
 
 

แผนแมบทสถิต ิ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ฉบับสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอ 
 

คณะกรรมการกํากับและตรวจรับงานของที่ปรึกษาการ
จัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา จํานวน 2 สาขา 

 
 
 
 
 
 

มูลนิธิสงเสริมนโยบายศึกษา 
99/146 ถนนงามวงศวาน  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 
 
 
 

ธันวาคม 2551 
 
 
 
 



บทนํา 
 

โครงการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 

1. ความเปนมา 
 

ขอมูลสถติิมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  โดยใชเปนแหลงอางอิงในการวิเคราะห
สถานการณ การจดัทําแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิแผนพฒันารายสาขา การกําหนดนโยบาย  
แผนงาน และโครงการ รวมทั้งใชประกอบในการตดัสนิใจการดําเนินงานตามนโยบายของภาครฐั  ดังน้ันการมี
ระบบขอมลูสถติิที่นาเชื่อถือและมีเอกภาพ จงึนับวาเปนสิง่สาํคญัและจําเปนอยางยิ่ง ในขณะที่การจดัทาํขอมูล
สถิติกระจายอยูตามกระทรวง กรมตาง ๆ ซึ่งมักมีปญหาการจดัเก็บสถิตทิี่ซ้าํซอน ขอมูลสถิตไิมเปนมาตรฐาน
เดียวกัน เปนปญหาสําหรบัผูใชขอมูล อีกทั้งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ 

 
สํานักงานสถติแิหงชาติ (สสช.) ในฐานะหนวยงานหลักในการผลิตขอมูลสถิติทั้งดานเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ภายใตการบริหารระบบสถิตแิบบกระจายงาน (Decentralized Statistical System) ตระหนัก
ถึงปญหาดังกลาว จึงจดัทําแผนแมบทสถติิรายสาขา เพ่ือกําหนดกรอบความรับผิดชอบในการจดัทํา/ขอมลูสถิติ 
และการบรหิารจัดการระบบสถติิใหมีความถกูตอง ครบถวน ทันสมยั และสามารถตอบสนองความตองการของผูใช
ขอมูลไดอยางทั่วถึงและรวดเรว็ อีกทัง้เปนการลดความซ้าํซอน ทาํใหประหยดัทรพัยากรบุคคลและงบประมาณ 
และที่สาํคญัสามารถนําขอมลูไปใชในการบรหิารและพฒันาประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 
ปงบประมาณ 2551  สํานักงานสถติิแหงชาตอิยูระหวางจดัทาํแผนแมบทสถติิรายสาขา 3 สาขา 

ไดแก สาขาสขุภาพ สาขาอุตสาหกรรม พลงังาน เหมอืงแรและกอสราง และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร  และดาํเนินการจดัทําแผนแมบทสถิตริายสาขาเพิม่อีก 2 สาขา คอืสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม และสาขาการทองเทีย่ว โรงแรมและภตัตาคาร ซึ่งการดําเนนิการดงักลาว จะเปนการบรหิาร
จัดการระบบสถติิของประเทศใหมีทศิทางที่เปนเอกภาพ เปนระบบสถิตทิี่มีมาตรฐาน ทาํใหการนาํไปใช
ประโยชนตรงกับขอเทจ็จริงสงผลตอการกําหนดนโยบาย และการปฏิบัตติามนโยบายไดถูกตองแมนยาํยิ่งข้ึน 

 
สําหรับการจดัทําแผนแมบทสถติิสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงค 

เปาหมาย ขอบเขต กรอบแนวคดิ และข้ันตอนในการศึกษา ดังน้ี 
 

2. วัตถปุระสงคในการศกึษา 
 

2.1 เพ่ือสรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติในการจัดทําแผนแมบทสถติิสาขาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และจัดทําแผนปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยสถติิที่เก่ียวของ  

2.2 เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมลูสถิตทิี่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงวิเคราะหรายการขอมูลทีส่ําคญั
จําเปนสําหรับสาขาแตยังไมมีการจัดทํา (Data Gap) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดทําและรวบรวม 

2.3 เพ่ือพิจารณาและคดัเลือกสถติิทางการในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการ (Official 
Statistics Profile) และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) 

2.4 เพ่ือจัดทําแผนแมบทสถติสิาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการสถติิ 
ปฏิทินการดําเนนิงาน และรายงานประจําป (รายงานสถานการณและรายงานผลการ
ดําเนินงาน)  

2.5 เพ่ือใหเกิดกลไก และกระบวนการประสานงานระหวางหนวยสถติิที่เก่ียวของ ในการ
ติดตามผลการดําเนินงาน และการพัฒนาขอมูลสถิติไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

 
3. เปาหมาย 
     

3.1    มีทะเบยีนสถติิทางการ (Official Statistics Profile)  และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical 
Units Profile) สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

3.2    มีแผนแมบทสถติิสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (Sectoral Master Plan) และ
แผนปฏิบัติการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (Sectoral Action Plan)   

 3.3    มีการกําหนดชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด 
3.4    มีกระบวนการตนแบบในการทีจ่ะนําเสนอขอมูลเพ่ือการแลกเปลีย่นที่จะนาํไปสูขอมูลสถิติ

ทางการ  
3.5    มีรายงานประจําป ไดแก รายงานสถานการณสถิตทิางการ และรายงานผลการดําเนนิงาน

ของสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

 (1)



 (2)

4.   ขอบเขตการดําเนินงาน 
 

4.1    ศึกษา Best Practice ของสํานักงานสถิติ 2 ประเทศ ในการบรหิารจดัการสถติิสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม   เพ่ือวิเคราะหเปรียบเทียบและนําเสนอการ
ประยุกตใชกับประเทศไทย 

4.2    จัดประชมุ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือชีแ้จงและทาํความเขาใจการจดัทําแผนแมบทสถติิ
สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม สรางเครือขายผูปฏบิัติงานดานสถติิ รวบรวม
ขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน (Review Stock) เพ่ือจัดทาํทะเบียนสถติิทางการ และทะเบียน
หนวยสถติ ิ

