
ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย ์

รายละเอียดหัวข้อของฐานข้อมูลด้านประมงในพื้นที่ 

1.  จ านวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ไร่) 
 -  ยังชีพ (ราย/ไร่) 

เลี้ยงแบบยังชีพ เกษตรกรจ านวน 17,028 ราย จ านวน 10,521 ไร่ (เอกสารแนบ 1) 
 -  พาณิชย์ (ราย/ไร่) 

เลี้ยงแบบพาณิชย์ เกษตรกรจ านวน 167 ราย จ านวน 126.5 ไร่ (เอกสารแนบ 2) 

2.  จ านวน  ท.บ.2 

เกษตรกรจ านวน 35 ราย (เอกสารแนบ3) 

3.  จ านวน  ท.บ.3 
  (เอกสารแนบ4) 

4.  จ านวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  (รวม) 
  4.1  ด้านการประมงน้ าจืด = 4 
 4.2  ด้านการประมงชายฝั่ง  
 4.3  ด้านการเพาะเลี้ยง = 7    
 4.4  ด้านการแปรรูป = 5 
 4.5  ด้านการประมงพาณิชย์ 

รวม  16  องค์กร (เอกสารแนบ5) 

5.  จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าปิด 
  - แหล่งน้ าปิด 1,644 
 - แหล่งน้ าเปิด 185 (เอกสารแนบ6) 

 

 

 

 

 



6.  จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าจืด 

ประเภทแหล่งน้ า เนื้อที่(ไร่) 
คลองชลประทาน 3,616.00 
ท านบ 3,018.00 
ประมงโรงเรียน 98.00 
ฝาย 1,429.00 
ล าคลอง 1,547.00 
ล าห้วย 1,100.00 
สระหมู่บ้าน 2,513.00 
หนอง บึง 37,699.00 
ห้วย 2,740.00 
อ่างเก็บน้ า 38,894.00 
อ่ืนๆ 34.00 

รวม 92,688.00 
7.  จ านวนแหล่งปลาหน้าวัด 
 บัญชีแหล่งปลาหน้าวัด/แหล่งปลาในลักษณะปลาหน้าวัด ส านักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 15 แห่ง 

ล าดับ
ที ่

แหล่งน้ า 
ที่อยู่ พื้นที่ 

(ไร่) 
ปีท่ีประกาศ 

หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 
1 วัดบวร 1 บ้านจาน พุทไธสง 2 2540 
2 วัดโนนยานาง 11 พรส าราญ คูเมือง 4 2540 
3 วัดสุจิตต์ธัมมาราม 20 นิคม สตึก 8 2540 
4 วัดท่าสว่าง 15 กระสัง กระสัง 8 2540 
5 วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน 18 บ้านด่าน บ้านด่าน 5 2540 
6 วัดชลประทานราชด าริ 11 สูงเนิน กระสัง 15 2540 
7 วัดเมืองฝ้าย 1 เมืองฝ้าย หนองหงส์ 2 2540 
8 วัดเกาะแก้ว 11 สะเดา พลับพลาชัย 4 2540 
9 วัดบุปผาราม 3 นาโพธิ์ นาโพธิ์ 60 2541 

10 วัดโนนตะครอง 5 หินโคน ล าปลายมาศ 3 2541 
11 วัดอุดมคีรีวัน 2 ส้มป่อย โนนดินแดง 4 2541 
12 วัดหนองละหานทราย 4 ละหานทราย ละหานทราย 4 2543 
13 นารายทะเลเมืองต่ า 6 จรเข้มาก ประโคนชัย 437 2544 

14 
ฝายน้ าล้นล านางรอง 
(บริเวณวัดสิงห์วงศ์) 

2,11 บ้านไทร นางรอง 15 2545 

15 
แหล่งน้ ามาศ (ติดกับวัด
สง่าท่าชลธี) 

6,9 หนองคู ล าปลายมาศ 10 2545 



8.  จ านวนเรือประมงทั้งหมด 
 8.1  เรือประมงพาณิชย์ 
 8.2  เรือประมงพื้นบ้าน 

9.  จ านวนแปลงใหญ่  (2560-2563) 

มีแปลงใหญ่ 1 แปลง คือ แปลงใหญ่ปลาตะเพียน ที่ตั้งแปลงต าบล สระทอง อ าเภอหนองหงส์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จ านวนสมาชิก 50 ราย  

10.  การน าเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่าน 
 น าเข้า   ปริมาณ..............-.................................... มูลค่า............................................................ 
  ส่งออก  ปริมาณ..............-..................................... มูลค่า............................................................ 

11.  ปริมาณผลผลิตจากการประมง  (ในรอบปี  2562) 
  การเพาะเลี้ยง......... 44,523.........กิโลกรัม (เอกสารแนบ 7) 

  การประมง...........2,319,940......กิโลกรัม (เอกสารแนบ8) 

12.  ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ า 
 1. ตลาดเทศเมืองบุรีรัมย์ 

 2. ตลาดสดเทศบาลเมืองของ 23 อ าเภอ 

3. ตลาดนัดชุมชน 

13.  จ านวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) 
 ปี 2548 – 2563 

เริ่ม ปี 2546-2561 จ านวนทั้งหมด 376 ราย ช่วยปฏิบตัิงาน 60 ราย (เอกสารแนบ 10) 

14.  จ านวนศูนย์เรียนรู้  (หลัก/เครือข่าย) 

1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนยห์ลัก) จ านวน 23 ศูนย ์ 

2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศูนยเ์ครือข่าย จ านวน 115 ศูนย์)   

(เอกสารแนบ 11 ) 

15.  จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

มีทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่  

1.โรงเรียนวัดสระทอง อ.นาโพธิ์ จบุรีรัมย์  



2.โรงเรียนวัดฤาษีสถิต อ.นาโพธิ์ จบุรีรัมย์  

3.โรงเรียนบ้านโคกสูง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 

4. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์  

5. ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทรัพย์ทรายทอง อ.ปะค า จ.บุรีรัมย์  

16.  จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 
  125 ราย 

17.  ชนิดสัตว์น้ าที่ส าคัญของจังหวัด 
  1... ปลานิล....................................................................................................................  
  2......ปลาตะเพียน............................................................................ ....................................... 
 3.......ปลาดุก...........................................................................................................................  

18.  งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  ปี  2563  (บาท) 

1. งบอุดหนุน   145,000  บาท 
2. งบด าเนินงาน  1,546,200  บาท 
3. งบบุคลากร   77,089  บาท 
รวม    2,462,289  บาท  

19.  หน่วยงานต่างๆ  ที่ข้องกับการประมงในพื้นที่ 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าบุรีรัมย์ 
2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดมหาสารคาม 
3.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนล านางรอง บุรีรัมย์ 

20.  สัตว์น้ าควบคุม 
 - พื้นที่/ประกาศ 
  จระเข้น้ าจืด จังหวัดบุรีรัมย์/เมือง/กระสัง/นางรอง/ล าปลายมาศ/หนองก่ี/พุทไธสง/เฉลิมพระเกียรติ/
แคนดง/คูเมือง/ห้วยราช/ละหานทราย/พลับพลาชัย 
 การเลี้ยงปลาในกระชัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

(เอกสารแนบ 12) 

-  จ านวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 
จระเข้น้ าจืด 33 ราย 
การเลี้ยงปลาในกระชัง 125 ราย 
กุ้งก้ามแดง 1,622 ราย 



 

21.  ท่าเทียบเรื่อประมง 
 - ภายใน 

ไม่มี  

-  มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรื่อ  (Port  State  Measures) 

ไม่มี 


