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1. ความเป็ นมา
แผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558 ซึงเป็ นแผนแม่บทฉบับแรกนับตัง3 แต่มกี าร
ประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ ถิติ พ.ศ. 2550 มีเป้าประสงค์ทจะพั
ี ฒนาระบบสถิตขิ องประเทศให้เข้มแข็งและ
ก้าวหน้าอย่างเป็ นระบบเพือให้ขอ้ มูลสถิตเิ ป็ นฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ยุทธศาสตร์ดงั นี3
- การบริหารจัดการระบบสถิตอิ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเครืองมือสําคัญคือแผนพัฒนาสถิ ติ
สาขาต่ างๆ (แผนพัฒนาสถิ ติรายสาขา มีกรอบระยะเวลา 5 ปี ) รวม 21 สาขา
- การพัฒนาข้อมูลสถิตใิ ห้มมี าตรฐาน โดยมีเครืองมือสําคัญคือ แนวทางการปฏิ บตั ิ ทีดี
สําหรับการผลิ ตสถิ ติและการประเมิ นคุณภาพสถิ ติ
- การให้บริการข้อมูลสถิตอิ ย่างทัวถึง โดยมีเครืองมือสําคัญคือระบบการเชือมโยงและ
แลกเปลียนสถิ ติระหว่างหน่ วยงานต่างๆ
พร้อมกันนี3 แผนแม่บทระบบสถิตขิ องประเทศฯ ได้กําหนดให้คณะอนุ กรรมการสถิตริ ายสาขาซึงเป็ น
กลไกสําคัญในการขับเคลือนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขาจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
สถิตริ ายสาขาให้เป็ นเครืองมือในการติดตามและทบทวนความก้าวหน้าของการดําเนินงาน และเพือรายงาน
ความก้าวหน้ าและปญั หาอุปสรรคในการดําเนินงานต่ อคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน
(ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม)
คณะอนุ ก รรมการสถิติส าขาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อ ม ได้จดั ทําแผนพัฒนาสถิติส าขา
ทรัพยากรและสิงแวดล้อม แล้วเสร็จเมือเดือน ...........ปี ………… และได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงาน
สถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ประจําปี..............แล้วเสร็จเมือเดือน............ ปี………..

2. ผลและแผนการพัฒนาสถิ ติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

1. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ทรัพยากรธรณี และแร่
ปริมาณแร่สาํ รองทีสําคัญ

ปริมาณและมูลค่าผลผลิตแร่

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

รายการสถิ ติทางการ

ปริมาณทรัพยากรแร่ทมีี ศกั ยภาพ
เป็ นไปได้ (จําแนกตามชนิดแร่)

(ความสมบูร ณ์ ข องข้อ มูล ความ
ต่อเนือ ง ความครบถ้วน ความทัน
ต่อเวลา ฯลฯ)

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)

กรมทรัพยากรธรณี

ปริมาณและมูลค่าผลผลิตแร่ จําแนก
ตามชนิดแร่
ปริมาณและมูลค่าของการใช้ การ
นําเข้า และการส่งออกแร่ จําแนกตาม
ชนิดแร่

กรมอุตสาหกรรมพืน3 ฐาน
และการเหมืองแร่
กรมอุตสาหกรรมพืน3 ฐาน
และการเหมืองแร่

1.2 ทรัพยากรดิ นและทีดิน
เนื3อทีถือครองทําการเกษตร

เนื3อทีถือครองทําการเกษตร

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ/
สํามะโนการเกษตร

1.3 ทรัพยากรทะเลและชายฝัง
ั
ชายฝงทะเล

ั
ความยาวชายฝงทะเล

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงั

1.4 ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ

อุณหภูมเิ ฉลียรายปี และรายเดือน

กรมอุตุนิยมวิทยา

ปริมาณและมูลค่าของการใช้
การนําเข้า และการส่งออกแร่
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

นํ3าฝน
จํานวนวันทีฝนตก
พายุหมุนเขตร้อน
1.5 ทรัพยากรนํAา
ลุ่มนํ3า
ปริมาณนํ3าท่า

ปริมาณเก็บกักนํ3าในลุ่มนํ3า

ปริมาณนํ3าในอ่างเก็บนํ3าและ
พืน3 ทีชลประทาน
ศักยภาพนํ3าบาดาล
บ่อบาดาลภาครัฐ

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

รายการสถิ ติทางการ

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)