4.3    จัดประชมุ/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจดัทําแผนความตองการสถิติ (Data Gap Analysis) 
และกําหนดหนวยงานรับผดิชอบ  ตลอดจนรบัฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานที่เก่ียวของและศึกษา วิเครา ะหสถานการณ และแนวโนมในการพัฒนาประเทศ 

4.4    จัดทําขอเสนอยุทธศาสตร และขอเสนอแผนการพฒันาระบบสถติิสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในระยะปานกลาง และระยะยาว  โดยในแตละ
ยุทธศาสตรประกอบดวย กรอบแนวคดิ วัตถุประสงค และแผนงานรองรับที่ชดัเจนและเปน
รูปธรรม  แตละแผนงานระบุวตัถุประสงค ขอบขายการดาํเนินงาน ตัวชี้วดั และหนวยงานที่
รับผดิชอบ เพ่ือจัดทาํแผนแมบทสถิติของสาขาฯ (Sectoral Master Plan) 

   4.5    กําหนดแนวทางในการพัฒนา และขับเคล่ือนแผนแมบทสถติิสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม และการตดิตามประเมินผล เพ่ือจดัทําแผนปฏิบตัิการของสาขาฯ (Sectoral 
Action Plan) 

 4.6    จดัทํารายงานสถานการณของสถิตทิางการ และรายงานผลการดําเนินการ 
 4.7    ทําการตัง้ชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด 

4.8    นําเสนอขอมูลสถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือจัดทํา
กระบวนการตนแบบในการแลกเปลี่ยนขอมูล 

 4.9    จัดประชมุ/สัมมนา เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธแผนแมบทสถติสิาขา 
 
5. กรอบแนวคดิของการศกึษา 
 
 ปจจุบันสาํนักงานสถิตแิหงชาตไิดจดัทาํรางแผนแมบทระบบสถิติของประเทศไทย และไดจดั
ประชมุหนวยงานตางๆ เพ่ือชี้แจงและนําเสนอรางแผนแมบทฯ แลวในไตรมาสสุดทายของป 2550   รางแผน
แมบทฯ ดังกลาวระบหุนวยงานหลักในการผลติสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 

นอกจากนั้น สสช. ไดจดัทาํรางแผนแมบทสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
ซึ่งในกระบวนการจัดทาํ ไดมีการประชุมปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของหลายครั้ง  การดําเนินงานตาม
โครงการนี้ จงึเปนงานตอเนื่อง  ดังน้ันทีป่รึกษาฯ จะคํานงึถึงการสรางความตอเน่ืองกับการดําเนินการที่ผาน
โดย 
 

• ที่ปรึกษาฯ จะใชรางแผนแมบทสถิติของประเทศเปนกรอบอางอิงในการดาํเนนิงาน 
• ที่ปรึกษาฯ จะนาํรางแผนแมบทสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ซึ่งเคย

ดําเนินการเมื่อป 2548-2549 และไดมีการรวบรวมขอมลูที่เก่ียวของกับสถติไิวเปนจาํนวน
มาก เปนขอมลูพ้ืนฐานในการดาํเนินงาน 

 
ในการดาํเนินงาน ทีป่รึกษาฯ จะตองทาํงานอยางใกลชดิและไดรับความรวมมอือยางดยีิ่งจาก

เจาหนาที่ สสช.  หลายสํานกัซึง่จัดเปนผูเชีย่วชาญดานสถิตทิีจ่ะตองเขารวมแลกเปลีย่นแนวคดิและให
ขอแนะนําแกหนวยงานผูผลิตสถิติ   ทัง้นี้ สสช. อาจพิจารณาแตงตัง้คณะทาํงานสนับสนนุโครงการนี ้หรือ
มอบหมายใหสาํนักบริหารจดัการระบบสถิตริายสาขาเปนหนวยงานหลักในการประสานงานการสนับสนนุ
โครงการ 

 
 
 



6.   ขั้นตอนและวธิีการศึกษา ประกอบดวย 
 

ขั้นตอน วิธกีารศกึษา ผลผลิต 
ระยะที ่1 (เดอืนที่ 1-2)   
 
1.1  ศึกษา best practice ของสํานักงานสถติิ 2 ประเทศ เพื่อ

วิเคราะหเปรียบเทียบและนําเสนอการประยุกตใชกับ
ประเทศไทย 

 
1.2  ทบทวนรายการขอมูลสถติิที่มีอยูในปจจบุัน และ

สถานภาพการจัดการสถติสิาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในปจจุบัน  

 
1.3 ชี้แจงและทําความเขาใจการจัดทําแผนแมบทสถติสิาขา

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  บทบาทหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ   
ทบทวนรายการสถิตทิี่มีอยูในปจจุบันและสถานภาพการ
จัดการสถติ ิ เพื่อกําหนดโครงสรางและรายการสถิติ
ทางการ (เฉพาะสถติทิี่มีการจดัทําในปจจุบัน)  และเพื่อ
สรางเครือขายผูปฏิบตัิงานดานสถติ ิ

 
1.4  ประสานงานและปรึกษาหารือกับหนวยสถติิที่เกี่ยวของ

เพื่อจัดทําทะเบยีนสถิตทิางการ (ที่มีการจัดทาํในปจจุบัน)   
ทะเบียนหนวยสถติิ และปฏทินิการดําเนินงานรายสาขา 

 
1.5  จัดทําบทความเพื่อประชา สัมพันธและเผยแพร   
 
1.6  จัดทํารายงานเริ่มงาน (inception report)  

 
ศึกษาจากเอกสารตางๆ เชนงานศึกษาวิจยัการจัดทําแผนแมบทระบบ
สถติิประเทศไทย  เอกสารในหองสมุด สสช. และ ESCAP และจาก
เว็บไซต  ผลการศึกษาจะใชในการประชุมเชงิปฎิบัติการครั้งที่ 1 
 
ศึกษารางแผนแมบทสถติสิาขาทรัพยากรธรรมชาติฯ  และขอมูล
เพิ่มเ ติมจาก data directory  และการประชมุเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
 
