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ข้อมูลพื้นฐานด้านการประมงจังหวัดบึงกาฬ 

ข้อมูลทั่วไป 

ที่ต้ัง ขนาดพื้นที่ 
 จังหวัดบึงกาฬจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี       
23 มีนาคม 2554 โดยแยกการปกครองออกจากจังหวัดหนองคาย อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 751 กิโลเมตร มีขนาดพื้นท่ีท้ังหมด 4,305.746 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 2,691,091 ไร่ 

อาณาเขต 
 จังหวัดบึงกาฬมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับแขวงบอลิค้าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้้าโขงเป็นแนวเขต
พรมแดน 
 ทิศใต้  ติดต่อกับอ้าเภอค้าตากล้า อ้าเภอบ้านม่วง และอ้าเภออากาศอ้านวย จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแขวงบอลิค้าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอ้าเภอบ้านแพง 
จังหวัดนครพนม 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ้าเภอรัตนวาปี และอ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย   

ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดบึงกาฬ โดยท่ัวไปเป็นที่ราบสูง แยกได้เป็น 3 บริเวณคือ  
 1. พื้นท่ีเป็นคล่ืนลอนลาด กระจายอยู่ทุกอ้าเภอเป็นหย่อมๆ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท้านาส่วนใหญ่และปลูกพืชไร่ 
พืชสวน และป่าธรรมชาติ 
 2. พื้นท่ีเป็นคล่ืนลอนชันและเป็นเขาเป็นป่าธรรมชาติ เช่น ป่าไม้เต็งรัง เบญจพรรณ พบในเขตอ้าเภอ
เมืองบึงกาฬ อ้าเภอเซกา อ้าเภอบึงโขงหลง อ้าเภอศรีวิไล  อ้าเภอบุ่งคล้า และอ้าเภอพรเจริญ  
 3. สภาพพื้นท่ีเป็นภูเขาท่ีมีความสูงชัน จากระดับน้้าทะเลต้ังแต่ 200 เมตร เป็นบริเวณเทือกเขาต่างๆ    
ในเขตอ้าเภอเมืองบึงกาฬ อ้าเภอบุ่งคล้า อ้าเภอเซกา และอ้าเภอบึงโขงหลง 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 มีลักษณะอากาศจัดอยู่ในจ้าพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง  (ธันวาคม - มกราคม) ในฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต้่าสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม 
ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปล่ียนมรสุมเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในเดือนมีนาคม
และร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน - กรกฎาคม) อุณหภูมิโดยท่ัวไปจะลดลง    
ในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปล่ียนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น 

การแบ่งเขตการปกครอง 
 จังหวัดบึงกาฬ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อ้าเภอ 53 ต้าบล 617 หมู่บ้าน 18 เทศบาลต้าบล           
41 องค์การบริหารส่วนต้าบล และ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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จ านวนประชากร 
 มีประชากรรวมทั้งส้ิน จ้านวน 424,130 คน  
 ประชากรชาย จ้านวน  213,033 คน 
  ประชากรหญิง จ้านวน  211,097 คน 
  จ้านวนครัวเรือนท้ังหมด 134,247 ครัวเรือน 
(ท่ีมา : ท่ีท้าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ กรกฎาคม 2562) 
 
1. จ านวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ไร่) 
     - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบยังชีพ จ้านวนเกษตรกร 8,558 ราย พื้นท่ี 8,745 ไร่  
 

ล้าดับท่ี อ้าเภอ จ้านวนเกษตรกร (ราย) เนื้อที่เล้ียงรวม (ไร่) 
1 เมืองบึงกาฬ 1,751 1,811 
2 ศรีวิไล 1,454 1,448 
3 โซ่พิสัย 1,502 2,136 
4 เซกา 1,772 1,306 
5 ปากคาด 510 726 
6 พรเจริญ 525 357 
7 บึงโขงหลง 521 514 
8 บุ่งคล้า 523 447 

รวม 8,558 8,745 
                       ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 
     - เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบพาณิชย์ จ้านวนเกษตรกร 30 ราย พื้นท่ี 31.85 ไร่  
 

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนเกษตรกร (ราย) เนื้อทีเ่ลี้ยงรวม (ไร่) 
1 เมืองบึงกาฬ 13 12.78 
2 ศรีวิไล 1 1 
3 โซ่พิสัย 1 0.11 
4 เซกา 12 17.72 
5 ปากคาด 0 0 
6 พรเจริญ 3 0.24 
7 บึงโขงหลง 0 0 
8 บุ่งคล้า 0 0 
  รวม 30 31.85 

