
YT 133/2562 

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

       วันที่ 1 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด เขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมออกตรวจสอบร้านอาหาร ตามโครงการ
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 



YT 134/2562 

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

    วันที่ 2 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อมด้วย 
นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าแก่เกษตรกร ร่วมกับส้านักงาน
ประมงจังหวัดยโสธร โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนทุกหน่วยงานเข้าร่วม           
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกนาโก ต้าบลโคกนาโก อ้าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการ 
“ปลากัด สัตว์น้้าประจ้าชาติไทย” เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้และสนับสนุนปลากัดแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน 
 
  



YT 135/2562 

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

       วันท่ี 2 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวดาริกา 
จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพื้นท่ีสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้้าโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์  ท่ีมีความพร้อมเรื่องน้้า จ้านวน 5 ราย ณ ต้าบลดงแคนใหญ่ อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 



YT 136/2562 

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

    วันที่ 5 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต5 (ยโสธร) มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสีเงิน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยโสธร ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

    วันที่  5 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา  
ต่ า งประ โคน  ศู นย์ วิ จั ย และ พัฒนากา ร
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต5 (ยโสธร) เข้าร่วม
ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัย
และพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ครั้งที่ 
4/2562 โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 
ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพะยูน 
ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 



YT 137/2562 

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

       วันที่ 5 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการ
ประมงปฏิบัติการ และนายสุริยันต์ จูทะรักษ์ นักวิชาการ
ประมง ร่วมออกตรวจสอบร้านอาหาร ตามโครงการ
ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดยโสธร 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

       วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินฟาร์ม สุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้า พร้อมให้ความรู้ 
และค้าแนะน้าแก่เกษตรกรโครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอค้อวัง ค้าเขื่อนแก้ว ทรายมูล 
และเมือง จังหวัดยโสธร  



YT 138/2562 

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

       วันที่ 7 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) และคณะ 
ร่วมกิจกรรมรณรงค์เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร                  
เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร เกษตรกร นักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์
การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร อ้าเภอค้าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร 



YT 139/2562 

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

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา 
ต่างประโคน ศูนย์วิ จั ยและพัฒนาการ
เพาะ เลี้ ย งสั ตว์ น้้ า จื ด เขต  5  (ย โสธร ) 
มอบห มาย ให้  นายศุ ภ รั ต น์  ขั น ง า ม 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้
ค้าแนะน้าการเลี้ยง พร้อมสนับสนุนปัจจัย
แก่เกษตรกรโครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตร ตามแผนที่เกษตรเพ่ือบริหาร
จั ด ก า ร เ ชิ ง รุ ก  Argi-Map ป ร ะ จ้ า ปี
งบประมาณ 2562 อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร ร่วมกับประมงอ้าเภอเลิงนกทา 



YT 140/2562 

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

วันที่  7-8 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายสุริยันต์  จูทะรักษ์ นักวิชาการประมง และ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยงแก่
เกษตรกรโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร ตาม
แผนที่เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก Argi-Map ประจ้าปี
งบประมาณ 2562 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ
ส้านักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 



YT 141/2562 

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

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมาย
ให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่
สนับสนุนปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยง พร้อมสนับสนุนปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (พัฒนาเกษตร
อินทรีย์) ปีงบประมาณ 2562 ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 



YT 142/2562 

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

         วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมกับส านักงานประมงจังหวัด
ยโสธร จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 เพ่ือถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายนิกร สุกใส ผู้ว่า
ราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ หนองหัวลิง ต าบลดงแคนใหญ่ 
อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รวม 200,087ตัว  



YT 143/2562 

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

    วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
นายนิกร สุกใส เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) และให้ก้าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ 



YT 144/2562 

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

      วันที่ 14 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) มอบหมาย
ให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวดาริกา จัยวัฒน์ นักวิชาการประมง ลงพ้ืนที่สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยง พร้อมสนับสนุนปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (พัฒนาเกษตรอินทรีย์) 
ปีงบประมาณ 2562 ในเขตพ้ืนที่อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร และอ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี จ้านวน 20 ราย 



YT 145/2562 

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

       วันที่ 15 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
มอบหมายให้ นายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพ้ืนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิต          
ให้ค้าแนะน้าการเลี้ยง พร้อมสนับสนุนปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ อ้าเภอค้าเขื่อนแก้ว และอ้าเภอ          
กุดชุมจังหวัดยโสธร ร่วมกับประมงอ้าเภอ 



YT 146/2562 

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

      วันที่ 16 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน และนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร)  ลงพ้ืนที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการธนาคารสินค้า
เกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วม (แหล่งน้้าเก่าปี 2561) ประจ้าปีงบประมาณ 2562 จากกรม
ประมงส่วนกลาง น้าโดยท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมประมง นายเขมชาติ จิวประสาท โดยมีนายมลชัย จันทโรธรณ์ 
นายอ้าเภอบุณฑริก กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการแหล่งน้้า น้าเสนอผลงาน และสมาชิกชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ช่วยกันให้
ข้อมูลที่ร่วมกันด้าเนินงานโครงการ ณ อ่างเก็บน้้าห้วยเทียม อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 



YT 147/2562 

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

 วันที่ 20 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ าจืดเขต 5 
(ยโสธร) มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ 
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมพบปะเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์
น้้าเชิงพาณิชย์ ตามโครงการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาภายใต้
แผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุล
ชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560- 2564 โดยกองวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า  



YT 148/2562 

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

      วันที่ 21 สิงหาคม 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 บูรณาการร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดยโสธร 
 



YT 149/2562 

ที่ตั้ง  184  หมู่ที่  2  ต าบลบากเรือ  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130  หมายเลขโทรศัพท์  045-756-608 
        วันที่ 22 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน และนายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้้าโครงการฝายหัวนา “เพ่ือเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องวันโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม 2562” โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดศรีสะเกษ ร่วมกับโครงการเขื่อนหัวนา กรมชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณเขื่อนหัวนา อ้าเภอ      
กันทรารมย์ จังหวัดศรสีะเกษ  



YT 150/2562 

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

        วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) 
พร้อมด้วยทีมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร อ้านาจเจริญ) ร่วมงานวัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเศรษฐกิจเพ่ือน้าสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ “เปิดบ้านงานเด่น กพจ.” โดยมีนายถาวร  
จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน  นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืด กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอานนท์ และบริเวณโดยรอบอาคารโฮมเมอร์ สกอตต์ สวิงเกิล กรมประมง 



YT 151/2562 

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

 วันท่ี 29 สิงหาคม 2562  ผอ.ทิพย์สุดา ต่างประโคน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดเขต 5 (ยโสธร) พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ 
เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตาม
การด้าเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตร ประจ้าปี 2562 กิจกรรม
สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้้าแบบมีส่วนร่วมในแหล่งน้้าแห่งใหม่  
โดยมีนายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน       
ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง 