 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ประกอบดวยผูบรหิาร และเจาหนาที่
ปฏิบตัิงานดานสถติิของหนวยสถติิที่เกี่ยวของ และ สสช. และ
หนวยงานที่ใชขอมูลทีส่ําคญั  ประมาณ 40 คน โดยที่ปรึกษาจะ
นําเสนอผลการศึกษาขอ 1.1 และ 1.2 เปนขอมูลในการประชุม 
 
 
 
ประชุมกลุมยอยเพื่อปรึกษาหารือกับหนวยสถิตทิี่เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
ทะเบียนสถติทิางการ ทะเบียนหนวยสถติิ และปฏิทินการดําเนนิงาน 
  
จัดทาํบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร 
 
 
จัดทาํรายงานฯ 
 

 
รายงานเริม่งาน (inception 
report)  ประกอบดวย 
 
• โครงรางการดาํเนินงาน 
 
• ผลการศึกษา best practice ของ

สํานักงานสถติปิระเทศตางๆ 2 
ประเทศ 

 
• รายการขอมูลสถิตสิาขา

ทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่รวบรวม
จากหนวยสถิติ  

 
• ทะเบียนสถติทิางการ ทะเบียน

หนวยสถติิ  และปฏทิินการ
ดําเนินงาน  

 
• บทความเพื่อประชาสัมพันธและ

เผยแพร 1 ชิ้น 

ระยะที่ 2 (เดอืนที่  3-5)   
 
2.1  ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และแนวโนมในการพฒันา

ประเทศ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนความตองการสถติิ
ซึ่งจะแสดงชองวางทางสถติิ (Data Gap Analysis) และ
กําหนดหนวยงานรับผดิชอบ    

 
ศึกษาเอกสารเพื่อทบทวนและวิเคราะหประเดน็สําคญัเกี่ยวกับ
สถานการณการพัฒนาที่เกี่ยวของ  และแนวโนมการพัฒนาประเทศ   
รวมทั้ง รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบับ
ที่ 10  นโยบายรัฐบาล   ผลการศึกษาจะใชเปนขอมูลในการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 

 
แผนแมบทสถติิและแผนปฏิบัตกิาร
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฉบับสมบรูณ 
ประกอบดวย 
 



ขั้นตอน วิธกีารศกึษา ผลผลิต 
 
2.2  จัดทําชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานที่กําหนด 
 
2.3  จัดทํากระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพื่อการ

แลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูขอมูลสถติิทางการ 
 
2.4  จัดทําแผนแมบทสถติสิาขาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม  
 
2.5  จัดทําแผนปฏิบัติการสถติิรายสาขา  ซึ่งระบุแนวทางการ

ในการพัฒนา และขับเคลื่อนแผนแมบทสถติิรายสาขาและ
การติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6  จัดทําบทความเพื่อประชา สัมพันธและเผยแพร   
 
2.7  จัดทําแผนแมบทสถติแิละแผนปฏิบัติการรายสาขาฉบบั

สมบูรณ 
 

 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2  ประกอบดวย เครือขายผูปฏิบัติงาน
ดานสถิติ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  หนวยงานผูใชขอมูลสถิตทิีส่ําคญั  
ประมาณ 40 คน เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
 
ปรึกษาหารือ/ประชุมกลุมยอยกับเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติเพื่อ 
 

• จัดทาํกรอบรายการสถิตทิางการ (ที่มีการจัดทาํในปจจุบัน และ
ควรมีการจัดทําในอนาคต)  และหนวยงานทีร่ับผดิชอบ  

 
• จัดทาํชื่อและโครงสรางของขอมูลตามมาตรฐานทีกําหนด 
 
• จัดทาํกระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพื่อการ

แลกเปลี่ยนที่จะนําไปสูขอมูลสถติิทางการ 
 
• จัดทาํแผนแมบทสถิตสิาขาทรพัยากรธรรมชาติฯ ซึ่ง 

ประกอบดวยยทุธศาสตร และแผนการพัฒนาระบบสถิตใินระยะ
ปานกลาง และระยะยาว  โดยในแตละยทุธศาสตรประกอบดวย 
กรอบแนวคดิ วตัถุประสงค และแผนงานรองรบัที่ชดัเจนและ
เปนรูปธรรม  แตละแผนงานระบุวัตถุประสงค ขอบขายการ
ดําเนินงาน ตัวชี้วัด และหนวยงานที่รับผดิชอบ  

 
 
จ ัดทาํบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร 
 

  จัดทาํแผนฯ 
  
 

 
• บทสรุปผูบริหาร ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
 
• ผลการศึกษา best practice ของ

สํานักงานสถติิ 2 ประเทศ 
 
• การวิเคราะหขอมูลปจจุบัน พรอม

รายละเอียดขอมูลตามสถานการณ 
แผนพฒันาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล และความตองการใชขอมูล
ของภาครฐัและเอกชน พรอม
กําหนดหนวยงานรับผดิชอบ 

 
• แผนปฏิบัติการและรายงานการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
 
• ชื ่อและโครงสรางของขอมูลตาม

มาตรฐานที่กําหนด 
 
• กระบวนการตนแบบในการนําเสนอ

ขอมูลเพื่อการแลกเปลียนที่จะ
นําไปสูขอมูลสถิตทิางการ  

 
• สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบั ติการ

ครั้งที่ 2  พรอมรายชื ่อผูรวมประชุม 
 
• บทความเพื่อประชาสัมพันธและ

เผยแพร 1 ชิ้น 
 

ระยะที่ 3 (เดอืนที่ 6-7)   
 
3.1  จัดทํารายงานประจําป   
 

 
ปรึกษาหารือ/ประชุมกลุมยอยกับเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถิติเพื่อ 
จัดทาํรายงานประจําป ซึ่งประกอบดวย รายงานสถานการณสถติิ

 
รายงานประจาํป  ประกอบดวย 
 

 (4)



ขั้นตอน วิธกีารศกึษา ผลผลิต 
 
 
 
3.2  จัดทําบทความวิเคราะหสถานการณเพื่อนําแผนแมบท

สถติิรายสาขาสูแผนปฏิบัติการ  
 
3.3  จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแผน

แมบทสถติสิาขาทรัพยากรธรรมชาติฯ 
 
 
 