                       ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 
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2. จ านวน ทบ. 2 
     ผู้ประกอบการด้านการประมง จ้านวน 6 ราย  
 

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนผู้ประกอบการ (ราย) 
1 เมืองบึงกาฬ 4 
2 ศรีวิไล 0 
3 โซ่พิสัย 0 
4 เซกา 0 
5 ปากคาด 0 
6 พรเจริญ 0 
7 บึงโขงหลง 2 
8 บุ่งคล้า 0 
  รวม 6 

  ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 
 

3. จ านวน ทบ. 3  
    จ้านวนชาวประมงท่ีขึ้นทะเบียนผู้ท้าการประมง 
 

ล าดับที่ อ าเภอ จ านวนผู้ข้ึนทะเบียน (ราย) 
1 เมืองบึงกาฬ 50 
2 ศรีวิไล 30 
3 โซ่พิสัย 43 
4 เซกา 22 
5 ปากคาด 83 
6 พรเจริญ 87 
7 บึงโขงหลง 85 
8 บุ่งคล้า 85 

รวม 485 

ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 
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4. จ านวนองค์กรชุมชนประมงท้องถ่ิน 

 
 

5. จ านวนและแหล่งพื้นที่แหล่งน้ าปิด 
 - จ้านวน 20 แห่ง พื้นท่ี 91 ไร่ 

ล ำดับ ช่ือองค์กร
จ ำนวน
สมำชิก

สถำนะ ประเภท ด้ำน
กิจกรรม
หลัก

รำยละเอียดกิจกรรมหลัก สถำนท่ีติดต่อ

1 กลุ่มประมงน ้ำจืดบ้ำนโสก
โพธ์ิ

37 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

ดักตำข่ำย ดักลอบ ตกเบ็ด ดักปลำไหล 19 - ม.4 ต.บึงโขงหลง อ.
บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ

2 กลุ่มประมงน ้ำจืดบ้ำนโสก
พอก

46 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

ประมงน ้ำจืดพร้อมร่วมกันดูแลเขต
อนุรักษ์พันธ์ุปลำ

105 - ม.5 ต.บึงโขงหลง 
อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ

3 กลุ่มท้ำปลำร้ำบ้ำนโพธ์ิทอง
 หมู่ 9

32 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

วิสำหกิจ
ชุมชน

แปรรูป แปรรูป
สัตว์น้ ำ

แปรรูปปลำท้ำขนมป้ันขลิบไส้ปลำ , 
ปลำร้ำบอง

41 - ม.9 ต.โนนสมบูรณ์ 
อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ

4 ชมรมประมงพื นบ้ำนกุดทิง 30 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

ใช้เคร่ืองมือประมงพื นบ้ำนหำปลำ/
สัตว์น ้ำ

81 - ม.10 ต.โนนสมบูรณ์ 
อ.เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ

5 ชมรมประมงพื นบ้ำนหนอง
เลิง-สงครำม

44 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

จับสัตว์น ้ำในหนองเลิงและแม่น ้ำ
สงครำม

19 - ม.4 ต.ดอนหญ้ำนำง 
อ.พรเจริญ จ.บึงกำฬ

6 กลุ่มประมงพื นบ้ำนบ้ำนหอ
ค้ำ

32 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

หำปลำในแม่น ้ำโขง 5 - ม.13 ต.หอค้ำ อ.เมือง
บึงกำฬ จ.บึงกำฬ

7 กลุ่มผู้เลี ยงปลำกระชังบึง
กำฬ

30 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

เพำะเลี ยง เพำะเลี ยง
สัตว์น้ ำ

เลี ยงปลำน ้ำจืดในกระชัง 116 - ม.7 ต.บึงกำฬ อ.
เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ

8 กลุ่มประมงต้ำบลโนนสว่ำง 62 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

วำงข่ำยหำปลำในอ่ำงเก็บน ้ำห้วยอำฮง 154 - ม.7 ต.โนนสว่ำง อ.
เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ

9 กลุ่มประมงบ้ำนดงหมำกยำง 31 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

