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1. ความเป็นมา 

แผนแมบ่ทระบบสถติปิระเทศไทย พ.ศ. 2554 – 2558   ซึ งเป็นแผนแม่บทฉบบัแรกนับตั 3งแต่มกีาร
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิถติ ิพ.ศ. 2550 มเีป้าประสงคท์ี จะพฒันาระบบสถติขิองประเทศให้เขม้แขง็และ
กา้วหน้าอยา่งเป็นระบบเพื อใหข้อ้มลูสถติเิป็นฐานสําคญัของการพฒันาประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยใช้
ยทุธศาสตรด์งันี3 

- การบรหิารจดัการระบบสถติอิยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมเีครื องมอืสาํคญัคอืแผนพฒันาสถิติ
สาขาต่างๆ (แผนพฒันาสถิติรายสาขา มีกรอบระยะเวลา 5 ปี) รวม 21 สาขา   

- การพฒันาขอ้มลูสถติใิหม้มีาตรฐาน โดยมเีครื องมอืสาํคญัคอื แนวทางการปฏิบติัที�ดี
สาํหรบัการผลิตสถิติและการประเมินคณุภาพสถิติ 

- การใหบ้รกิารขอ้มลูสถติอิยา่งทั  วถงึ โดยมเีครื องมอืสาํคญัคอืระบบการเชื�อมโยงและ
แลกเปลี�ยนสถิติระหว่างหน่วยงานต่างๆ  

พรอ้มกนันี3 แผนแมบ่ทระบบสถติขิองประเทศฯ ไดก้ําหนดใหค้ณะอนุกรรมการสถติริายสาขาซึ งเป็น
กลไกสําคญัในการขบัเคลื อนการดําเนินงานตามแผนพฒันาสถติริายสาขาจดัทํารายงานผลการดําเนินงาน
สถติริายสาขาใหเ้ป็นเครื องมอืในการตดิตามและทบทวนความก้าวหน้าของการดําเนินงาน และเพื อรายงาน
ความก้าวหน้าและปญัหาอุปสรรคในการดําเนินงานต่อคณะกรรมการจดัระบบสถติิประเทศไทย 3 ด้าน 
(ดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดลอ้ม)   

คณะอนุกรรมการสถิติสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ได้จดัทําแผนพฒันาสถิติสาขา
ทรพัยากรและสิ งแวดล้อม แล้วเสรจ็เมื อเดอืน ...........ปี………… และได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงาน
สถติสิาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดลอ้ม ประจาํปี..............แลว้เสรจ็เมื อเดอืน............ ปี……….. 
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2. ผลและแผนการพฒันาสถิติทางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  
 

โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

1. ทรพัยากรธรรมชาติ     
 1.1 ทรพัยากรธรณีและแร ่     
 ปรมิาณแร่สาํรองที สาํคญั ปรมิาณทรพัยากรแร่ที มศีกัยภาพ

เป็นไปได ้(จาํแนกตามชนิดแร่)  
 

(ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความ
ต่อเนื �อง ความครบถ้วน ความทนั
ต่อเวลา  ฯลฯ) 

 กรมทรพัยากรธรณี 
 

 ปรมิาณและมลูค่าผลผลติแร่  ปรมิาณและมลูค่าผลผลติแร่ จาํแนก
ตามชนิดแร่  

  กรมอุตสาหกรรมพื3นฐาน
และการเหมอืงแร่ 

 ปรมิาณและมลูค่าของการใช ้
การนําเขา้ และการสง่ออกแร่   

ปรมิาณและมลูค่าของการใช ้การ
นําเขา้ และการสง่ออกแร่ จาํแนกตาม
ชนิดแร่   

  กรมอุตสาหกรรมพื3นฐาน
และการเหมอืงแร่ 

 1.2 ทรพัยากรดินและที�ดิน     
 เนื3อที ถอืครองทาํการเกษตร  เนื3อที ถอืครองทาํการเกษตร    สาํนกังานสถติแิหง่ชาต/ิ

สาํมะโนการเกษตร 
 

 1.3 ทรพัยากรทะเลและชายฝั �ง     
 ชายฝ ั  งทะเล ความยาวชายฝ ั  งทะเล   กรมทรพัยากรทางทะเล

และชายฝ ั  ง 
 1.4 ภมูิอากาศ     
 อุณหภูม ิ อุณหภูมเิฉลี ยรายปี และรายเดอืน    กรมอุตุนิยมวทิยา 
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

