
กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าภาพรวมทกุงานส้ารวจเปน็ราย
อ้าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าทั้งขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร 
โดยปส้ีารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชีรายชื่อป ี๒๕๖๑ กับผู้ขึน้
ทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า 
(ภาพรวมทกุชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่ส่งออก
จากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด -จัดท้าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้าจืด โดยจ้าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียง
สัตว์น้้าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้าจืด กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด สป.6-1 แบบส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด มีนาคม ๒๕๖๓
- สถิติผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล -จัดท้าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล โดยจ้าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์

น้้าภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0)
บช.6-2 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงกุง้ทะเล กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล สป.6-2พ แบบส้ารวจผลผลิตการเล้ียงกุง้ทะเล
แบบพฒันา

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ าจืด
จากธรรมชาติ หวัข้อข้อมูลแหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
 ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจืด  - ปรับปรุงบญัชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจืด แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ าจืด
จากธรรมชาติ หวัข้อ ข้อมูลบญัชีครัวเรือนประมง
น้ าจืด)

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
 ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติ
และปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมด
จากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้
ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับ
ได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถิติผลการจับสัตว์น้ าจืด
จากธรรมชาติ หวัข้อ ผลจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่ง
น้ าธรรมชาติจากกลุ่มตัวอย่าง)

ส ารวจและบนัทกึข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดกาญจนบรุี



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าภาพรวมทุกงานส้ารวจเป็นรายอา้เภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าทั้งขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดย
ปีส้ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชีรายชื่อปี ๒๕๖๑ กับผู้ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า
 (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel 
ที่ส่งออกจากระบบสถิติการเพาะเล้ียง
สัตว์น้้า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด -จัดท้าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้าจืด โดยจา้แนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้า
ภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้าจืด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด สป.6-1 แบบส้ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตว์น้้าจืด

มีนาคม ๒๕๖๓

- สถิติผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จัดท้าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจา้แนกจากบัญขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้า
ภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส้ารวจผลผลิตการเล้ียง
กุ้งทะเลแบบพัฒนา

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถิติผลการจับ
สัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ หัวข้อข้อมูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจืด  - ปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจืด แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถิติผลการจับ
สัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ หัวข้อ ข้อมูล
บัญชีครัวเรือนประมงน้ าจืด)

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติ
และปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมด
จากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้
ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถิติผลการจับ
สัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ หัวข้อ ผลจับ
สัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอย่าง)

ส ารวจและบันทึกข้อมูลในระบบสถิติผล
การจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนเมษายน 2563

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการสา้รวจสถิติประมงน ้าจืด ประจา้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนครปฐม



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าภาพรวมทกุงานส้ารวจเปน็รายอ้าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าทั้งขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดย
ปส้ีารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชีรายชื่อป ี๒๕๖๑ กับผู้ขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียง
สัตว์น้้า (ภาพรวมทกุชนิด) ซ่ึง
เปน็ไฟล์ Excel ที่ส่งออกจาก
ระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด -จัดท้าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้าจืด โดยจ้าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้า
ภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์
น้้าจืด

กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด สป.6-1 แบบส้ารวจผลผลิตการ
เล้ียงสัตว์น้้าจืด

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถิติผล
การจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
หวัข้อข้อมูลแหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติผล
การจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจืด  - ปรับปรุงบญัชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจืด แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถิติผล
การจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
หวัข้อ ข้อมูลบญัชีครัวเรือน

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติผล
การจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติ
และปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมด
จากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้
ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถิติผล
การจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
หวัข้อ ผลจับสัตว์น้ าจืดจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติจากกลุ่ม
ตัวอย่าง)

ส ารวจและบนัทกึข้อมูลในระบบสถิติผล
การจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนเมษายน 2563

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า -ปรับปรุงบัญชีรายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้าภาพรวมทุกงานส้ารวจเป็นรายอ้าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้าทัง้ขึน้และไม่ขึน้ทะเบียนเกษตร โดยปี
ส้ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชีรายชือ่ปี ๒๕๖๑ กับผู้ขึน้ทะเบียน
เกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชือ่ผู้เพาะเล้ียง
สัตวน์้้า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึง
เป็นไฟล์ Excel ทีส่่งออกจาก
ระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้้าจืด -จัดท้าบัญชีรายชือ่ผู้เล้ียงสัตวน์้้าจืด โดยจ้าแนกจากบัญขีรายชือ่ผู้เล้ียงสัตวน์้้า
ภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชือ่ผู้เล้ียงสัตว์
น้้าจืด

กุมภาพันธ ์๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้้าจืด สป.6-1 แบบส้ารวจผลผลิตการ
เล้ียงสัตวน์้้าจืด

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ข้อมูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบัญชีรายชือ่แหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถิติผล
การจับสัตวน์้ าจืดจากธรรมชาติ 
หัวข้อข้อมูลแหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติผล
การจับสัตวน์้ าจืดจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจืด  - ปรับปรุงบัญชีรายชือ่ครัวเรือนประมงน้ าจืด แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถิติผล
การจับสัตวน์้ าจืดจากธรรมชาติ 
หัวข้อ ข้อมูลบัญชีครัวเรือน