หำปลำในหนองกุดทิง 4 - ม.7 ต.บึงกำฬ อ.เมือง
บึงกำฬ จ.บึงกำฬ

10 กลุ่มประมงบ้ำนโนนสำ 36 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

ท้ำกำรประมงในแหล่งน ้ำจืดกุดทิง
และล้ำน ้ำสำขำ

82 - ม.2 ต.โคกก่อง อ.
เมืองบึงกำฬ จ.บึงกำฬ

11 กลุ่มประมงน ้ำจืดบ้ำนวังยำว 49 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

ท้ำกำรประมงในแหล่งน ้ำจืดพร้อม
ร่วมกันอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น ้ำ

9 - ม.1 ต.วังยำว อ.พร
เจริญ จ.บึงกำฬ

12 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น ้ำฝำย
บ้ำนห้วยหินลำด

27 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด อนุรักษ์
สัตว์น ้ำ

อนุรักษ์สัตว์น ้ำในพื นท่ีฝำยบ้ำนห้วย
หินลำด

ม.16 ต.บึงโขงหลง อ.บึง
โขงหลง จ.บึงกำฬ

13 กลุ่มแปรรูปสัตว์น ้ำบ้ำนค้ำ
สมบูรณ์

13 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

แปรรูป แปรรูป
สัตว์น้ ำ

แปรรูปปลำเป็นผลิตภัณฑ์ปลำส้ม 88 ม.3 ต.บึงโขงหลง อ.บึง
โขงหลง จ.บึงกำฬ

14 กลุ่มส่งเสริมกำรเลี ยงปลำ
ตะเพียนเพ่ือกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลำส้ม

30 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

เพำะเลี ยง เพำะเลี ยง
สัตว์น้ ำ

เลี ยงปลำตะเพียนเพ่ือแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ปลำส้ม

50 ม.9 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย
 จ.บึงกำฬ

15 กลุ่มประมงแม่น ้ำโขงบ้ำน
หำดแฮ่

25 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

น้ ำจืด ท้ำกำร
ประมง

ท้ำกำรประมงในแม่น ้ำโขงและ
ร่วมกันอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น ้ำ

ม.3 ต.โคกกว้ำง อ.บุ่งคล้ำ 
จ.บึงกำฬ

16 ธนำคำรผลผลิตสัตว์น ้ำ
แหล่งน ้ำหนองบ่อ

47 ไม่เป็นนิติ
บุคคล

กลุ่มหรือ
คณะบุคคล

เพำะเลี ยง เพำะเลี ยง
สัตว์น้ ำ

ชุมชนมีควำมเข้มแข็งสำมำรถบริหำร
จัดกำรผลผลิตเกษตรด้ำนกำรประมงให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด เน้นกิจกรรม
กำรด้ำนกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ

ม.9 ต.เซกำ อ.เซกำ จ.บึง
กำฬ
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6. จ านวนและพื้นที่แหล่งน้ าจืดในจังหวัดบึงกาฬ 

ล าดับที ่ อ าเภอ จ านวนแหล่งน้ าจืด (แห่ง) พื้นที่ (ไร่) 

1 เมืองบึงกาฬ 131 30,294 

2 ศรีวิไล 50 4,616 

3 โซ่พิสัย 135 7,860 

4 เซกา 252 26,822 

5 ปากคาด 66 7,731 

6 พรเจริญ 83 5,659 

7 บึงโขงหลง 57 11,502 

8 บุ่งคล้า 27 3,133 

รวม 801 97,617 
 

ลุ่มน้ าในเขตจังหวัดบึงกาฬ 

ลุ่มน้ าหลัก ลุ่มน้ าสาขา 
พื้นที ่ ร้อยละของพื้นที่

จังหวัด พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) พื้นที่ใน จ.บงึกาฬ (ไร่) 

ลุ่มน้้าโขง 

แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7 2,356.68 1,586.19 36.84 
แม่น้้าสงครามตอนบน 3,302.64 417.91 9.71 
แม่น้้าสงครามตอนล่าง 3,170.91 914.75 21.24 

ห้วยคลอง 711.90 711.90 16.53 
ห้วยฮี้ 730.31 675.00 15.68 

รวมทั้งหมด 10,272.43 4,305.75 100.00 
 

7. เขตพื้นที่รักษาพนัธุ์สัตว์น้ าและเขตอนุรักษ์พนัธุ์สัตว์น้ า 

ล าดับที ่ อ าเภอ 
จ านวนเขตพื้นที่รกัษาพันธุ์

สัตว์น้ าตามกฎหมาย
ประมง (แห่ง) 