  อุณหภูมสิงูสดุและตํ าสดุของปี     กรมอุตุนิยมวทิยา 
 นํ3าฝน  ปรมิาณนํ3าฝนเฉลี ยรายปี  และราย

เดอืน  
  กรมอุตุนิยมวทิยา 

 จาํนวนวนัที ฝนตก จาํนวนวนัที ฝนตกรายปี     กรมอุตุนิยมวทิยา 
 พายุหมุนเขตรอ้น  จาํนวนพายุหมุนเขตรอ้นที เคลื อนเขา้สู่

ประเทศไทย   
  กรมอุตุนิยมวทิยา 

 1.5 ทรพัยากรนํAา     
 ลุ่มนํ3า จาํนวนลุ่มนํ3าหลกัและลุ่มนํ3าสาขา  

และพื3นที ลุ่มนํ3า  
  กรมทรพัยากรนํ3า   

 ปรมิาณนํ3าท่า ปรมิาณนํ3าท่าเฉลี ยต่อปี และปรมิาณ
นํ3าท่าในฤดฝูน และฤดแูลง้ จาํแนก
ตามลุ่มนํ3า 

  กรมทรพัยากรนํ3า 

 ปรมิาณเกบ็กกันํ3าในลุ่มนํ3า ปรมิาณเกบ็กกันํ3าเฉลี ยต่อปี และ
ปรมิาณเกบ็กกันํ3าในฤดฝูน และฤดู
แลง้  จาํแนกตามลุ่มนํ3า 

  กรมทรพัยากรนํ3า 

 ปรมิาณนํ3าในอ่างเกบ็นํ3าและ
พื3นที ชลประทาน 

ปรมิาณนํ3าในอ่างเกบ็นํ3าขนาดใหญ่ 
และขนาดกลาง  และพื3นที ชลประทาน  
จาํแนกตามลุ่มนํ3า  

  กรมชลประทาน 

 ศกัยภาพนํ3าบาดาล   แผนที ศกัยภาพนํ3าบาดาล แผนที บ่อ
บาดาล  

  กรมทรพัยากรนํ3าบาดาล 

 บ่อบาดาลภาครฐั  จาํนวนบ่อบาดาลภาครฐั    กรมทรพัยากรนํ3าบาดาล 
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

 บ่อบาดาลเอกชน จาํนวนบ่อบาดาลเอกชน และปรมิาณ
นํ3าบาดาลที ใชจ้รงิ จาํแนกตาม
วตัถุประสงคก์ารใชน้ํ3า   

  กรมทรพัยากรนํ3าบาดาล 

 แหล่งนํ3า จาํนวนแหล่งนํ3า แหล่งนํ3าธรรมชาต ิ
แหล่งนํ3าที ก่อสรา้งขึ3น และปรมิาตร
เกบ็กกั   

  กรมทรพัยากรนํ3า 

 ปรมิาณนํ3าดบิที ใชท้าํ
นํ3าประปา (การประปานคร
หลวง) 

ปรมิาณนํ3าดบิที ใชท้าํนํ3าประปา 
จาํแนกตามแหล่งนํ3า (นํ3าใตด้นิ นํ3าผวิ
ดนิ อ่างเกบ็นํ3า คลองชลประทาน) 

  การประปานครหลวง 

 ปรมิาณนํ3าดบิที ใชท้าํ
นํ3าประปา (การประปาสว่น
ภูมภิาค) 

ปรมิาณนํ3าดบิที ใชท้าํนํ3าประปา 
จาํแนกตามแหล่งนํ3า (นํ3าใตด้นิ นํ3าผวิ
ดนิ อ่างเกบ็นํ3า คลองชลประทาน) 

  การประปาสว่นภูมภิาค 

 1.6 ทรพัยากรป่าไม ้     
 พื3นที ปา่ไม ้  พื3นที ปา่ไม ้ จาํแนกตามการใชพ้ื3นที  

(ปา่ธรรมชาต ิสวนปา่ ปา่ฟื3นฟูตาม
ธรรมชาต)ิ  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิ
สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 
 

 1.7 ทรพัยากรชีวภาพ     
 พื3นที อนุรกัษ์  จาํนวนและพื3นที อนุรกัษ์ จาํแนกตาม

ประเภท (อุทยานแห่งชาต ิวนอุทยาน 
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เขตหา้มล่าสตัว์
ปา่ สวนพฤกษศาสตร ์ สวนรุกขชาต)ิ  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิ
สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