อุณหภูมสิ งู สุดและตําสุดของปี
ปริมาณนํ3าฝนเฉลียรายปี และราย
เดือน
จํานวนวันทีฝนตกรายปี
จํานวนพายุหมุนเขตร้อนทีเคลือนเข้าสู่
ประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

จํานวนลุ่มนํ3าหลักและลุ่มนํ3าสาขา
และพืน3 ทีลุ่มนํ3า
ปริมาณนํ3าท่าเฉลียต่อปี และปริมาณ
นํ3าท่าในฤดูฝน และฤดูแล้ง จําแนก
ตามลุ่มนํ3า
ปริมาณเก็บกักนํ3าเฉลียต่อปี และ
ปริมาณเก็บกักนํ3าในฤดูฝน และฤดู
แล้ง จําแนกตามลุ่มนํ3า
ปริมาณนํ3าในอ่างเก็บนํ3าขนาดใหญ่
และขนาดกลาง และพืน3 ทีชลประทาน
จําแนกตามลุ่มนํ3า
แผนทีศักยภาพนํ3าบาดาล แผนทีบ่อ
บาดาล
จํานวนบ่อบาดาลภาครัฐ

กรมทรัพยากรนํ3า

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมทรัพยากรนํ3า

กรมทรัพยากรนํ3า

กรมชลประทาน

กรมทรัพยากรนํ3าบาดาล
กรมทรัพยากรนํ3าบาดาล
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ
บ่อบาดาลเอกชน

แหล่งนํ3า

ปริมาณนํ3าดิบทีใช้ทาํ
นํ3าประปา (การประปานคร
หลวง)
ปริมาณนํ3าดิบทีใช้ทาํ
นํ3าประปา (การประปาส่วน
ภูมภิ าค)
1.6 ทรัพยากรป่ าไม้
พืน3 ทีปา่ ไม้

1.7 ทรัพยากรชีวภาพ
พืน3 ทีอนุรกั ษ์

พืน3 ทีปลูกปา่

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

รายการสถิ ติทางการ

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)

จํานวนบ่อบาดาลเอกชน และปริมาณ
นํ3าบาดาลทีใช้จริง จําแนกตาม
วัตถุประสงค์การใช้น3ํา
จํานวนแหล่งนํ3า แหล่งนํ3าธรรมชาติ
แหล่งนํ3าทีก่อสร้างขึน3 และปริมาตร
เก็บกัก
ปริมาณนํ3าดิบทีใช้ทาํ นํ3าประปา
จําแนกตามแหล่งนํ3า (นํ3าใต้ดนิ นํ3าผิว
ดิน อ่างเก็บนํ3า คลองชลประทาน)
ปริมาณนํ3าดิบทีใช้ทาํ นํ3าประปา
จําแนกตามแหล่งนํ3า (นํ3าใต้ดนิ นํ3าผิว
ดิน อ่างเก็บนํ3า คลองชลประทาน)

กรมทรัพยากรนํ3าบาดาล

พืน3 ทีปา่ ไม้ จําแนกตามการใช้พน3ื ที
(ปา่ ธรรมชาติ สวนปา่ ปา่ ฟื3นฟูตาม
ธรรมชาติ)

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

จํานวนและพืน3 ทีอนุรกั ษ์ จําแนกตาม
ประเภท (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์
ปา่ สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ)
พืน3 ทีปลูกปา่ นอกเขตพืน3 ทีอนุรกั ษ์

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื

กรมทรัพยากรนํ3า

การประปานครหลวง

การประปาส่วนภูมภิ าค

กรมปา่ ไม้
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

พืน3 ทีปลูกปา่

พืน3 ทีต้นนํ3าลําธาร

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

รายการสถิ ติทางการ
จําแนกวัตถุประสงค์ และประเภท
พืน3 ที
พืน3 ทีปลูกปา่ ในเขตพืน3 ทีอนุรกั ษ์
จําแนกตามประเภทปา่

ปา่ ชายเลน

จํานวนและพืน3 ทีต้นนํ3าลําธาร จําแนก
ตามลุ่มนํ3า
พืน3 ทีปา่ ชายเลน

ฟื3นทีปา่ ชายเลนทีได้รบั การ
ฟื3นฟู/ปลูกทดแทน
ปา่ ชุมชน

พืน3 ทีปา่ ชายเลนทีได้รบั การฟื3นฟู/ปลูก
ทดแทน
จํานวนและเนื3อทีปา่ ชุมชน

ไฟปา่ (กรมปา่ ไม้)
ไฟปา่ (กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื )
พืน3 ทีชุม่ นํ3าทีมีความสําคัญ
ระหว่างประเทศ และพืน3 ทีชุม่
นํ3าทีมีความสําคัญระดับ
นานาชาติ
พืน3 ทีชุม่ นํ3าระดับชาติ