พื้นที่ (ไร่) 
จ านวนเขตอนุรกัษพ์นัธุ์     
สัตว์น้ าตามธรรมนูญ

ชุมชน (แห่ง) 
พื้นที่ (ไร่) 

1 เมืองบึงกาฬ 1 250 7 400 
2 ศรีวิไล 1 28   
3 โซ่พิสัย 3 329.50   
4 เซกา   4 35 
5 พรเจริญ 3 268.75   
6 บึงโขงหลง   12 219.07 
7 บุ่งคล้า   1 3.5 
8 ปากคาด   1 7 

รวม 8 876.25 24 657.57 
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8. จ านวนเรือประมงพื้นบ้านทั้งหมด 
  - ระบบฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ท้าการประมงยังไม่สามารถประมวลผลได้   
9. จ านวนแปลงใหญ่ (2560 – 2563)  
 - ไม่มี - 

10. ปริมาณการส่งออกสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าจังหวัดบึงกาฬ 
ต้ังแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 

ล าดับที่ 
สัตว์น้ า/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่

ส่งออก 
ปริมาณ (กก.)  จ านวน (ตัว) มูลค่า (บาท) 

1 ปลานวลจันทร์เทศ แช่เย็น 21,900   712,800 

2 ปลายี่สกเทศ แช่เย็น 8,300   240,000 

3 ปลาสวาย แช่เย็น 138,100   1,446,000 

4 ลูกปลาดุกบิ๊กอุย มีชีวิต   36,000 36,000 

5 ลูกปลาสวาย มีชีวิต   5,000 3,500 

6 ลูกปลาปลานิล มีชีวิต   75,000 75,500 

7 ลูกปลาดุกแอฟริกา   52,000 23,200 

8 ลูกปลาหมอไทย มีชีวิต   2,000 2,500 

9 ลูกปลาตะเพียน   28,000 8,000 
10 ลูกปลากาด้า   20,000 4,000 
11 ลูกปลายี่สกเทศ   2,500 500 
12 ลูกปลาจาระเม็ด   20,000 6,000 
13 ลูกปลากระโห้   35,000 13,500 
14 ลูกปลากดเหลือง   21,000 14,000 
15 ลูกปลากดคัง   9,000 3,500 
16 ลูกปลานวลจันทร์น้้าจืด   2,500 500 
17 กุ้งก้ามกราม มีชีวิต 1,200   5,000 
18 อาหารสัตว์น้้า 31,500   349,850 

รวม 201,000 308,000 2,944,350 
 

11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง  
- ในรอบปี 2562 อยู่ระหว่างการส้ารวจและประเมินผลผลิต 
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12. ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ า 
 1. ตลาดสดในจังหวัด/อ้าเภอ/ชุมชน 
 2. ตลาดนัดในจังหวัด/อ้าเภอ/ชุมชน 
 3. การจ้าหน่ายโดยตรงในชุมชน/หมู่บ้าน 
 

13. จ านวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) 
 ปี 2546 – 2561 จ้านวนท้ังหมด 310 ราย และช่วยปฏิบัติงาน 150 ราย  
 

14. จ านวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 
 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก) จ้านวน 8 ศูนย์    

ล าดับ ศพก./หลัก ชื่อ-สกุล 
ที่ต้ัง 

บ้านเลขที ่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

1 อ.เมืองบึงกาฬ นายกวางทอง  ราษี 164 7 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ 

