
กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถิติการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจืด -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

มีนาคม ๒๕๖๓

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

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

ส ารวจและบันทึกข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดกาฬสินธุ์



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบญัชรีายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชรีายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไมข่ึน้
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวก
บญัชรีายชือ่ป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี
๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชรีายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า
 (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel 
ทีส่่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียง
สัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบญัชรีายชือ่ผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชือ่ผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชรีายชือ่ผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มนีาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มลูพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชรีายชือ่แหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มลู
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบ
สถติิผลการจบัสัตวน์้ าจดืจาก
ธรรมชาติภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชรีายชือ่ครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มลู
บญัชคีรัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบ
สถติิผลการจบัสัตวน์้ าจดืจาก
ธรรมชาติภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บั
ได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใชป้ระโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใชป้ระโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทกึขอ้มลูในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจดื ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จงัหวดัขอนแก่น



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า
 (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel 
ทีส่่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียง
สัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บัญชีครัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้
ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบันทึกขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวดัชยัภูมิ



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถิติการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจืด -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

มีนาคม ๒๕๖๓

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับ
ได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

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

ส ารวจและบันทึกข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดนครพนม



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทั้งขึน้และไม่ขึน้
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า
 (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel 
ที่ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียง
สัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บญัชีครัวเรือนประมงน้ าจดื )

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืที่จบัได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลในระบบสถติิผล
การจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
จังหวัดนครราชสีมา



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบญัชรีายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชรีายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึน้และไมข่ึน้
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวก
บญัชรีายชือ่ป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี
๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชรีายชือ่ผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ 
Excel ทีส่่งออกจากระบบสถติิการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบญัชรีายชือ่ผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชือ่ผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทกุชนดิทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชรีายชือ่ผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มนีาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มลูพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชรีายชือ่แหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มลู
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบ
สถติิผลการจบัสัตวน์้ าจดืจาก
ธรรมชาติภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชรีายชือ่ครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มลู
บญัชคีรัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบ
สถติิผลการจบัสัตวน์้ าจดืจาก
ธรรมชาติภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้
ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใชป้ระโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใชป้ระโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทกึขอ้มลูในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจดื ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จงัหวดัหนองคาย



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า
 (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel 
ทีส่่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียง
สัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บัญชีครัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บั
ได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบันทึกขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวดับึงกาฬ



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไมข่ึ้น
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
(ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจดื -จดัท าบญัชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนดิที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจดื กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตว์
น้ าจดื

มนีาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มลูพื้นฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชรีายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มลู
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบ
สถติิผลการจบัสัตว์น้ าจดืจาก
ธรรมชาติภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชรีายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มลู
บญัชคีรัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบ
สถติิผลการจบัสัตว์น้ าจดืจาก
ธรรมชาติภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจดืที่จบัได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใชป้ระโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตว์น้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใชป้ระโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตว์น้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจากกลุ่ม
ตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทกึขอ้มลูในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจดื ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จงัหวดับุรีรัมย์



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ทีส่่งออกจากระบบสถติิการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

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

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

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

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บั
ได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

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)

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวดัมหาสารคาม



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถิติการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจืด -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

มีนาคม ๒๕๖๓

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

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

ส ารวจและบันทึกข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดยโสธร



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไมข่ึ้น
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
 (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel 
ที่ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจดื -จดัท าบญัชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนดิที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจดื กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

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

มนีาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มลูพื้นฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชรีายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มลู
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชรีายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มลู
บญัชคีรัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจดืที่จบัได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใชป้ระโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตว์น้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใชป้ระโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตว์น้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทกึขอ้มลูในระบบสถติิผล
การจบัสัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจดื ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จงัหวดัร้อยเอ็ด



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทั้งขึน้และไม่ขึน้
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถติิการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บญัชีครัวเรือนประมงน้ าจดื )

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืที่จบัได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
จังหวัดเลย



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถิติการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจืด -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

มีนาคม ๒๕๖๓

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้
ประโยชน์

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

ส ารวจและบันทึกข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดศรีสะเกษ



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ท่ี ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทั้งขึน้และไม่ขึน้
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถติิการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บญัชีครัวเรือนประมงน้ าจดื )

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืที่จบัได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
จังหวัดสกลนคร



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอย่างที่ รายละเอียด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถิติผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กับผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ า (ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ 
Excel ที่ส่งออกจากระบบสถิติการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

- สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจืด -จัดท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจืด กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

มีนาคม ๒๕๖๓

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

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

ส ารวจและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจืดที่จับได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจืดจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตว์น้ าจืดที่จับได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอัตราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

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

ส ารวจและบันทึกข้อมูลในระบบสถิติ
ผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวัดสุรินทร์