พืน3 ทีปา่ นอกเขตอนุรกั ษ์ทถูี กไฟไหม้
พืน3 ทีปา่ ในเขตอนุรกั ษ์ทถูี กไฟไหม้

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
(จาก OS สาขาเกษตร)
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
(จาก OS สาขาเกษตร)
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงั
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงั
กรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

พืน3 ทีชุม่ นํ3าทีมีความสําคัญระหว่าง
ประเทศ (Ramsar sites) และพืน3 ที
ชุ่มนํ3าทีมีความสําคัญระดับนานาชาติ
จํานวนและพืน3 ทีชุม่ นํ3าระดับชาติ

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

การผลิตไม้
การนําเข้าไม้
การส่งออกไม้
ผลิตภัณฑ์จากปา่ ไม้

สัตว์ปา่ และผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์ปา่ ทีใกล้จะสูญพันธุ์
สัตว์น3ําจืด

หญ้าทะเล และแนวปะการัง

อัตราการจับสัตว์น3ําเค็ม

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

รายการสถิ ติทางการ

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
และสิงแวดล้อม
องค์การอุตสาหกรรมปา่
ไม้
กรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้
กรมปา่ ไม้

ปริมาณไม้ทผลิ
ี ตได้ จําแนกตาม
ประเภท
ปริมาณไม้นําเข้า จําแนกตามประเภท
ปริมาณไม้สง่ ออก จําแนกตามประเภท
ปริมาณและมูลค่าผลิตภัณฑ์สาํ คัญที
ได้จากปา่ ไม้ (ฟืน ถ่าน นํ3ามันยาง
เปลือกไม้ หวาย ใบลาน ไม้ไผ่ ไม้รวก
ฯลฯ) จําแนกตามประเภท
จํานวนสัตว์ปา่ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ปา่ ทีใกล้จะสูญพันธุท์ นํี าเข้าและส่งออก
จําแนกตามชนิด
ปริมาณสัตว์น3ําจืดจากแหล่งนํ3า
สาธารณะ จําแนกตามชนิดสัตว์น3ํา
ประเภทแหล่งนํ3า (อ่างเก็บนํ3า ทํานบ
ปลา แหล่งนํ3าธรรมชาติ)
เนื3อทีแหล่งหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื
กรมประมง

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝงั

อัตราการจับสัตว์น3ําเค็มต่อหนึงหน่วย
การจับ จําแนกตามชนิดสัตว์น3ํา
เครืองมือทําการประมง พืน3 ที

กรมประมง
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ
การเพาะเลีย3 งชายฝงั
ชนิดพันธุพ์ ชื ทีถูกคุกคาม

ชนิดพันธุส์ ตั ว์ทถูี กคุกคาม

2. สิ งแวดล้อม
2.1 คุณภาพดิ น
ดินทีมีปญั หา

การชะล้างพังทลายของดิน

ปุ๋ยเคมีทใช้
ี ในการเกษตร
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

รายการสถิ ติทางการ

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)

ปริมาณสัตว์น3ําจากการเพาะเลีย3 ง
ชายฝงั จําแนกตามชนิดสัตว์น3ํา
จํานวนชนิดพันธุพ์ ชื ทีพบในประเทศ
ไทย จําแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม
จํานวนชนิดพันธุส์ ตั ว์ทพบในประเทศ
ี
ไทย จําแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม

กรมประมง

ั
พืน3 ทีดินทีมีปญหาต่
อการใช้ประโยชน์
ทางด้านเกษตรกรรม จําแนกตาม
ประเภทของดิน (ดินเปรีย3 ว ดินเค็ม
ดินขาดอินทรียว์ ตั ถุ)
พืน3 ทีการจําแนกชัน3 ความรุนแรงของ
การชะล้างพังทลายของดิน จําแนก
ตามการใช้ประโยชน์ทดิี น

กรมพัฒนาทีดิน

ปริมาณปุ๋ยเคมีทใช้
ี ในเนื3อทีถือครองทํา
การเกษตร
ปริมาณและมูลค่าการนําเข้าและ
ส่งออกวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร

สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ/
สํามะโนการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม
สํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม

กรมพัฒนาทีดิน
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

รายการสถิ ติทางการ

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)