2 อ.บึงโขงหลง นายศรีจันทร์ เสียงเพราะ 59 14 บึงโขงหลง บึงโขงหลง 

3 อ. เซกา นายพิทยา เดชา 7 9 เซกา เซกา 

4 อ.ศรีวิไล นายวิชิต โพธิ์ข ี 21 13 ชุมภูพร ศรีวิไล 

5 อ. โซ่พิสัย นายประทวน เกตุแก้ว 17 7 ถ้้าเจริญ โซ่พิสัย 

6 อ.บุ่งคล้า นายค้าฟอง คะแก้ว 87 4 หนองเด่ิน บุ่งคล้า 

7 อ. ปากคาด นายดาหวัน  คุณโน 110 7 นาดง ปากคาด 

8 อ.พรเจริญ นายสมัย สีใส 185 11 พรเจริญ พรเจริญ 
 

 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) จ้านวน 48 ศูนย์ 

ล าดับ 
ศพก./

เครือข่าย 
ชื่อ-สกุล 

ที่ต้ัง 

บ้านเลขที ่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

1 อ.เมืองบึงกาฬ นายศรีธน กองเส็ง 140 9 โคกก่อง เมืองบึงกาฬ 
2 อ.เมืองบึงกาฬ นายอาทิตย์ หนูกล้วย 67 4 ไคสี เมืองบึงกาฬ 
3 อ.เมืองบึงกาฬ น.ส.ยุภาวดี  จินาวรณ์ 98 3 โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ 
4 อ.เมืองบึงกาฬ นายสมพรชัย องอาจ 280 6 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ 
5 อ.เมืองบึงกาฬ นางช้านาญ  อยู่งาน 92 10 วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ 
6 อ.เมืองบึงกาฬ นายณัฐพล  ดิสวงษ ์ 201 2 หอค้า เมืองบึงกาฬ 
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ล าดับ 
ศพก./

เครือข่าย 
ชื่อ-สกุล 

ที่ต้ัง 

บ้านเลขที ่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

7 อ.บึงโขงหลง นายศรีจันทร์ เสียงเพราะ 59 14 บึงโขงหลง บึงโขงหลง 

8 อ.บึงโขงหลง นายเกิ่ง โคตรพิมพ์ 58 7 บึงโขงหลง บึงโขงหลง 
9 อ.บึงโขงหลง นายไสว ป้องชายชม 205 9 ท่าดอกค้า บึงโขงหลง 

10 อ.บึงโขงหลง น.ส.สิริธัญญ์ สอนโพธิ ์ 110 1 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง 
11 อ.บึงโขงหลง นายทัยสงบ ประทัยเทพ  2 3 ดงบัง บึงโขงหลง 
12 อ.บึงโขงหลง นายสมชาย  ลอดไทสง 47 7 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง 
13 อ. เซกา นายบุญลม โคตรสวรรค์ 21 2 เซกา เซกา 
14 อ. เซกา นายสมจิต สายทอง 15 6 ซาง เซกา 
15 อ. เซกา นายชุณห์ จันทร์โคตร 225 15 เซกา เซกา 
16 อ. เซกา นายไพทูล  สีหา 125 13 เซกา เซกา 
17 อ. เซกา นายสุวัตร  พุทธา 125  8 ท่ากกแดง เซกา 
18 อ. เซกา นายสมาน ภูเทียมศรี 113 13 ท่าสะอาด เซกา 
19 อ.ศรีวิไล นายวิลัย โพธิราช 130 6 นาแสง ศรีวิไล 
20 อ.ศรีวิไล นายเฉลิม อามาตย์สมบัติ 36 9 นาแสง ศรีวิไล 
21 อ.ศรีวิไล นายราวุธ โคโตสี 47 2 ศรีวิไล ศรีวิไล 
22 อ.ศรีวิไล นางสุณี  คุณกัณหา 56 6 ชุมภูพร  ศรีวิไล 
23 อ.ศรีวิไล นายแสงจันทร์  แก้วก่้า 317 1 นาสิงห์ ศรีวิไล 
24 อ.ศรีวิไล นางสมจิตร  บุตรธิจักษ์ 109 8 นาสะแบง ศรีวิไล 
25 อ. โซ่พิสัย นายต่ิง หารโนนแดง 273 14 ศรีชมภู โซ่พิสัย 
26 อ. โซ่พิสัย นายบรรลือ ไชยโชค 3 18 โซ่ โซ่พิสัย 
27 อ. โซ่พิสัย น.ส.วีนัส โพธิ์ทะราม 261 9 ศรีชมภู โซ่พิสัย 
28 อ. โซ่พิสัย นางวาด  ชาญชัยศรี 239 11 บัวตูม โซ่พิสัย 
29 อ. โซ่พิสัย นางกฤษณา เนื่องทะบาน 27 1 หนองพันทา โซ่พิสัย 
30 อ. โซ่พิสัย นายสมคิด  บุญชัย 234 4 โซ่ โซ่พิสัย 
31 อ.บุ่งคล้า นางปิ่นแก้ว แลนัดโด้ 26 5 หนองเด่ิน บุ่งคล้า 
32 อ.บุ่งคล้า นายสมพงษ์ พรมตา 66 3 หนองเด่ิน บุ่งคล้า 
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ล าดับ 
ศพก./

