บ สุ รี ย์ 
ผู้ อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้้ า มอบใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มฯ ตามหลักพันธุ์
ศาสตร์ ซึ่งเป็นเกียรติบัตรคู่กับโล่
รางวัลที่หน่วยงานได้รับประจ้าปี
2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  



YT 25/2562 

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

  วันท่ี 18 ธันวาคม 2561  
ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด   
เขต 5 (ยโสธร) ร่วมประชุมคณะท้างาน
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ครั้ง
ที่ 3/2561 โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน   
ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร (ชั้น2) 

     วันท่ี 21 ธันวาคม 2561  
ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าจืดเขต 5 
(ยโสธร) ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่อ ง เ ท่ี ยว ใน เขตพื้ น ท่ี จั งหวั ดย โสธร 
ป ร ะ จ้ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 2              
โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
ข้าราชการ ประชาชน ร่วมชมนิทรรศการ 
แสง สี เสียง ณ วิมานพญาแถน จ.ยโสธร 



YT 26/2562 

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

    
       
          
       

วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 5 
(ยโสธร) ร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพ่ือดูแลประชาชน พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้า อุทิศ
ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นางสาวสิริมา 
วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน      
ณ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว ต้าบลหัวเมือง อ้าเภอ           
มหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 



YT 27/2562 

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

 
 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2561  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) จัดกิจกรรม “งานบุญ           
ตุ้มโฮม พี่น้องผองเพื่อน กีฬาสามัคคี” เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งศูนย์ฯ ร่วมกันท้าบุญเลี้ยงพระ แข่งขันกีฬา และร่วม
รับประทานอาหาร เพ่ือส่งเสริมประเพณีบุญและความสามัคคีในหน่วยงาน 



YT 28/2562 

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

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมพิธีเปิดงาน 
“Yasothon Organic Fair” จังหวัดยโสธร ประจ้าปี 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดยโสธร และพิธีเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้เกษตร
อินทรีย์วิถียโสธร ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ.ค้าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยมี นายวิวัฒน์ ศัลยก าธร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รองผู้ว่า ราชการจังหวัด หน่วยงาน
กระทรวงเกษตรจังหวัดยโสธร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ พร้อมกิจกรรมปล่อยกบและปลา ในพ้ืนที่โครงการฯ 



YT 29/2562 

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

    วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการประมง (Smart Farmer) ประจ้าปี 2562 หลักสูตร 
พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer แก่เกษตรกรจังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร จ้านวน 3 รุ่น 
รวม 220 ราย (อ.กุดชุม อ.ทรายมูล อ.ค้าเข่ือนแก้ว อ.ป่าติ้ว และ อ.ไทยเจริญ) โดยมีประมงอ้าเภอร่วมเป็นวิทยากร 