จําแนกตามประเภท (เช่น สารกําจัด
วัชพืช โรค แมลง ฯลฯ)
2.2 คุณภาพอากาศ
การปล่อยมลพิษทางอากาศ

ฝนกรด
คุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวัดอัตโนมัติ

1

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส
ออกไซด์จาํ แนกตามแหล่งกําเนิด
มลพิษ
ปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ
(คาร์บอนมอนนอกไซด์ มีเทน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนได
ออกไซด์ ฝุน่ ละออง) จากการใช้
พลังงาน จําแนกตามแหล่งกําเนิด
มลพิษ
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของนํ3าฝน
คุณภาพอากาศบริเวณพืน3 ทีทัวไปใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามพืน3 ที
คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามพืน3 ที
คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล
จําแนกตามพืน3 ที

องค์การจัดการก๊าซเรือน
กระจก1

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรกั ษ์
พลังงาน

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

องค์การก๊าซเรือนกระจกกําลังจะผลิตข้อมูลนี3ดว้ ยโดยใช้วธิ กี ารคํานวณทีแตกต่างกับข้อมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

คุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวัดชัวคราว
2.3 คุณภาพนํAา
คุณภาพนํ3าบาดาล
คุณภาพนํ3าผิวดิน
คุณภาพนํ3าทะเล
ปริมาณนํ3าเสียชุมชน

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

รายการสถิ ติทางการ

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)

คุณภาพอากาศในเมืองในจังหวัด
สําคัญ

กรมควบคุมมลพิษ

คุณภาพอากาศในพืน3 ทีอุตสาหกรรม
สําคัญ
คุณภาพอากาศบริเวณพืน3 ทีทัวไปใน
กรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมมลพิษ

คุณภาพนํ3าบาดาล
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ3าผิวดิน 25
ลุ่มนํ3า
ผลการตรวจวัดนําทะเล
ปริมาณนํ3าเสียชุมชนทีเกิดขึน3 และที
เข้าระบบบําบัด
ปริมาณนํ3าเสียชุมชนทีเกิดขึน3 และที
เข้าระบบบําบัด

กรมทรัพยากรนํ3าบาดาล
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
องค์การจัดการนํ3าเสีย

2.4 มลภาวะทางเสียง
ผลการตรวจวัดระดับเสียงจาก ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง บริเวณ
สถานีอตั โนมัติ
พืน3 ทีทัวไปในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง บริเวณริม

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

ถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง บริเวณ
พืน3 ทีทัวไปในเมืองในจังหวัดสําคัญ
ผลการตรวจวัดระดับเสียงจาก ระดับเสียงเฉลีย 24 ชัวโมง บริเวณริม
สถานีชวคราว
ั
ถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.5 ขยะมูลฝอยและของเสีย
ขยะมูลฝอยชุมชน
ปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึน3
ปริมาณขยะมูลฝอยทีจัดเก็บได้
ปริมาณขยะมูลฝอยทีนํากลับมาใช้
ประโยชน์
2.6 ของเสียอันตราย
ของเสียอันตรายจากชุมชนที ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที
เกิดขึน3
เกิดขึน3
ของเสียอันตรายอุตสาหกรรม ปริมาณของเสียอันตรายอุตสาหกรรม
ทีเกิดขึน3
ทีเกิดขึน3 จําแนกตามประเภท
ของเสียอันตรายทีได้รบั การ ปริมาณของเสียอันตรายทีได้รบั การ
บําบัด
บําบัดอย่างถูกต้อง
วัตถุมพี ษิ ภาคอุตสาหกรรมที ปริมาณวัตถุอนั ตรายอุตสาหกรรมทีถูก
ได้รบั การบําบัด
ส่งไปกําจัดทีโรงงานบําบัดประเภท
105, 106
2.7 สิ งแวดล้อมกับภัยธรรมชาติ
อุทกภัย
สรุปอุทกภัย (จํานวนครัง3 ทีเกิด

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมป้องกันและบรรเทา
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

ภัยแล้ง

ภัยหนาว
วาตภัยและฟ้าผ่า

อัคคีภยั

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
สรุปภัยแล้ง (จํานวนครัง3 ทีเกิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
สรุปภัยหนาว (จํานวนครัง3 ทีเกิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)
สรุปวาตภัย ลูกเห็บ ฟ้าผ่า (จํานวน
ครัง3 ทีเกิด หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย
ความเสียหาย และการช่วยเหลือ)
สรุปอัคคีภยั (จํานวนครัง3 ทีเกิด
หมู่บา้ นและผูป้ ระสบภัย ความ
เสียหาย และการช่วยเหลือ)