3.4 จัดทําบทความเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร 
 
 

ทางการ และรายงานผลการดําเนินงาน 
  
 
จัดทาํบทความฯ 
 
 
จัดประชุม/สัมมนา ประกอบดวยผูบริหารของหนวยสถติิ และ สสช. 
เครือขายผูปฏบิัติงานดานสถติิ และ และหนวยงานที่ใชขอมูลทีส่ําคญั  
ประมาณ 40 คน เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธแผนแมบทสถิตสิาขา
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
 
จัดทาํบทความฯ เพื่อสงให สสช. ดําเนินการเผยแพร 

• สถานการณสถติิสาขา 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 
• ผลการดําเนินงานสถติสิาขา
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 
• บทความวิเคราะหสถานการณฯ 
 
• บทความเพื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพร 

 
 

 (5)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทสรุปผูบริหาร 

 
โครงการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
  
 
ความเปนมาและวัตถปุระสงคโครงการ 
 

การมีระบบขอมลูสถติิที่นาเชือ่ถือและมีเอกภาพ นับเปนสิ่งสาํคัญและจาํเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ 
ในขณะที่การจดัทาํขอมลูสถติใินปจจุบันกระจายอยูตามกระทรวง กรมตาง ๆ ซึ่งมักมีปญหาการจัดเก็บสถติิทีซ่้ําซอน 
ขอมูลสถติิไมเปนมาตรฐานเดยีวกัน เปนปญหาสาํหรับผูใชขอมลู อีกทั้งเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ สํานกังานสถิติ
แหงชาติ (สสช.) จึงจดัทาํแผนแมบทสถิตริายสาขา เพ่ือกําหนดกรอบความรบัผดิชอบในการจัดทํา/ขอมลูสถิติ และ
การบรหิารจัดการระบบสถิตใิหมีความถูกตอง ครบถวน ทนัสมยั และสามารถตอบสนองความตองการของผูใชขอมูลได
อยางทัว่ถึงและรวดเร็ว อีกทั้งเปนการลดความซ้ําซอน ทําใหประหยดัทรพัยากรบุคคลและงบประมาณ ปงบประมาณ 
2551  สํานักงานสถติิแหงชาตอิยูระหวางจดัทาํแผนแมบทสถติิรายสาขา 3 สาขา ไดแก สาขาสุขภาพ สาขา
อุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแรและกอสราง และสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  และดําเนนิการจัดทํา
แผนแมบทสถิตริายสาขาเพิม่อีก 2 สาขา คือสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และสาขาการทองเทีย่ว 
โรงแรม และภตัตาคาร 

 
สําหรบัการจดัทาํแผนแมบทสถติิสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม จะศึกษาและรวบรวมขอมูล

สถติิทีมี่อยูในปจจุบัน รวมถึงวิเคราะหรายการขอมูลทีส่ําคญัจําเปนสําหรับสาขาแตยังไมมีการจัดทํา (Data 
Gap) พิจารณาและคดัเลือกสถิตทิางการในการจัดทําทะเบียนสถิติทางการ (Official Statistics Profile) 
และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) จัดทําแผนแมบทสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการสถติิ ปฏทิินการดําเนินงาน และรายงานประจําป (รายงานสถานการณและรายงานผล
การดําเนินงาน) เพ่ือใหเกิดกลไก และกระบวนการประสานงานระหวางหนวยสถิตทิี่เก่ียวของ ในการติดตามผล
การดําเนินงาน และการพฒันาขอมูลสถติิไดอยางชดัเจนและตอเนื่อง 
 
แผนแมบทสถติิสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม  ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน คือ 
 
สวนที่ 1    สถานการณการพัฒนา ยทุธศาสตรสําคญั และสถานภาพขอมลูสถติ ิ
สวนที่ 2    สถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
สวนที่ 3 แผนปฏิบัติการสถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
สถานการณการพัฒนา 
 

แมวาสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยจะมีแนวโนมดีข้ึน  แตมิติ
เศรษฐกิจและสงัคมที่มีการพัฒนาในอัตราทีร่วดเร็วกอใหเกิดภาวะที่ไมสมดลุและเกิดชองวางที่เปนจุดออนที่
ตองเรงรัดแกไขและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบและจรงิจัง 

 
ปญหาสําคญั คอื ความเสื่อมโทรมที่เกิดจากการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตทิั้งบนบกและทางทะเล

ซึ่งสงผลคุกคามความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งเปนฐานชวีติของประชาชนและฐานทรัพยากรสําคญัของ
ประเทศ    ในขณะเดียวกันมลพิษอันเกิดจากการพัฒนา การผลิต และการบริโภคที่ไมสมดลุและไมเปนมติรตอ
สิ่งแวดลอมก็สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ   การบริหารจัดการปองกันและแกไขเยียวยาปญหาตางๆ 
จะตองไดรับการดําเนินการอยางมีระบบ จริงจงั เพ่ือมิใหทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเปนชนวนความ
ขัดแยงทีส่ําคญัในสังคม  

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  
  รัฐธรรมนูญ  แผนพัฒนาระดับชาติ แผนพฒันาระดับสาขา  นโยบายรัฐบาล  แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงหลักดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ตลอดจนดัชนตีวัชี้วัด
ระดับชาตแิละระดับสากลทีส่ําคัญ ลวนยืนยันหลักการการพฒันาที่ยั่งยืน  โดยยทุธศาสตรสําคญัให
ความสําคญักับการสรางสมดุลระหวางการใชประโยชนและการอนุรักษและฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทรัพยากรดิน ปาไม ปาชายเลน และทรพัยากรทางทะเล  ทั้งนี้เพ่ือคุมครองและใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมทั้งการบรหิารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  ในดานมลพิษให
ความสําคญักับคุณภาพน้ําและการจัดการขยะและของเสียอันตราย  และการพัฒนาเมืองใหนาอยูอาศัย  ทัง้นี้
โดยใหเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจดัการและใชประโยชน 
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สถานภาพสถติิและการจัดการสถติิสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในปจจุบัน:    

 หนวยงานหลักที่จัดเก็บสถติิสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม คือหนวยงานตางๆ ในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   อยางไรก็ดีเน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนทั้ง
ฐานการพฒันาและตองรับผลกระทบจากการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสงัคม  ขอบเขตของสถิตสิาขานี้จึง
อาจขยายไปครอบคลุมหนวยงานจํานวนมากแตยังไมมีนโยบายบูรณาการขอมูลสถติิเชิงกลไกการจัดการที่
ชัดเจน ซึ่งสงผลตอการเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใชประโยชนรวมกัน  
 
 ตามพ.ร.บ.สถติิ พ.ศ. 2550 กําหนดอํานาจ หนาทีใ่หสํานักงานสถติิแหงชาติมีภารกิจสําคญัดานการ
บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ ในระยะแรก สํานักงานสถติิแหงชาติไมสามารถบริหารจัดการขอมูลสถิติ
ไดกับทุกสาขาสถติิ และทุกรายการขอมูลสถติิทีห่นวยงานตางๆผลิตได  แนวทางการนํารองการบริหารจดัการ
ระบบสถิติของประเทศบางสาขากอน และใชกรอบคิดเก่ียวกับการขีดวงรายการขอมูลสถิตสิําคญั “สถิตทิางการ 
หรือ Official Statistics” จึงเปนการเริ่มตนที่ด ีในการพัฒนาระบบเชื่อมโยง และการพฒันาคุณภาพขอมูลสถติิ
ใหมีมาตรฐานนาเชื่อถือ 
 
สถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

 

 การคัดเลือกรายการสถติิเพ่ือเปนสถติิทางการของสาขาฯใชแนวคดิจากหลกัการพ้ืนฐานสถิตทิางการ
ของสหประชาชาติ และประสบการณจากประเทศนิวซแีลนดและเกาหลใีต และความพรอมของหนวยงานผูผลิต
สถติิ กําหนดเปนผังรายการสถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมได 2 หมวด คือหมวด
ทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 7 หมูสถติิ  หมวด มลพิษและคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 6หมูสถติิ   
 
สถานการณสถิตทิางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
 

สถติิทางการทีกํ่าหนดในระยะแรกในผังรายการสถิตทิางการยังมีขอจํากัดเก่ียวกับความครอบคลุม 
key indicators ที่สําคัญจําเปนหลายรายการซึ่งจัดเปนชองวางขอมูลสถติทิางการ(Data Gap)  และหนวยงาน
โดยสวนใหญทีผ่ลิตสถิติในสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังไมมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนขอมูลกัน รวมทั้งมหีลายหนวยงานรับผดิชอบกระจายตัวอยูในกระทรวง สํานัก กอง ตางๆ ตาม
ความรูความชํานาญ และเทคนิคเฉพาะทาง คํานยิาม และมาตรฐานสถิตทิีย่ังแตกตางกัน ทําใหยากตอการ
จัดการคุณภาพสถติิ  อยางไรก็ดี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหความสนใจและไดเริม่
ดําเนินงานเรื่องการบูรณาการขอมูลในระดับหนึ่งแลว 

 
ยุทธศาสตรสถิตทิางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

ยุทธศาสตรระยะสั้น คือ  
 
1) การเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนสถิติทางการ โดยจัดตั้งกลไกการบริหารจดัการสถติิทางการสาขา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหทําหนาที่แกนหลักการดําเนินงานดานสถติิสาขาฯ สรางความเขาใจแนว
ทางการเชื่อมโยงขอมูลภาครฐัภาพรวม และการเชื่อมโยงสถิตทิางการแกเครือขายสถติิ รวมถึงการใหความรูดวย
การฝกอบรมบคุลากรทั้งดานขอมูลสถติิ และดานเทคโนโลยี  

 
2) การรับรองคุณภาพสถิตทิางการ โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานและตวัชีว้ัดสาํหรับการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพสถติิทางการ และสรางความเขาใจกับผูบรหิารหนวยราชการภาครัฐ ผูเก่ียวของ มีการประเมิน
คุณภาพตนเอง และการประเมนิจากหนวยงานภายนอก รวมทั้งใหมีการประกาศรับรองเรื่องคุณภาพสถติิแกผูใช
สถติิทางการ  

 
ยุทธศาสตรระยะยาว คือ  การจัดการชองวางสถิตทิางการ โดยสรางและใชกลไกการบรหิาร

จัดการสถติทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละจดัตั้งแกนหลักประสานการผลิตสถติิ แตละดานทั้งสวนกลาง 
จังหวัด และทองถิ่น ใชผังรายการสถิตทิางการเปนกรอบแนวทางประกอบการจัดการชองวางสถติิทางการ 
คัดเลือกรายการสถิตสิําคญัเพ่ิมเติม แบงบทบาทภารกิจการผลิตสถิตทิางการระหวางหนวยงาน สวนกลาง และ
ทองถิ่นใหชดัเจน รวมถึงการจดัเก็บ ประมวลผล และการรายงานผล ใหมีการประเมินคุณภาพสถติิ และนําสถติิ
ทางการทีผ่ลิตเพ่ิมเติมเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนในเครือขายเชื่อมโยงขอมูลภาครฐั  
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แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ 

 
 

 
เพ่ือใหยุทธศาสตรระยะสั้น สามารถขับเคลื่อนไปได จึงสมควรกํากับการดาํเนินงานดวยแผนปฏิบัติ

การ ชวง ป 2551-2554 โดยมี แผนงาน 4 ดาน คือ 
 

1) การพัฒนาโครงสรางการบรหิารจัดการสถติิทางการ 
2) การกําหนดสถติิทางการและการพัฒนาเครือขายสถิตทิางการ 
3) การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถติิทางการ 
4) การรับรองคุณภาพสถิตทิางการ 

 
แนวทางการแปลงแผนปฏิบตัิการการพฒันาสถิตทิางการ

 การแปลงแผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ จาํเปนจะตองอาศัยการมสีวนรวมของทุก
หนวยงานเครือขายสถิติ  การสรางความเขาใจ การพัฒนาองคความรู และการสรางกระบวนการเรยีนรูใหกันและกัน 
ควบคูไปกับการสรางกลไกใหเอ้ือตอการเขามามีสวนรวมฯ  ปจจยัดงักลาวจึงเปนเง่ือนไขของความสําเร็จในการ
แปลงแผนปฏิบัติการ ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมใหเกิดกลไกสนับสนุน ดังนี้  
 