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติผล
การจับสัตวน์้ าจืดจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติ
และปริมาณสัตวน์้ าจืดทีจ่ับได้ทัง้หมด
จากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้
ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจืดทีจ่ับได้
ทัง้หมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถิติผล
การจับสัตวน์้ าจืดจากธรรมชาติ 
หัวข้อ ผลจับสัตวน์้ าจืดจาก
แหล่งน้ าธรรมชาติจากกลุ่ม
ตัวอยา่ง)

ส ารวจและบันทึกข้อมูลในระบบสถิติผลการ
จับสัตวน์้ าจืดจากธรรมชาติ ภายในเดือน
เมษายน 2563

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจข้อมูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดเพชรบุรี



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้าภาพรวมทุกงานส้ารวจเป็นรายอ้าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดย
ปีส้ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชีรายชื่อปี ๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้้า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ทีส่่งออกจากระบบสถติิการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้้า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้้าจดื -จดัท้าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้้าจดื โดยจ้าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้้า
ภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้้าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้้าจดื สป.6-1 แบบส้ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้้าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

- สถติิผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท้าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ้าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้้า
ภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส้ารวจผลผลิตการ
เล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการ
จบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้
ขอ้มูลแหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิผล
การจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการ
จบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ 
ขอ้มูลบัญชีครัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิผล
การจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติ
และปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้ทัง้หมด
จากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้
ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้
ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการ
จบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ 
ผลจบัสัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติจากกลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบันทึกขอ้มูลในระบบสถติิผล
การจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนเมษายน 2563

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส้ารวจสถิตปิระมงน ้าจืด ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวดัราชบรุี



กรมประมง

แบบ ๐๐๑
ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน

งานรายปี
1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบญัชีรายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุงานส ารวจเปน็รายอ าเภอ

 (ปรับปรุงบญัชีรายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ 
๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชีรายชือ่ป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถิติการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจืด -จัดท าบญัชีรายชือ่ผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด โดยจ าแนกจากบญัขีรายชือ่ผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุ
ชนดิที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชือ่ผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจืด สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตว์น้ าจืด

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ข้อมูลพื้นฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชือ่แหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถิติผลการ
จับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ หวัข้อ
ข้อมูลแหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
 ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจืด  - ปรับปรุงบญัชีรายชือ่ครัวเรือนประมงน้ าจืด แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถิติผลการ
จับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ หวัข้อ 
ข้อมูลบญัชีครัวเรือนประมงน้ าจืด)

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
 ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและ
ปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมดจาก
ธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมดจาก
ธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถิติผลการ
จับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ หวัข้อ 
ผลจับสัตว์น้ าจืดจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติจากกลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทกึข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จังหวัดสมทุรสงคราม



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าภาพรวมทกุงานส้ารวจเปน็รายอ้าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าทั้งขึน้และไม่ขึน้ทะเบยีนเกษตร โดย
ปส้ีารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชีรายชื่อป ี๒๕๖๑ กับผู้ขึน้ทะเบยีน
เกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า 
(ภาพรวมทกุชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่ส่งออก
จากระบบสถิติการเพาะเล้ียงสัตว์น้้า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด -จัดท้าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้าจืด โดยจ้าแนกจากบญัขีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้า
ภาพรวมทกุชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้้าจืด กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด สป.6-1 แบบส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้้าจืด มีนาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ : งานรายป ี เปน็การส ารวจข้อมูลในรอบป ี2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสมุทรสาคร



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้้า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้าภาพรวมทุกงานส้ารวจเป็นรายอ้าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้้าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้นทะเบียนเกษตร โดย
ปีส้ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชีรายชื่อปี ๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบียน
เกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้้า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ทีส่่งออกจากระบบสถติิการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้้า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้้าจดื -จดัท้าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้้าจดื โดยจ้าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้้า
ภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้้าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้้าจดื สป.6-1 แบบส้ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้้าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

- สถติิผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล -จดัท้าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล โดยจ้าแนกจากบัญขรีายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้้า
ภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.6-0)

บช.6-2 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงกุ้งทะเล กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส้ารวจผลผลิตการเล้ียงกุ้งทะเล สป.6-2พ แบบส้ารวจผลผลิตการ
เล้ียงกุ้งทะเลแบบพฒันา

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการ
จบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้
ขอ้มูลแหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบ
สถติิผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
 ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการ
จบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ 
ขอ้มูลบัญชีครัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบ
สถติิผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
 ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติ
และปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้ทัง้หมด
จากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้
ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้
ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการ
จบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ 
ผลจบัสัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติจากกลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบันทึกขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

หมายเหตุ : งานรายปี  เป็นการส ารวจขอ้มูลในรอบปี 2562 ( ๑ ม.ค.62-๓๑ ธ.ค.62)

แผนการส้ารวจสถิตปิระมงน ้าจืด ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวดัสุพรรณบรุี