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

2.8 สิ งแวดล้อมกับอุบตั ิ ภยั
ดินถล่ม

จํานวนพืน3 ทีเสียงภัยดินถล่ม และ
จํานวนเครือข่ายแจ้งเหตุธรณีพบิ ตั ภิ ยั
อุบตั ภิ ยั จากสารอันตราย/
จํานวนการเกิดอุบตั ภิ ยั จากสาร
สารเคมี
อันตราย/สารเคมี และความเสียหาย
่
ผูป้ วยด้วยโรคจากการ
จํานวนผูป้ ว่ ยด้วยโรคจากการประกอบ
ประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม อาชีพและสิงแวดล้อมต่อโรงพยาบาล

กรมทรัพยากรธรณี
กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมโรค
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โครงสร้าง
สถิ ติทางการ

ชือสถิ ติทางการ

รายการสถิ ติทางการ

สถานการณ์ข้อมูลสถิ ติในปี
พ.ศ. ... (ปี ทผี  ่านมา)

และอัตราการปว่ ยต่อแสน
จํานวนผูป้ ว่ ยทีได้รบั รายงานจาก
จังหวัดเครือข่ายเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิงแวดล้อม

การดําเนิ นงานเพือพัฒนาใน
ปี ทีจดั ทํารายงานฯและ
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป

หน่ วยงานรับผิดชอบ
(ศูนย์/สํานัก/กอง)
กรมควบคุมโรค

3. อุตนุ ิ ยมวิทยา
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3. สถานการณ์ และการดําเนิ นงานพัฒนาสถิ ติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาการบริ หารจัดการสถิ ติทางการ สถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
มีความกว้างขวางและครอบคลุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิงเมือใช้กรอบแนวคิด PSR ซึงรวมสถิตทิ แสดงการ
ี
ใช้ทรัพ ยากรหรือ การปล่ อยของเสีย ซึงเรียกว่ าเป็ นแรงกดดัน (pressure)
สถิติทแสดงสถานภาพ
ี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (state) และสถิตทิ แสดงการตอบสนองต่
ี
อแรงกดดันและความพยายาม
ฟื3 นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (response)
ซึงครอบคลุมประเด็นและสถิตทิ อยู
ี ่ในความ
รับผิดชอบของหลายหน่ วยงานจากหลายกระทรวง หลายกรม กอง ทีเพิงเริมความพยายามในการบูรณา
การข้อมูลสถิตจิ ากเดิมทีใช้หน่ วยงานเป็ นตัวตัง3 เป็ นการใช้สาขาเป็ นตัวตัง3 ซึงต้องอาศัยการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่ วยงานต่างๆ จํานวนมาก
สถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมีหน่ วยสถิตทิ รัี บผิดชอบผลิตสถิตทิ างการรวม .....
หน่ วย ในสังกัดหน่ วยงานระดับกรมรวม..... กรม ใน .... กระทรวง บุคลากรทีรับผิดชอบส่วนใหญ่ยงั ขาด
ความรูเ้ กียวกับการผลิตสถิติ และต้องการความรูเ้ กียวกับแนวทางการผลิตสถิตทิ ดีี และมีขาดบุคลากรทีมี
ความรูด้ า้ นสถิติ
นอกจากนี3 หน่ ว ยงานระดับกรมและสํานัก ส่ว นใหญ่ ยงั ไม่ม บี ทบาทในการเป็ นศู นย์ก ลางบริห าร
จัดการสถิตขิ องหน่ วยงาน ส่วนหนึงเกิดจากลักษณะของประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ซึงแบ่งย่อยเป็ นเรืองทีมักต้องการความรูค้ วามชํานาญทางเทคนิคเฉพาะทาง เฉพาะทรัพยากร เฉพาะ
มลพิษ ฯลฯ (สรุปจากแผนพัฒนา บทที  4)
การดําเนิ นงานและแผนการดําเนิ นงานในระยะต่อไป:
ผลการดําเนินงานใน 1 ปีทผ่ี านมา และแผนทีจะทําต่อในปีถดั ไป
…………………………..
ด้านการพัฒนาการผลิ ตสถิ ติทางการ
สถิตทิ างการซึงมีความสําคัญจําเป็ นต่อการประเมิน
สถานการณ์ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิงแวดล้อ มทีสํ าคัญ แต่ ส ถิติท างการทียังไม่ม ีก ารผลิต ได้แ ก่ .....
อุปสรรคสําคัญได้แก่ ................. ในขณะเดียวกันสถิตทิ มีี หน่ วยงานผลิตซํ3าซ้อนกัน ได้แก่ ...... สาเหตุ
สําคัญได้แก่ ..... ในด้านคุณภาพสถิติ สถิตทิ างการในผังสถิตยิ งั ไม่เคยมีการประเมินคุณภาพ ซึงพบว่า
สถิตริ ายการทีมีปญั หาด้านความต่อเนืองของการผลิตได้แก่ ...... ปญั หาและอุปสรรคสําคัญ ได้แก่.... (สรุป
จากแผนพัฒนา บทที  4)
การดําเนิ นงานและแผนการดําเนิ นงานในระยะต่อไป:
ผลการดําเนินงานใน 1 ปีทผ่ี านมา และแผนทีจะทําต่อในปีถดั ไป
…………………………..
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ด้านการพัฒนาการเผยแพร่สถิ ติทางการ โดยทัวไปหน่ วยงานทีมีภารกิจและความรับผิดชอบใน
เรืองนัน3 ๆ ทําหน้าทีผลิตสถิตแิ ละจัดเก็บสถิตเิ อง แม้จะมีการพัฒนาฐานข้อมูล ก็มกั เป็ นฐานข้อมูลย่อยๆ
ทีแยกส่วนกัน ทําให้สถิตติ ่างๆ กระจายอยูต่ ามหน่ วยงานต่างๆ จํานวนมาก บุคลากรในกรมหรือ
หน่ วยงานเดียวกันไม่ทราบว่าหน่ วยงานอืนๆ ในสังกัดเดียวกันมีขอ้ มูลอะไรบ้าง และเป็ นเรืองยากมากที
บุคคลภายนอกจะสืบค้นสถิติ ในกรณีทหน่
ี วยงานนํ าเสนอสถิตทิ จัี ดเก็บทางเว็บไซต์ การสืบค้นข้อมูลก็
ต้องอาศัยความรูเ้ บือ3 งต้นว่าสถิตดิ งั กล่าวอยูใ่ นความรับผิดชอบของหน่ วยงานใดบ้าง เพราะหน่ วยงานต่างๆ
มักนํ าเสนอสถิตอิ ย่างแยกส่วนตามโครงสร้างองค์กร และมีรปู แบบและวิธกี ารนํ าเสนอแตกต่างกันไป
ปจั จุบนั โอกาสในการประสานสถิตทิ สํี าคัญเกิดขึน3 ในขัน3 ตอนการเผยแพร่สถิติ เมือหน่ วยงานต่างๆ
จะจัดพิมพ์รายงาน/สถิตปิ ระจําปี ก็จะต้องรวบรวมสถิตจิ ากหน่ วยงานต่างๆ ในสังกัด ซึงอาจเป็ นจุดเริมต้นที
ดีของการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูล แต่ในหลายกรณีไม่เป็ นเช่นนัน3 และการรวบรวมข้อมูลสถิตเิ พือจัดพิมพ์รายงาน
กลายเป็ นงานเฉพาะกิจทีไม่นําไปสู่การประสานสถิตหิ รือการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนือง
นอกจากการเผยแพร่ส ถิติด้ว ยการจัด พิม พ์ร ายงานแล้ว หน่ ว ยงานส่ ว นใหญ่ เ ผยแพร่ ส ถิติท าง
เว็บไซต์ แต่ในบางกรณีการนําเสนอสถิตทิ างเว็บไซต์กอ็ าจสร้างความสับสนแก่ผใู้ ช้สถิตทิ ไม่
ี คุน้ เคย เพราะ
หลายหน่ วยงานนํ าเสนอสถิตทิ งั 3 ของหน่ วยงานตนเองและหน่ วยงานอืนปะปนกันโดยไม่แสดงแหล่งข้อมูลที
ชัดเจน (สรุปจากแผนพัฒนา บทที  4)

การดําเนิ นงานและแผนการดําเนิ นงานในระยะต่อไป:
ผลการดําเนินงานใน 1 ปีทผ่ี านมา และแผนทีจะทําต่อในปีถดั ไป
…………………………..
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คณะอนุกรรมการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม
องค์ประกอบ
1. .....
2. ......
3.

หน้ าที
1. ....
2. ....
3.
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