  1) การจัดตั้งกลไกการบริหารจัดการ คือคณะกรรมการสถิตทิางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือทําหนาที่พิจารณาแผนแมบทสถติิทางการสาขาฯ บริหารจัดการและประเมนิผลสถติิทางการ
สาขาฯ  
 
   2) กระบวนการตนแบบเพื่อใหผูปฎิบัตสิามารถเขาใจขั้นตอนวิธีการแลกเปลี่ยนสถิตแิละการพัฒนา
คุณภาพสถติ ิ
 
  3) การกําหนดชื่อ และโครงสรางขอมูลสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การแลกเปลี่ยน ใหเปนเครื่องมอืสาํหรบัการนําสถติิทางการแตละรายการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นในขั้นตอนทาง
เทคนิคไดสะดวกขึ้น 
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Executive Summary 
Master Plan for Natural Resources and Environment Statistics 

 
  
 
Rationale and Objective 
 

An integrated and reliable statistical system is crucial for national development.  At present, 
statistics are produced by many government agencies.   Important problems are overlapping 
responsibilities, different statistical standards, which cause inconvenience for users, and unnecessary 
public spending.    The National Statistical Office (NSO) plans to prepare a master plan for each sector of 
statistics to outline the responsibilities in statistical production and management to ensure that the 
statistics are relevant, valid, up-to-dated, and responsive to users’ needs in a timely manner.    This will 
also reduce the redundancy and represent an efficient use of public resources.  In fiscal year 2008, the 
NSO has prepared the master plans for 3 sectors of statistics, namely 1) Health, 2) Industry, Energy, 
Mining and Construction, and 3) Information and Communication Technology.   This project aims to add 
4) National Resources and Environment, and 5) Tourism, Hotel and Restaurant. 

 
The Master Plan on Natural Resources and Environment Statistics project involves a study of 

existing statistics, an analysis of data gap, the identification of Official Statistics, and the preparation of 
the Official Statistics Profiles, the Statistical Units Profiles, the master plan, the action plan, the 
statistical calendar, and the annual report on statistical situation and statistical management.  The 
objective is to support a collaboration mechanism and process for the agencies concerned to take 
part in statistical development and for all parties to monitor the progress. 
 
The Master Plan for Natural Resources and Environment Statistics consists of 
3 components. 
 

1.  Natural resources and environmental situation, development strategy, and statistical  
     situation     
2.  Natural Resources and Environment Official Statistics 
3.  Action Plan for the Natural Resources and Environment Official Statistics 

 
  
Natural Resources and Environmental Situation 
 
 Although the natural resources and environmental situation has shown some signed of 
improvement, rapid socio-economic development still constitutes great pressure that leads to an 
imbalance that needs to be addressed in a systematic and timely manner. 

 
Significant problems are the degradation of natural resources on-land and off-shore which 

has threatened biodiversity – the country’s main resource base, and foundation of the people’s 
livelihood.    Pollution from unclean production and excessive consumption has profound impacts 
on the environment and the people’s health.  The management of natural resources and the 
environment must be implemented in a systematic manner to prevent environmental conflicts 
from becoming major social conflicts.  

Natural Resources and Environmental Strategy  
  The principle of sustainable development has been endorsed by the Constitution, the 
National Economic and Social Development Plan, sectoral plans, Government’s policy, Public 
Sector Management Plan, and the implementation plans of government agencies related to 
natural resources and the environment.  It is also reflected in national and international key 
indicators.   The main strategy is to strike ad balance between resource use, and conservation 
and rehabilitation, especially land, forest, mangrove forest, and marine resources, to protect and 
enhance biodiversity.   An integrated system of water management, the improvement of water 
quality and waste management, and the promotion of healthy city are also given high priority.  
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Last but not least is the strategy to enhance the participation of the private sector and the 
people, especially local communities in the management and use of the natural resources and the 
environment. 

Situation on the Natural Resources and Environment Statistics 

 A large part of natural resources and environment statistics are produced by various 
departments under the Ministry of Natural Resources and the Environment.    But natural 
resources and the environment is a cross-cutting issue.   Natural resources and the environment 
are bases for and impacted by socio-economic development.  Hence, the scope of natural 
resources and environment statistics should be extended to cover a large number of statistics 
produced by other government agencies.  To date, there has not been concrete policy or 
management mechanism for statistical integration. 
 
 According to the Statistics Act B.E. 2550 (2007), the NSO is mandated to manage the 
national statistical system.  In the beginning, the NSO cannot include all statistical sectors and all 
statistical data that all government agencies produce in the national statistical system.   Hence, 
the NSO has decided to pilot the management system on selected sectors.   A system of “Official 
Statistics” (OS) is also adopted for statistical integration and quality enhancement. 
 
Natural Resources and Environment Official Statistics 
 
 The identification of Official Statistics is informed by the United Nations Fundamental 
Principles on Official Statistics, and best practices from New Zealand and South Korea, and the    
constraints of several statistical producing agencies.  The Natural Resources and Environment OS 
consists of 2 categories, 1) natural resources, divided into 7 groups and 2) the environment, 
divided into 6 groups.  
 
Situation on the Natural Resources and Environment Official Statistics 
 

At present, some key environmental indicators are not listed as Natural Resources and 
Environment OS.   These are important data gaps.  In addition, most statistical units have not 
been engaged in a data exchange system.   Integration is particularly difficult as there are many 
responsible units under several ministries, departments, etc.  Specialization, technical terms, 
different definitions, and statistical standards constitute important challenges.   It is however 
encouraging that the Ministry of Natural Resources and the Environment has great interest in and 
has taken steps toward data integration.  

 
Natural Resources and Environment Official Statistics Strategy 
 

Short-term strategies are: 
 
1) OS Exchange.   It is important that the OS are shared among statistical units and users.  