 พื3นที ปลกูปา่  พื3นที ปลกูปา่นอกเขตพื3นที อนุรกัษ์    กรมปา่ไม ้
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

จาํแนกวตัถุประสงค ์ และประเภท
พื3นที   

(จาก OS สาขาเกษตร) 

 พื3นที ปลกูปา่ พื3นที ปลกูปา่ในเขตพื3นที อนุรกัษ ์ 
จาํแนกตามประเภทปา่  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิ
สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 
(จาก OS สาขาเกษตร) 

 พื3นที ตน้นํ3าลาํธาร    จาํนวนและพื3นที ตน้นํ3าลาํธาร   จาํแนก
ตามลุ่มนํ3า  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิ
สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

 ปา่ชายเลน พื3นที ปา่ชายเลน  
 

  กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ ั  ง 

 ฟื3นที ปา่ชายเลนที ไดร้บัการ
ฟื3นฟู/ปลกูทดแทน 

พื3นที ปา่ชายเลนที ไดร้บัการฟื3นฟู/ปลกู
ทดแทน   

  กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ ั  ง 

 ปา่ชุมชน 
 

จาํนวนและเนื3อที ปา่ชุมชน    กรมปา่ไม ้

 ไฟปา่ (กรมปา่ไม)้ พื3นที ปา่นอกเขตอนุรกัษท์ี ถูกไฟไหม ้   กรมปา่ไม ้
 ไฟปา่ (กรมอุทยานแหง่ชาต ิ

สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื) 
พื3นที ปา่ในเขตอนุรกัษ์ที ถูกไฟไหม ้   กรมอุทยานแห่งชาต ิ

สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 
 พื3นที ชุม่นํ3าที มคีวามสาํคญั

ระหว่างประเทศ และพื3นที ชุม่
นํ3าที มคีวามสาํคญัระดบั
นานาชาต ิ

พื3นที ชุม่นํ3าที มคีวามสาํคญัระหวา่ง
ประเทศ  (Ramsar sites)  และพื3นที 
ชุ่มนํ3าที มคีวามสาํคญัระดบันานาชาต ิ

  สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดลอ้ม 
 

 พื3นที ชุม่นํ3าระดบัชาต ิ จาํนวนและพื3นที ชุม่นํ3าระดบัชาต ิ   สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติ
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

และสิ งแวดลอ้ม 
 การผลติไม ้ ปรมิาณไมท้ี ผลติได ้จาํแนกตาม

ประเภท 
  องคก์ารอุตสาหกรรมปา่

ไม ้
 การนําเขา้ไม ้ ปรมิาณไมน้ําเขา้ จาํแนกตามประเภท   กรมปา่ไม ้
 การสง่ออกไม ้ ปรมิาณไมส้ง่ออก จาํแนกตามประเภท   กรมปา่ไม ้
 ผลติภณัฑจ์ากปา่ไม ้ ปรมิาณและมลูค่าผลติภณัฑส์าํคญัที 

ไดจ้ากปา่ไม ้(ฟืน ถ่าน นํ3ามนัยาง 
เปลอืกไม ้หวาย ใบลาน ไมไ้ผ่ ไมร้วก 
ฯลฯ)  จาํแนกตามประเภท 

  กรมปา่ไม ้

 สตัวป์า่และผลติภณัฑจ์าก
สตัวป์า่ที ใกลจ้ะสญูพนัธุ ์ 

จาํนวนสตัวป์า่และผลติภณัฑจ์ากสตัว์
ปา่ที ใกลจ้ะสญูพนัธุท์ี นําเขา้และสง่ออก 
จาํแนกตามชนิด  

  กรมอุทยานแห่งชาต ิ
สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 

 สตัวน์ํ3าจดื   ปรมิาณสตัวน์ํ3าจดืจากแหล่งนํ3า
สาธารณะ  จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ3า  
ประเภทแหล่งนํ3า (อ่างเกบ็นํ3า ทาํนบ
ปลา แหล่งนํ3าธรรมชาต)ิ   

  กรมประมง 

 หญา้ทะเล และแนวปะการงั  เนื3อที แหล่งหญา้ทะเล และแนว
ปะการงั  
 

  กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ ั  ง 

 อตัราการจบัสตัวน์ํ3าเคม็  อตัราการจบัสตัวน์ํ3าเคม็ต่อหนึ งหน่วย
การจบั จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ3า  
เครื องมอืทาํการประมง  พื3นที  