เครือข่าย 
ชื่อ-สกุล 

ที่ต้ัง 

บ้านเลขที ่ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 

33 อ.บุ่งคล้า นางเจตปราณี ศรีนอก 114/1 2 บุ่งคล้า บุ่งคล้า 
34 อ.บุ่งคล้า นายประยาน พรมพิมพ ์ 23 9 บุ่งคล้า บุ่งคล้า 
35 อ.บุ่งคล้า นายอินทร เห็มลม 155 1 หนองเด่ิน บุ่งคล้า 
36 อ.บุ่งคล้า นายมนตรี  รักโครต 35 3 บุ่งคล้า บุ่งคล้า 
37 อ. ปากคาด นางพรม ศรีบุญเรือง 80 1 สมสนุก ปากคาด 
38 อ. ปากคาด นายอุบล มีกรอบทอง 11 3 โนนศิลา ปากคาด 
39 อ. ปากคาด นายประสิทธิ์ ค้าตะพันธ์ 19 1 นากั้ง ปากคาด 
40 อ. ปากคาด นางมาลีน่า ช้อนนอก 66 8 หนองยอง ปากคาด 
41 อ. ปากคาด นายสงวน  มนฑา 203 3 สมสนุก ปากคาด 
42 อ. ปากคาด นายสงคราม  อามาตรมนตรี 112 11 ปากคาด ปากคาด 
43 อ.พรเจริญ นางสายทอง  อคัรพัฒน ์ 203 8 พรเจริญ พรเจริญ 
44 อ.พรเจริญ นายวิชัย ไชยลือชา 209 1 พรเจริญ พรเจริญ 
45 อ.พรเจริญ นางอัมพร พลพันธ์ 54 3 ดอนหญ้านาง พรเจริญ 
46 อ.พรเจริญ นายภูชนะ วิทวิบูลย์ 19 4 ดอนหญ้านาง พรเจริญ 
47 อ.พรเจริญ นายณัฐพล อินทรพาณิชย์ 138/1 6 พรเจริญ พรเจริญ 
48 อ.พรเจริญ นายสาคร  เดชราช 61 4 พรเจริญ พรเจริญ 

 

15. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชด าริ     
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีจ้านวนท้ังหมด 8 
โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 หมู่ท่ี 4 บ้านห้วยสะอาด ต.ถ้้าเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 
2. โรงเรียนบ้านนาค้าแคน หมู่ท่ี 3 บ้านนาค้าแคน ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 
3. โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนบ้านค้าชมภู ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
4. โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  
5. โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
6. โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนบ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ  
7. โรงเรียนบ้านซาง หมู่ท่ี 1 บ้านซาง ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 
8. โรงเรียนต้ารวจตะเวนชายแดนบ้านนาแวง หมู่ท่ี ๘ บ้านนาแวง ต.นาสวรรค์ อ.เมือง     

บึงกาฬ จ.บึงกาฬ  
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16. จ านวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 
อ าเภอ จ านวนเกษตรกร 

(ราย) 
จ านวนกระชัง พื้นที่เลี้ยง (ตร.ม.) แหล่งน้ า สัตว์น้ าที่เลี้ยง 

เมืองบึงกาฬ 5 181 2,259 แม่น้้าโขง ปลานิล 
โซ่พิสัย 1 6 81 ล้าห้วยคลอง ปลาเผาะ 
เซกา 7 92 1,313 แม่น้้าสงครามและล้าห้วยฮี้ ปลานิล 

รวม 13 279 4,289   
 

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

18. งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) 
 1. งบกรมประมง 
     1.1 งบบุคลากร  480,720 บาท 

    1.2 งบอุดหนุน  147,500 บาท 
     1.3 งบด้าเนินงาน  775,690 บาท 
          รวม         1,403,910 บาท 
 2. งบจังหวัด 
          งบด้าเนินงาน 544,800 บาท 
      

19. หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประมงในพื้นที ่
 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าจืดหนองคาย 
 2. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้้าจืดเข่ือนน้้าอูน สกลนคร 
 3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 3 (สกลนคร) 
 4. ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดนครพนม 
 

20. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าควบคุม 

 

 

 

 

 

 
 

21. ท่าเทียบเรือประมง 
 - ไม่มี -  