To facilitate the exchange, a sectoral focal point should be established to be responsible for 
managing data integration, promoting the understanding of public sector data integration, statistical 
exchange among statistical units and users, training and coaching responsible persons on statistical 
management and data exchange technology. 

 
2) OS quality assurance.   It is necessary to establish necessary statistical standards and 

indicators for monitoring and assessing the quality of OS, to promote the understanding of public 
sector executives and relevant parties on important statistical quality assurance approaches, e.g.  
self-assessment and independent assessment, plus OS quality endorsement.  

 
Long-term strategy is to bridge the data gaps by strengthening the system of sectoral 

focal point at national, provincial and local levels, producing and disseminating important data to 
enhance the comprehensiveness of the data map, designating clear responsibilities on producing, 
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processing, reporting statistics, as well as assessing the quality of the statistics, and sharing them 
through the data exchange system.  
 

 
Official Statistics Action Plan 
 

Short-term strategies are translated into a 2008-2011 Action Plan that outlines 4 work 
plans: 

1) Development of the OS management structure 
2) OS identification and OS network development 
3) OS exchange 
4) OS quality assurance 

 
 
Management Mechanism to Support the OS Action Plan 
 
 A successful implementation of the OS Action Plan requires active collaboration 
of all parties concerned, which depends on the understanding and dynamic knowledge 
management, as well as necessary mechanisms and processes to facilitate active 
participation.  Relevant agencies should support the development of the followings:  

 
1)  The management mechanism, namely the Natural Resources and Environment 

Committee to review the Master Plan for Natural Resources and Environment Statistics, to oversee 
and evaluate its implementation. 

 
2)  A module and handbook to disseminate the understanding of statistical exchange 

system, and statistical quality assurance among responsible parties. 
 
3)  OS names and data structures to support technical aspects of data exchange. 
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สวนท่ี 1 
 

สถานการณการพัฒนา  ยุทธศาสตรสําคัญ 
และ 

สถานภาพขอมูลสถิติ



สวนที่ 1 
สถานการณการพัฒนา ยุทธศาสตรสําคัญ และสถานภาพสถิต ิ

 
 

1. สถานการณ แนวโนม และยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของประเทศในชวงทีผ่านมา ไดรับผลกระทบจากการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกปรากฏชัดเจนมาก สถติิอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสดุต่ําสุดในรอบ 56 ป (พ.ศ. 2494-2549) มีแนวโนม
สูงข้ึนตอเนื่อง ปริมาณน้ําฝนมคีวามผันแปรมากและแนวโนมลดลง จํานวนพายุหมุนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทย
ลดลงเชนกัน  นอกจากนี้ คุณภาพอากาศในบริเวณเมืองใหญที่การจราจรหนาแนน พ้ืนทีท่ี่มีการเผาในทีโ่ลง
แจง และเขตอุตสาหกรรม มีคณุภาพอากาศต่าํกวาเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก ซึ่งมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกจิและจํานวนรถยนตสะสม การผลิตและการนําเขาสารอันตราย 
เพ่ือใชในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน การตกคางแพรกระจายในสิ่งแวดลอมและปนเปอนในหวงโซ
อาหาร จนสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและการดําเนินวถิชีีวิตของประชาชน   

สําหรับปริมาณกากของเสียทั้งขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากถึงปละ 22 ลานตัน และมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยไมสามารถกําจัดไดทัน ในขณะที่การนําของเสียกลับมาใชใหมยังทาํได
จํากัด  ทั้งนี้ 2 ใน 3 ของของเสียอันตรายมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและโลหะ  ซึง่กําลังขยายตัวอยาง
รวดเร็ว และเตบิโตมากกวาการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง 2-3 เทา  

พ้ืนที่ปาไมถูกทําลายไปถึง 67 ลานไรในชวง 40 ป ปจจุบันเหลือพ้ืนที่ปา รอยละ 33 ของพ้ืนที่
ประเทศ นอยกวาประเทศในแถบเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลีใต เวียดนาม และต่ํากวารอยละ 40 ซึ่งเปนระดับทีจ่ะ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศไวได การสญูเสยีพ้ืนที่ปาอยางตอเนื่องทําใหเกิดปญหาน้าํทวม นํ้าแลง และภยั
ธรรมชาตทิี่บอยครั้งและรุนแรงมากขึ้น นอกจากนั้น ยังประสบปญหาทั้งน้ําขาดแคลน และความเสื่อมโทรมของ
คุณภาพน้ํา สภาวะการขาดแคลนน้ําของประเทศอยูในระดับรนุแรงเมื่อเทียบตามเกณฑของ UNESCO มีการใช
นํ้าเพ่ิมข้ึนมากอยางไมมีขีดจํากัด ขณะที่การพัฒนาแหลงน้าํขนาดใหญเพ่ิมเติม มีขอจาํกัดดานพื้นทีท่ี่
เหมาะสม รวมทั้งมีการครอบครองใชประโยชน ทําใหเกิดกรณีขัดแยงแยงชิงน้ําทีมี่แนวโนมรุนแรงขึ้น 

ทรัพยากรดินเสือ่มโทรมจากการใชทีด่ินไมถกูตองตามศักยภาพ ความอุดมสมบูรณของดินลดลง 
ในขณะทีค่วามตองการพ้ืนทีท่าํการเกษตรเพิม่ข้ึน ทําใหตองเพ่ิมผลผลิตโดยการใชสารเคมี เกิดปญหาการ
ตกคางของสารเคมีในดิน รวมทั้งมีปญหาการถือครองกรรมสทิธ์ิทีด่ินที่กระจกุตัว ในป 2546 มีผูไรที่ทาํกินราว 
7.7 แสนราย ตองการที่ดินทํากินเพ่ิมถึง 11.5 ลานไร ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงก็ลดความอุดมสมบรูณลง 
อัตราการจับสตัวนํ้าลดลง 3 เทา ปาชายเลนลดลงจาก 2 แสนไรเหลือ 1.5 ลานไร แหลงปะการังรอยละ 50 และ
หญาทะเลรอยละ 30 มีสภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชวีภาพ ก็กําลังถูกทาํลาย
อยางรวดเร็ว สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยทีท่าํลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมชีีวิตชนิดตางๆ และ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสญูพันธุของสิ่งมีชวีิตเพ่ิมข้ึน มีรายชื่อสตัวและพันธุ
พืชในบัญชีใกลสูญพันธุถึง 684 ชนิด 

