
YT 114/2562 

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

วันที่  1 กรกฎาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ ร่วมกับ นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัด
ยโสธร และทีมจากส้านักงานประมงจังหวัด ลงพ้ืนที่เพ่ือ
คัดเลือกแหล่งน้้าเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการธนาคาร
สินค้ า เกษตรด้ านการประมง  ประจ้ าปี งบประมาณ       
2563-2564 จังหวัดยโสธร จากนั้น ลงพ้ืนที่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านสวาท เยี่ยมชมพร้อมแนะน้า
กิจกรรมด้านการประมง ต.กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร   



YT 115/2562 

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

      วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
และส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้้าจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ร่วมลงพ้ืนวิกฤตปลา
ในกระชังตายที่ต้าบลค้อเหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
เนื่องจากปริมาตรน้้าน้อย มีฝนตกฟ้าสลัวติดต่อกันหลายวัน 
ปลาลอยหัวและตาย วิเคราะห์คุณภาพน้้าพบว่าออกซิเจนลดต่้า 
(DO 0.5-3 ppm.) อยู่ในเกณฑ์อันตราย แนะน้าการเปิดเครื่อง
เติมอากาศตลอดเวลา ที้งนี้ ศูนย์ฯ และส้านักงานประมงจังหวัด
ยโสธร ได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจน
เข้าสู่สภาวะที่ปลอดภัย 



YT 116/2562 

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

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วย นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดยโสธร ลงพ้ืนที่แนะน้าการเลี้ยงปลาในบ่อดิน ณ เรือนจ้ากลางยโสธร พร้อมส้ารวจ
แหล่งอนุรักษ์เพ่ือเตรียมการปล่อยปลาฯ อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา 
ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วม
ประชุมคณะท้างานพัมนาเกษตรอินทรีย์
จั งหวัดยโสธร ครั้ งที่ 1 /2562 โดยมี 
นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้อง
ประชุมหมอนขิด  ชั้น  2 ศาลากลาง
จังหวัดยโสธร   



YT 117/2562 

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

      วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ ลงพื้นท่ีสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการบริหารจัดการการ
ผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก Argi-Map ประจ้าปีงบประมาณ 2562 อ้าเภอกุดชุม           
จังหวัดยโสธร จ้านวน 35 ราย บูรณาการร่วมกับประมงอ้าเภอกุดชุม 



YT 118/2562 

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

      วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เช่ียวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นท่ีให้ค้าแนะน้าการเลี้ยง
แก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ) 
ปีงบประมาณ 2562 จ้านวน 5 ราย ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับประมงอ้าเภอกุดชุม 



YT 119/2562 

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

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  
ลงพ้ืนที่ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร มอบใบรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี (Good 
Aquaculture Practice; GAP) พร้อมทีมนักข่าวรักษ์เกษตร 
ที่มาท้าสกู๊ปข่าว/สัมภาษณ์เกษตรกรโครงการเกษตรแปลงใหญ่
ปลาตะเพียนและปลานิล ปี 2561 ณ ฟาร์มนายภักดี ถาวร 
ต้าบลสร้างมิ่ง อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร  



YT 120/2562 

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

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา 
ต่ า งประโคน  ศูนย์ วิ จั ยและพัฒนาการ
เพาะ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ น้้ า จื ด เ ขต  5  ( ย โ สธ ร ) 
มอบหมายให้  นางสุมาลี จันทะคูณ เจ้า
พนักงานธุรการช้านาญงาน เข้าร่วมประชุม
โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธี
ปฎิบัติ ในการขอรับและการจ่ายบ้าเหน็จ 
ด้ารงชีพ ส้าหรับผู้รับบ้านาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 
70 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2562 โดยมี นางสาวสิริมา     
วัฒโน  รองผู้ ว่ า ร าชการจั งหวั ดย โสธร        
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร  

    วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง พร้อมด้วยเจ้าศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาพัฒนาถนน
โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร ส่วนราชการ ภาครัฐ และเอกชน จิตอาสาจ้านวนมากร่วมกิจกรรม จังหวัดยโสธร 
 



YT 121/2562 

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

    วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมายให้           
นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องมือการวิจัยทางสังคมส้าหรับการวิจัยด้าน
การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด และการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืด กรมประมง โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกอง
วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าจืด เป็นประธาน ณ โรงแรม
รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 



