
YT 40/2562 

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

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562   
    ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ 
นักวิชาการประมง ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และให้ความรู้เกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) 
ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร จ้านวน 35 ราย 



YT 41/2562 

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

      วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัด
ยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ยโสธร ผู้บริหารกรมส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และประชาชนชาวจังหวัดยโสธรทุกภาคส่วน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ภายในศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ในการนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ร่วมบูรณาการจัดเตรียมการต้อนรับในส่วนของกบอินทรีย์ และจุดแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย ์
 



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

      วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562  ผอ. ทิพย์สุดา            
ต่างประโคน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)        
นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ยโสธร นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดยโสธร 
ต้อนรับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งลงพ้ืนที่ตรวจราชการจังหวัด
ยโสธร โอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ เขต 5 (ยโสธร) 
พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจ้ารัชกาลที่ 10)         
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด                
เขต 5 (ยโสธร)  

YT 42/2562 



YT 43/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608         วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร                  “การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจ
วินิจฉัยโรคสัตว์น้้าอย่างมืออาชีพ” ณ กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้้า กรมประมง กรุงเทพฯ  

      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผลผลิต            
สัตว์น้้า และสังเกตการณ์งานขายบัตรจับปลาโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัด
สุรินทร์ ณ แหล่งน้้าหนองยาง ต้าบลยางสว่าง อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 



YT 44/2562 

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

วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2562                                 
      ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ 
และ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐาน จีเอพี กรมประมง ให้แก่เกษตร
โครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จ้านวน 30 ราย 



YT 45/2562 

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

         วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562   ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้า
ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ือลดปัญหาเชื้อดื้อยา” โดย กองวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า กรมประมง ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอน
เวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี 

       วันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2562 ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมงบลงทุนปี 
พ.ศ. 2563-2565 ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือพิจารณารายการงบ
ลงทุน หมวดที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประจ้าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ณ ห้องประชุม 102 
ชั้น 1 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง กรุงเทพมหานคร 



YT 46/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   

      ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และให้ความรู้เกษตรกร โครงการ
ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ร่วมกับส้านักงานประมง
จังหวัดยโสธร จ้านวน 35 ราย 



YT 47/2562 

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

         วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562   ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุมการจัดงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัด
ยโสธร ประจ้าปี 2562 หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้ง 1/2562 โดยมี นางอังคณา บุญสาม เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปลาส้ม ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชั้น 3 

      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562   ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ บทบาทของจังหวัดยโสธร ต่อการ
สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 โดยมี 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 
ศาลากลางจังหวัดยโสธร  



YT 48/2562 

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

วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2562   
    ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมประชุม
คณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญ และการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) 
จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย 
เกษตรจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาเกษตรกร ส้านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 



YT 49/2562 

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

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลผลผลิต            
สัตว์น้้า และสังเกตการณ์งานขายบัตรจับปลาโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัด
อุบลราชธานี ณ อ่างเก็บน้้าห้วยเทียม หมู่ที่ 3, 7, 9 และ 10 ต้าบลโนนค้อ อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 



YT 50/2562 

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

     วันท่ี 20-22 กุมภาพันธ์ 2562  ผอ. ทิพย์สุดา 
ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด
เขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ และ 
นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ตรวจ
ประเมินมาตรฐาน การ เพาะเลี้ ย งสั ตว์น้้ า อินทรี ย์ 
(มกษ.9000-2552 เล่ม 1) ในเขตพ้ืนที่ อ้าเภอหัวตะพาน 
เสนางคนิ คม  เมื อ ง  และ  ปทุมราชวงศา  จั งหวั ด
อ้านาจเจริญ จ้านวนทั้งสิ้น 11 ราย   



YT 51/2562 

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

     วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  
เข้าร่วมประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 โดยมี            
นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ต้าบล    
ลุมพุก อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  
      จากนั้น ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กิจกรรม “กาแฟส่งตะวัน” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ยโสธร โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดยโสธรเข้าร่วม 
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ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 

      วันท่ี 27-28 กุมภาพันธ์ 2562  ผอ. ทิพย์สุดา ต่างประ
โคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง เข้า
ร่วมโครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต ผลิตผล และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า GAP/CoC ส้าหรับหน่วยรับรองตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 ) ประจ้าปี 2562 รุ่นที่ 2 โดยมี 
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เป็นประธาน นางสาวชุติมา ขมวิลัย 
ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง
และหลักฐานเพ่ือการสืบค้น กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมารวย 
การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 


