
หนว่ยงานบริการประชาชนของกรมประมงในจงัหวดัขอนแก่น 
 

 
 ๑. ส านักงานประมงจังหวดัขอนแกน่  
ที่ตัง้ ถนนกสิกร-ทุ่งสร้าง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000๐  
โทรศัทท/์โทรสาร 0 4324 6030-1 
ชื่อหวัหนา้สว่นราชการ  นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ต าแหน่ง ประมงจังหวัดขอนแก่น  
โทรศัพท์มือถือ 08 1990 9417 
อัตราก าลงั ข้าราชการ ๒๒ ราย พนักงานราชการ ๔ ราย  ลูกจ้างประจ า ๒ ราย 
ภาระกิจงาน มีหน้าที่ปฏิบัติราชการกรมประมงในส่วนภูมิภาค รับผิดชอบจังหวัดขอนแก่น ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมก ากับดูแลด้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการท าการประมง และกฏหมายอ่ืนๆท่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการวิชาการแก่ผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และชาวประมง 
  
  



๒. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเขต ๖ (ขอนแก่น)   

 
ที่ตัง้ ถนนกสิกร-ทุ่งสร้าง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000๐ โทรศัทท ์0 4324 6654 
โทรสาร  0 4324 2232 
ชื่อหวัหนา้สว่นราชการ  นางสาวสาวิตรี ศิลาเกษ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โทรศัพท์มือถือ 08 6626 8033 
อัตราก าลงั ข้าราชการ  ๙ ราย  พนักงานราชการ ๑๕ ราย  ลูกจ้างประจ า ๑๕ ราย  
ภาระกิจงาน ท าหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด และพันธุ์ไม้น้ํา
จืดเพื่อน า เทคโนโลยีมาทดสอบขยายผลภายใต้ข้อจ ากัดของสภาพพ้ืนที่จริง วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดและพันธุ์
ไม้น้ําจืดที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและพันธุ์สัตว์น้ําหายากหรือ ใกล้สูญพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาให้เป็น
สัตว์น้ําเศรษฐกิจ ผลิต และขยายพันธุ์สัตว์ และพันธุ์ไม้น้ําจืดที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์  
ผลิต และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ํา พันธุ์ไม้น้ําจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ําปิด เพ่ือเพ่ิมผลผลิต และความ
อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ําในแหล่งน้ําปิด  ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และ
พันธุ์ไม้น้ําจืด และให้การ สนับสนุนทางวิชาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในเรื่องการก ากับดูแลด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา และพันธุ์ไม้น้ํา จืด  ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และมาตรฐาน
ผลผลิตสัตว์น้ํา สวยงาม ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ําจืด และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  รับผิดชอบ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ 
และร้อยเอ็ด มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 3 ศูนย์ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
จืดกาฬสินธุ์ .2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดร้อยเอ็ด   .3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําจืดมหาสารคาม  



 ๓. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดขอนแก่น (เขื่อนอุบลรัตน์) 

 
 
ที่ตัง้ 250 หมู่ 3 ต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250  
โทรศัทท/์โทรสาร 0 4344 6109 
ชื่อหวัหนา้สว่นราชการ  นายประมุข ฤาแก้วมา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ โทรศัพท์มือถือ 08 1369 5450 
อัตราก าลงั ข้าราชการ 2 ราย ลูกจ้างประจ า 1 ราย พนักงานราชการ ๔ ราย  จ้างเหมา 4 ราย 
ภาระกิจงาน ท าหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ําและติดตามการเปลี่ยนแปลง  ศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือท าการประมงในแหล่งน้ําจืด  ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุก
ชุม ผลผลิตทางการประมง และโครงสร้างประชากรสัตว์น้ํา  อันเนื่องจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ํา ภาวะโลกร้อน 
การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ํา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการ
ประมงน้ําจืด เพ่ือเป็น ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ําจืด ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้า
ระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ําจืด     ส ารวจ และรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์ และพืชน้ําจืด เพ่ือ
สนับสนุนการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย  ฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ําและระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด รวมทั้งส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงเพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพ ให้บริการทางวิชาการ 
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ําจืด  และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

  
  



๔. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น   

 
ที่ตัง้ 325/14 หมู่ 3 ต าบลเขื่อนอุลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 4000๐  
โทรศัทท/์โทรสาร 043446241 
ชื่อหวัหนา้สว่นราชการ  นายสุธีร์ ศรีเพชร  ต าแหน่ง หัวหน้าหน่วย โทรศัพท์มือถือ ๐ 98202 0535 
อัตราก าลงั ข้าราชการ  ๑ ราย  ลูกจ้างประจ า ๕ ราย พนักงานราชการ ๕ ราย   
ภาระกิจงาน หน่วยงานมีภารกิจ (๑) ควบคุม ป้องกัน ปราบปราม จับกุม ผู้กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง 
และกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือชาวประมงและ
ผู้ประสบภัย รวมถึงบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒) รวบรวม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะต่อศูนย์ป้องกันและปราบปราม ประมงที่สังกัด (๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  มีพ้ืนที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ 
ครอบคลุม 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองบัวล าภู เลยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 
3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองบัวล าภู เลยมีพ้ืนที่จับสัตว์น้ําจืดที่รับผิดชอบ ครอบคลุม 3 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น หนองบัวล าภู เลย 
 
 