  กรมประมง 
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

 การเพาะเลี3ยงชายฝ ั  ง  ปรมิาณสตัวน์ํ3าจากการเพาะเลี3ยง
ชายฝ ั  ง จาํแนกตามชนิดสตัวน์ํ3า 

  กรมประมง 

 ชนิดพนัธุพ์ชืที ถูกคุกคาม จาํนวนชนิดพนัธุพ์ชืที พบในประเทศ
ไทย จาํแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม   

  สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดลอ้ม 

 ชนิดพนัธุส์ตัวท์ี ถูกคุกคาม จาํนวนชนิดพนัธุส์ตัวท์ี พบในประเทศ
ไทย จาํแนกตามสถานภาพการถูก
คุกคาม   

  สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ งแวดลอ้ม 

2. สิ�งแวดล้อม     
 2.1 คณุภาพดิน     
 ดนิที มปีญัหา พื3นที ดนิที มปีญัหาต่อการใชป้ระโยชน์

ทางดา้นเกษตรกรรม จาํแนกตาม
ประเภทของดนิ  (ดนิเปรี3ยว ดนิเคม็ 
ดนิขาดอนิทรยีว์ตัถุ)   

  กรมพฒันาที ดนิ 

 การชะลา้งพงัทลายของดนิ   พื3นที การจาํแนกชั 3นความรุนแรงของ
การชะลา้งพงัทลายของดนิ  จาํแนก
ตามการใชป้ระโยชน์ที ดนิ  

  

  กรมพฒันาที ดนิ 

 ปุ๋ยเคมทีี ใชใ้นการเกษตร   ปรมิาณปุ๋ยเคมทีี ใชใ้นเนื3อที ถอืครองทาํ
การเกษตร   

  สาํนกังานสถติแิหง่ชาต/ิ
สาํมะโนการเกษตร 

 วตัถุอนัตรายทางการเกษตร  ปรมิาณและมลูค่าการนําเขา้และ
สง่ออกวตัถุอนัตรายทางการเกษตร 

  กรมวชิาการเกษตร 
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

จาํแนกตามประเภท  (เช่น สารกาํจดั
วชัพชื โรค แมลง ฯลฯ) 

 2.2 คณุภาพอากาศ     
 การปล่อยมลพษิทางอากาศ ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

(คารบ์อนไดออกไซด ์มเีทน ไนตรสั
ออกไซดจ์าํแนกตามแหล่งกาํเนิด
มลพษิ 

  องคก์ารจดัการก๊าซเรอืน
กระจก1 

  ปรมิาณการปล่อยมลพษิทางอากาศ 
(คารบ์อนมอนนอกไซด ์มเีทน 
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ไนโตรเจนได
ออกไซด ์ฝุน่ละออง) จากการใช้
พลงังาน จาํแนกตามแหล่งกาํเนิด
มลพษิ 

  กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรกัษ์
พลงังาน 

 ฝนกรด ค่าความเป็นกรด-ด่างของนํ3าฝน   กรมควบคุมมลพษิ 
 คุณภาพอากาศจากสถานี

ตรวจวดัอตัโนมตั ิ
คุณภาพอากาศบรเิวณพื3นที ทั  วไปใน
กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามพื3นที  

  กรมควบคุมมลพษิ   

  คุณภาพอากาศบรเิวณรมิถนนใน
กรุงเทพมหานคร  จาํแนกตามพื3นที  

  กรมควบคุมมลพษิ   

  คุณภาพอากาศในเขตปรมิณฑล 
จาํแนกตามพื3นที  

  กรมควบคุมมลพษิ 

                                                
1  องคก์ารก๊าซเรอืนกระจกกาํลงัจะผลติขอ้มลูนี3ดว้ยโดยใชว้ธิกีารคาํนวณที แตกต่างกบัขอ้มลูของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

  คุณภาพอากาศในเมอืงในจงัหวดั
สาํคญั  
 

  กรมควบคุมมลพษิ 

  คุณภาพอากาศในพื3นที อุตสาหกรรม
สาํคญั   

  กรมควบคุมมลพษิ 

 คุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวดัชั  วคราว 

คุณภาพอากาศบรเิวณพื3นที ทั  วไปใน
กรุงเทพมหานคร   

  กรมควบคุมมลพษิ   

 2.3 คณุภาพนํAา     
 คุณภาพนํ3าบาดาล คุณภาพนํ3าบาดาล   กรมทรพัยากรนํ3าบาดาล 
 คุณภาพนํ3าผวิดนิ ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ3าผวิดนิ  25 

ลุ่มนํ3า 
  กรมควบคุมมลพษิ 

 คุณภาพนํ3าทะเล ผลการตรวจวดันําทะเล   กรมควบคุมมลพษิ 
 ปรมิาณนํ3าเสยีชุมชน ปรมิาณนํ3าเสยีชุมชนที เกดิขึ3น และที 

เขา้ระบบบาํบดั 
  กรมควบคุมมลพษิ 

  ปรมิาณนํ3าเสยีชุมชนที เกดิขึ3น และที 
เขา้ระบบบาํบดั 
 

  องคก์ารจดัการนํ3าเสยี 

 2.4 มลภาวะทางเสียง     
 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจาก

สถานีอตัโนมตั ิ 
 

ระดบัเสยีงเฉลี ย 24 ชั  วโมง บรเิวณ
พื3นที ทั  วไปในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล  

  กรมควบคุมมลพษิ 

  ระดบัเสยีงเฉลี ย 24 ชั  วโมง บรเิวณรมิ   กรมควบคุมมลพษิ   
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

ถนนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
  ระดบัเสยีงเฉลี ย 24 ชั  วโมง บรเิวณ

พื3นที ทั  วไปในเมอืงในจงัหวดัสาํคญั   
  กรมควบคุมมลพษิ 

 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงจาก
สถานีชั  วคราว 

ระดบัเสยีงเฉลี ย 24 ชั  วโมง บรเิวณรมิ
ถนนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

  กรมควบคุมมลพษิ   

 2.5 ขยะมลูฝอยและของเสีย     
 ขยะมลูฝอยชมุชน ปรมิาณขยะมลูฝอยที เกดิขึ3น   กรมควบคุมมลพษิ 
  ปรมิาณขยะมลูฝอยที จดัเกบ็ได ้   กรมควบคุมมลพษิ 
  ปรมิาณขยะมลูฝอยที นํากลบัมาใช้

ประโยชน์ 
  กรมควบคุมมลพษิ 

 2.6 ของเสียอนัตราย     
 ของเสยีอนัตรายจากชมุชนที 

เกดิขึ3น 
ปรมิาณของเสยีอนัตรายจากชุมชนที 
เกดิขึ3น  

  กรมควบคุมมลพษิ 

 ของเสยีอนัตรายอุตสาหกรรม
ที เกดิขึ3น   

ปรมิาณของเสยีอนัตรายอุตสาหกรรม
ที เกดิขึ3น  จาํแนกตามประเภท  

  กรมควบคุมมลพษิ 
 

 ของเสยีอนัตรายที ไดร้บัการ
บาํบดั 

ปรมิาณของเสยีอนัตรายที ไดร้บัการ
บาํบดัอย่างถูกตอ้ง 

  กรมควบคุมมลพษิ 
 

 วตัถุมพีษิภาคอุตสาหกรรมที 
ไดร้บัการบาํบดั 

ปรมิาณวตัถุอนัตรายอุตสาหกรรมที ถูก
สง่ไปกาํจดัที โรงงานบาํบดัประเภท 
105, 106 

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 2.7 สิ�งแวดล้อมกบัภยัธรรมชาติ     
 อุทกภยั  สรุปอุทกภยั (จาํนวนครั 3งที เกดิ    กรมป้องกนัและบรรเทา
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

สาธารณภยั 

 ภยัแลง้  สรุปภยัแลง้ (จาํนวนครั 3งที เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

  กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

 ภยัหนาว  สรุปภยัหนาว (จาํนวนครั 3งที เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

  กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

 วาตภยัและฟ้าผ่า สรุปวาตภยั ลกูเหบ็ ฟ้าผ่า (จาํนวน
ครั 3งที เกดิ  หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  
ความเสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

  กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 

 อคัคภียั สรุปอคัคภียั (จาํนวนครั 3งที เกดิ  
หมู่บา้นและผูป้ระสบภยั  ความ
เสยีหาย และการช่วยเหลอื)  

  กรมป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยั 
 
 

 2.8 สิ�งแวดล้อมกบัอบุตัิภยั     
 ดนิถล่ม จาํนวนพื3นที เสี ยงภยัดนิถล่ม และ

จาํนวนเครอืขา่ยแจง้เหตุธรณีพบิตัภิยั 
  กรมทรพัยากรธรณี 

 อุบตัภิยัจากสารอนัตราย/
สารเคม ี 

จาํนวนการเกดิอุบตัภิยัจากสาร
อนัตราย/สารเคม ีและความเสยีหาย  

  กรมควบคุมมลพษิ 

 ผูป้ว่ยดว้ยโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ งแวดลอ้ม  

จาํนวนผูป้ว่ยดว้ยโรคจากการประกอบ
อาชพีและสิ งแวดลอ้มต่อโรงพยาบาล

  กรมควบคุมโรค 
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โครงสรา้ง 
สถิติทางการ 

ชื�อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ 
สถานการณ์ข้อมูลสถิติในปี 

พ.ศ. ... (ปีที �ผ่านมา) 

การดาํเนินงานเพื�อพฒันาใน
ปีที�จดัทาํรายงานฯและ

แผนการพฒันาในระยะต่อไป 

หน่วยงานรบัผิดชอบ 
(ศนูย/์สาํนัก/กอง) 

และอตัราการปว่ยต่อแสน  
  จาํนวนผูป้ว่ยที ไดร้บัรายงานจาก

จงัหวดัเครอืขา่ยเฝ้าระวงัโรคจากการ
ประกอบอาชพีและสิ งแวดลอ้ม 

  กรมควบคุมโรค 

3. อตุนุิยมวิทยา     
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3. สถานการณ์และการดาํเนินงานพฒันาสถิติทางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  
ด้านการพฒันาการบริหารจดัการสถิติทางการ  สถติสิาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดล้อม 

มคีวามกวา้งขวางและครอบคลุมมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ งเมื อใชก้รอบแนวคดิ PSR ซึ งรวมสถติทิี แสดงการ
ใช้ทรพัยากรหรอืการปล่อยของเสีย ซึ งเรยีกว่าเป็นแรงกดดนั (pressure)  สถิติที แสดงสถานภาพ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดลอ้ม (state) และสถติทิี แสดงการตอบสนองต่อแรงกดดนัและความพยายาม
ฟื3นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม (response)   ซึ งครอบคลุมประเดน็และสถิตทิี อยู่ในความ
รบัผดิชอบของหลายหน่วยงานจากหลายกระทรวง หลายกรม กอง  ที เพิ งเริ มความพยายามในการบูรณา
การขอ้มลูสถติจิากเดมิที ใช้หน่วยงานเป็นตวัตั 3งเป็นการใช้สาขาเป็นตวัตั 3ง  ซึ งต้องอาศยัการประสานความ
รว่มมอืระหว่างหน่วยงานต่างๆ จาํนวนมาก    

สถติสิาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดล้อมมหีน่วยสถติทิี รบัผดิชอบผลติสถติทิางการรวม ..... 
หน่วย ในสงักดัหน่วยงานระดบักรมรวม..... กรม  ใน .... กระทรวง  บุคลากรที รบัผดิชอบส่วนใหญ่ยงัขาด
ความรูเ้กี ยวกบัการผลติสถติ ิและต้องการความรูเ้กี ยวกบัแนวทางการผลติสถติทิี ด ีและมขีาดบุคลากรที มี
ความรูด้า้นสถติ ิ   

นอกจากนี3 หน่วยงานระดบักรมและสํานักส่วนใหญ่ยงัไม่มบีทบาทในการเป็นศูนย์กลางบรหิาร
จดัการสถติขิองหน่วยงาน   ส่วนหนึ งเกดิจากลกัษณะของประเดน็ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ งแวดลอ้ม
ซึ งแบ่งย่อยเป็นเรื องที มกัต้องการความรูค้วามชํานาญทางเทคนิคเฉพาะทาง  เฉพาะทรพัยากร  เฉพาะ
มลพษิ ฯลฯ   (สรปุจากแผนพฒันา บทที � 4) 

 
การดาํเนินงานและแผนการดาํเนินงานในระยะต่อไป:  

ผลการดาํเนินงานใน 1 ปีที ผ่านมา และแผนที จะทําต่อในปีถดัไป 
………………………….. 

 

ด้านการพฒันาการผลิตสถิติทางการ   สถติทิางการซึ งมคีวามสําคญัจาํเป็นต่อการประเมนิ
สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมที สําคัญ แต่สถิติทางการที ยงัไม่มีการผลิตได้แก่ .....   
อุปสรรคสําคญัได้แก่ ................. ในขณะเดยีวกนัสถติทิี มหีน่วยงานผลติซํ3าซ้อนกนั ได้แก่ ......   สาเหตุ
สําคญัได้แก่ .....   ในด้านคุณภาพสถติ ิ สถติทิางการในผงัสถติยิงัไม่เคยมกีารประเมนิคุณภาพ ซึ งพบว่า
สถติริายการที มปีญัหาดา้นความต่อเนื องของการผลติไดแ้ก่ ...... ปญัหาและอุปสรรคสําคญั ไดแ้ก่....  (สรุป
จากแผนพฒันา บทที � 4) 

 

การดาํเนินงานและแผนการดาํเนินงานในระยะต่อไป:  

ผลการดาํเนินงานใน 1 ปีที ผ่านมา และแผนที จะทําต่อในปีถดัไป 
………………………….. 
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ด้านการพฒันาการเผยแพร่สถิติทางการ  โดยทั  วไปหน่วยงานที มภีารกจิและความรบัผดิชอบใน
เรื องนั 3นๆ ทําหน้าที ผลติสถติแิละจดัเกบ็สถติเิอง  แมจ้ะมกีารพฒันาฐานขอ้มลู  กม็กัเป็นฐานขอ้มลูยอ่ยๆ  
ที แยกส่วนกนั  ทาํใหส้ถติต่ิางๆ กระจายอยูต่ามหน่วยงานต่างๆ จาํนวนมาก  บุคลากรในกรมหรอื
หน่วยงานเดยีวกนัไมท่ราบว่าหน่วยงานอื นๆ ในสงักดัเดยีวกนัมขีอ้มลูอะไรบา้ง  และเป็นเรื องยากมากที 
บุคคลภายนอกจะสบืคน้สถติ ิ   ในกรณทีี หน่วยงานนําเสนอสถติทิี จดัเกบ็ทางเวบ็ไซต ์  การสบืคน้ขอ้มลูก็
ตอ้งอาศยัความรูเ้บื3องตน้ว่าสถติดิงักล่าวอยูใ่นความรบัผดิชอบของหน่วยงานใดบา้ง  เพราะหน่วยงานต่างๆ 
มกันําเสนอสถติอิยา่งแยกส่วนตามโครงสรา้งองคก์ร  และมรีปูแบบและวธิกีารนําเสนอแตกต่างกนัไป    

ปจัจบุนัโอกาสในการประสานสถติทิี สาํคญัเกดิขึ3นในขั 3นตอนการเผยแพร่สถติ ิ  เมื อหน่วยงานต่างๆ 
จะจดัพมิพร์ายงาน/สถติปิระจาํปี กจ็ะตอ้งรวบรวมสถติจิากหน่วยงานต่างๆ ในสงักดั ซึ งอาจเป็นจุดเริ มต้นที 
ดขีองการพฒันาศูนยข์อ้มลู แต่ในหลายกรณีไม่เป็นเช่นนั 3น และการรวบรวมขอ้มลูสถติเิพื อจดัพมิพร์ายงาน
กลายเป็นงานเฉพาะกจิที ไมนํ่าไปสู่การประสานสถติหิรอืการพฒันาฐานขอ้มลูอยา่งต่อเนื อง   

นอกจากการเผยแพร่สถิติด้วยการจดัพิมพ์รายงานแล้ว หน่วยงานส่วนใหญ่เผยแพร่สถิติทาง
เวบ็ไซต ์ แต่ในบางกรณกีารนําเสนอสถติทิางเวบ็ไซต์กอ็าจสรา้งความสบัสนแก่ผูใ้ชส้ถติทิี ไม่คุน้เคย เพราะ
หลายหน่วยงานนําเสนอสถติทิั 3งของหน่วยงานตนเองและหน่วยงานอื นปะปนกนัโดยไม่แสดงแหล่งขอ้มลูที 
ชดัเจน    (สรปุจากแผนพฒันา บทที � 4) 
 

 

การดาํเนินงานและแผนการดาํเนินงานในระยะต่อไป:  

ผลการดาํเนินงานใน 1 ปีที ผ่านมา และแผนที จะทําต่อในปีถดัไป 
………………………….. 
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คณะอนุกรรมการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
 

องคป์ระกอบ 
1. ..... 
2. ...... 
3.  

 
 
 
 

หน้าที� 
1. .... 
2. .... 
3.  