YT 122/2562 

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

      วันที่ 11 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ร่วมประชุมคณะกรรมการอ้านวยการขับเคลื่อนนโยบายส้าคัญ 
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด Chief of 
Operation จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2562 ณ อาคารศูนย์
ฝึกอบรมและพัฒนาเกษตรกร ส้านักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 
จากนั้น ร่วมต้อนรับ ดร.จุฬ สินชัยพานิช ผู้ตรวจราชการกรม
ประมง เขต 14 และคณะกรรมประเมินเกษตรกรดีเด่นด้านการ
ประมง ณ ฟาร์มสง่าพันธุ์ปลา อ้าเมือง จังหวัดยโสธร 



YT 123/2562 

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

      วันที่ 12 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง 
ลงพื้นที่ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (พัฒนาเกษตร
อินทรีย์) ปีงบประมาณ 2562 จ้านวน 5 ราย ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร บูรณาการร่วมกับประมงอ้าเภอกุดชุม 



YT 124/2562 

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

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่สุ่มชั่งวัด อัตราการ
เจริญเติบโตและผลผลิตแหล่งน้้า โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง ปี 2562 ณ หนองทดใหญ่ บ้านหนองแข้         
หมู่ที่ 5 และ 13 ต้าบลโคกนาโก อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร  



YT 125/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2562   ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) เข้าร่วม
ประชุมการจัดท้าแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2) โดยมี นายอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปทุมวรราช 
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังใหม)่ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา 
ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้ าจื ด เขต 5 (ย โสธร ) มอบหมายให้          
นายประสิทธิ์  เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามการ
ด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 
(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมี
ส่วนร่วม) ประจ้าปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรม
ติดตาม การด้าเนินงานโครงการฯ แหล่งน้้าเก่าปี 
2561)  โดยมี  นายถาวร จิ ระโสภณรักษ์          
รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ณ ห้อง
พะยูน ชั้น 7 ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง 



YT 126/2562 

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

    วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการ
เลี้ยงแก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพ่ือบริหาร
จัดการเชิงรุก Argi-Map ประจ้าปีงบประมาณ 2562 อ้าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จ้านวน 35 ราย บูรณาการร่วมกับประมง
อ้าเภอทรายมูล 
 



YT 127/2562 

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

    วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับทีมส้านักงานประมง
จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นท่ีเพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (พัฒนาเกษตรอินทรีย์) 
ปีงบประมาณ 2562 ในเขตพื้นท่ีอ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 



YT 128/2562 

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

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)            
ร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการด้าเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13,14           
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร จากนั้นลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร
ด้านการประมง ประจ้าปี 2562 ณ หนองทดใหญ่ บ้านหนองแข้ ต้าบลโคกนาโก อ้าเภอป่าติ้ว และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านประมง อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมประมง
นายวิสูตร ศศิวิมล  



YT 129/2562 

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

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อม
ด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการ จิตอาสาประชาชนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร  



YT 130/2562 

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

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัด
ยโสธร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้
พิพากษาหัวหน้าศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาประชาชนจังหวัดยโสธรร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ            
ล้าน้้าทวน สวนวิมานพญาแถน อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร จ้านวน 200,068 ตัว ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการ “ปลากัด สัตว์
น้้าประจ้าชาติไทย” เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสนับสนุนปลากัดแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน 



YT 131/2562 

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

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
ประชุมหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดยโสธร ร่วมกับ
ทีมส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยมีนายวิสูตร ศศิวิมล 
ผู้ตรวจกรมประมงเขต 14 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม
ส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร 

       วันที่  30 กรกฎาคม 2562 
ผ อ . ทิ พ ย์ สุ ด า  ต่ า ง ป ร ะ โ ค น 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดเขต5 (ยโสธร) ประชุม
หน่วยงานภายในศูนย์วิ จั ยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 
5 ครั้งที่ 8/2562 (ยโสธร ศรีสะเกษ 
มุกดาหาร และอ้านาจเจริญ) โดยมี
ผู้อ้านวยการและนักวิชาการของแต่
ละหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ศพจ.
เขต 5 (ยโสธร) 



YT 132/2562 

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

    วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต5 (ยโสธร) ร่วมลง
พ้ืนทีป่ระชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของชาวบ้านชุมชนบ้านตูม เรื่องการบริหารจัดการน้้าเพ่ือการเกษตร โดยมี 
นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ที่เก่ียวข้อง ณ วัดบ้านตูม 
หมู่ที่ 2 ต้าบลกุดน้้าใส อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร   