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเป็นรายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทัง้ขึ้นและไม่ขึ้น
ทะเบียนเกษตร โดยปีส ารวจ ๒๕๖๒ จะเป็นการผนวกบัญชี
รายชื่อปี ๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี ๒๕๖๒)

บช.6-0 บัญชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า 
(ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเป็นไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียง
สัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบัญขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดทีป่รับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บัญชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบัญชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบัญชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บัญชีครัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้
ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืทีจ่บัได้ทัง้หมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบันทึกขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จังหวดัอุดรธานี



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า -ปรับปรุงบญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าทั้งขึ้นและไมข่ึ้น
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึ้นทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชรีายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า
 (ภาพรวมทกุชนดิ) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel 
ที่ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตว์น้ าจดื -จดัท าบญัชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าภาพรวมทกุชนดิที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชรีายชื่อผู้เล้ียงสัตว์น้ าจดื กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓

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

มนีาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มลูพื้นฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชรีายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มลู
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชรีายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มลู
บญัชคีรัวเรือนประมงน้ าจดื)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มลูในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตว์น้ าจดืที่จบัได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใชป้ระโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตว์น้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใชป้ระโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตว์น้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทกึขอ้มลูในระบบสถติิผล
การจบัสัตว์น้ าจดืจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจดื ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จงัหวดัอุบลราชธานี



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทั้งขึน้และไม่ขึน้
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า 
(ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บญัชีครัวเรือนประมงน้ าจดื )

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืที่จบั
ได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลในระบบสถติิผล
การจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ ภายใน
เดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
จังหวัดมกุดาหาร



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ท่ี ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทั้งขึน้และไม่ขึน้
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า 
(ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บญัชีครัวเรือนประมงน้ าจดื )

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืที่จบัได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
จังหวัดอ้านาจเจริญ



กรมประมง
แบบ ๐๐๑

ที่ ประเภทของการส ารวจ ตัวอยา่งที่ รายละเอยีด แบบส ารวจ ก าหนดส่งงาน
งานรายปี

1 สถติิผลผลิตการเพาะเล้ียงสัตวน์้ า -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกงาน
ส ารวจเปน็รายอ าเภอ
 (ปรับปรุงบญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าทั้งขึน้และไม่ขึน้
ทะเบยีนเกษตร โดยปสี ารวจ ๒๕๖๒ จะเปน็การผนวกบญัชี
รายชื่อป ี๒๕๖๑ กบัผู้ขึน้ทะเบยีนเกษตรกรในป ี๒๕๖๒)

บช.6-0 บญัชีรายชื่อผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ า 
(ภาพรวมทุกชนิด) ซ่ึงเปน็ไฟล์ Excel ที่
ส่งออกจากระบบสถติิการเพาะเล้ียง
สัตวน์้ า

- สถติิผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื -จดัท าบญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื โดยจ าแนกจากบญัขี
รายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าภาพรวมทุกชนิดที่ปรับปรุงแล้ว (บช.
6-0)

บช.6-1 บญัชีรายชื่อผู้เล้ียงสัตวน์้ าจดื กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓

-ส ารวจผลผลิตการเล้ียงสัตวน์้ าจดื สป.6-1 แบบส ารวจผลผลิตการเล้ียง
สัตวน์้ าจดื

มีนาคม ๒๕๖๓

2 ขอ้มูลพืน้ฐานของแหล่งน้ าสาธารณะ  -ปรับปรุงบญัชีรายชื่อแหล่งน้ า แบบ บช 5 - 2 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ขอ้มูล
แหล่งท าการประมง)

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

3 ส ารวจจ านวนครัวเรือนประมงน้ าจดื  - ปรับปรุงบญัชีรายชื่อครัวเรือนประมงน้ าจดื แบบ บช 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ขอ้มูล
บญัชีครัวเรือนประมงน้ าจดื )

ส ารวจและปรับปรุงขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ
ภายในเดือนมกราคม 2563

4 ผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณสัตวน์้ าจดืที่จบัได้
ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการใช้ประโยชน์

 -ส ารวจผลการท าประมงน้ าจดืจากธรรมชาติและปริมาณ
สัตวน์้ าจดืที่จบัได้ทั้งหมดจากธรรมชาติและอตัราส่วนการ
ใช้ประโยชน์

แบบ สป 5 - 1 (ระบบสถติิผลการจบั
สัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ หวัขอ้ ผลจบั
สัตวน์้ าจดืจากแหล่งน้ าธรรมชาติจาก
กลุ่มตัวอยา่ง)

ส ารวจและบนัทึกขอ้มูลในระบบสถติิ
ผลการจบัสัตวน์้ าจดืจากธรรมชาติ 
ภายในเดือนเมษายน 2563

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

แผนการส้ารวจสถิติประมงน ้าจืด ประจ้าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
จังหวัดหนองบัวล้าภู