สภาวการณดังกลาว ทําใหประเทศไทยตองหาทางปองกัน ยับยั้ง และแกไขไมใหปญหา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีแนวนโยบาย ยทุธศาสตร มาตรการ แนวทางรองรับ
ดังนี้ 

 
1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  แนวนโยบายแหงรฐั สวนที ่8 
แนวนโยบายดานทีด่ิน ทรพัยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม ระบถุึง การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในมาตรา 85 
 

มาตรา ๘๕  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานทีด่ินทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
ดังตอไปนี ้

 
(1) กําหนดหลกัเกณฑการใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยใหคํานึงถึงความสอดคลอง

กับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผนืน้ํา วิถีชวีิตของชุมชนทองถิ่นและการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรฐานการใชทีด่ินอยางยั่งยืน โดยตองใหประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบจากหลักเกณฑการใชทีด่ินนั้นมสีวนรวมในการตดัสนิใจดวย 
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(2) กระจายการถือครองทีด่ินอยางเปนธรรมและดาํเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสทิธิ
ในทีด่ินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอยางทั่วถึง โดยการปฏิรูปทีด่ินหรือวิธีอ่ืน รวมทั้งจดัหาแหลงน้ําเพ่ือให
เกษตรกรมีนํ้าใชอยางพอเพียงและเหมาะสมแกการเกษตร 

(3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนนิการตามผังเมอืงอยางมีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษารัพยากรธรรมชาตอิยางยั่งยืน 

(4) จดัใหมีแผนการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนอยางเปนระบบ
และเกิดประโยชนตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมสีวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดลุ 

(5) สงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตลอดจนควบคมุและกําจดัภาวะมลพิษทีมี่ผลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชวีติของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่นและ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 

1.2 แผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  

ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและความมั่นคงของฐาน
ทรพัยากรและสิ่งแวดลอม  

เปาหมายการพัฒนา ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในชวงแผนฯ 10  

(1) การรักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  

(1.1) คุมครองพ้ืนที่ปาใหคงความอุดมสมบูรณไมนอยกวารอยละ 33 พ้ืนที่ปา
อนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของพ้ืนที่ประเทศ  ฟนฟูปาอนุรักษ  2,900,000 ไร  

(1.2) ฟนฟูพ้ืนที่ดนิทีมี่ปญหา เชน พ้ืนทีด่ินเปรีย้ว ดนิเค็ม ดินขาดอนิทรียไมต่าํกวา 
10,000,000 ไร  และลดพื้นทีท่ีมี่ปญหาการชะลางพังทลายไมต่ํากวา 5,000,000 ไร      

(2) การตอบสนองความตองการและความจําเปนในการดํารงชีวิต 

(2.1) ออกกรรมสิทธ์ิที่ดิน (โฉนด) 10,000,000 ไร จัดสรรที่ทํากินใหผูไรที่ทํากิน
ไมนอยกวา 700,000 ราย   

(2.2) มีการบริหารจดัการลุมนํ้าอยางบูรณาการ 25 ลุมนํ้า และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน
ไมนอยกวา 8 แสนไร  

(2.3) มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม ไมนอยกวารอยละ 30 ของปริมาณมูล
ฝอยที่เกิดข้ึนทั่วประเทศ ของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ 
80 ของปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดข้ึนทั้งหมด มีระบบเรียกคืนซากของเสียอันตรายจากผลิตภัณฑใชแลว
โดยผูผลิตและผูนําเขา 

(2.4) ลดการนําเขาปุยและสารเคมทีางการเกษตรใหไมเกินปละ 3.5 ลานตนั รวมทั้ง
มีระบบจดัการสารเคมีอยางครบวงจรตั้งแตการผลิต การนําเขา จนถึงการกําจัดทําลาย 

(2.5) ควบคุมรักษาคุณภาพน้ํา ในลุมนํ้าตางๆ และแหลงนํ้าธรรมชาติ ใหอยูในเกณฑ
พอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ 85 ฟนฟูคุณภาพน้ําในแมนํ้าสายหลัก โดยเฉพาะเจาพระยาตอนลาง ทาจีน
ตอนลาง ลําตะคองตอนลาง และทะเลสาบสงขลา ไมใหอยูในเกณฑเสื่อมโทรมมาก และควบคุมคุณภาพอากาศ
ทั้งในเขตเมือง ชนบท และเขตอุตสาหกรรม ใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 

(3) การวางรากฐานดานการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการพัฒนาบนฐานความ  

หลากหลายทางชีวภาพ 

(3.1) มีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ  
1 ระบบ รวมทั้งมีกลไกระเบียบควบคุมการเขาถึง การใช และการแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม 

(3.2) เกิดเครือขายชุมชนพึ่งตนเองที่มีความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพ จาก
การจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่นไมนอยกวา 1,500 ชุมชน 
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1.2.1  ยุทธศาสตรการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  

มีแนวทางดําเนนิงาน ดังนี ้

(1) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู   พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ภูมิศาสตร 
และขอมูลแผนที่ 1:4000 เพ่ือใชกําหนดแนวเขตอนุรักษทีช่ัดเจนโดยชมุชนมสีวนรวม  และจดัทําระบบฐานขอมูล
และทะเบียนการบุกรุกใชประโยชน  

(2) สงเสรมิสทิธิชมุชนและการมสีวนรวมในจดัการทรัพยากร สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวม 
การสรางความเขมแข็งของประชาคม สงเสริมบทบาทของผูนําทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปราชญ
ชาวบาน และการสรางเครือขายทางสังคม เครือขายอนุรักษและจดัการทรพัยากรของชุมชนทองถิ่น   

(3) พัฒนาระบบการจัดการรวมเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ใหความสําคัญกับ
การกําหนดเขต และการจัดการเชิงพ้ืนที่ โดยคาํนึงถึงสภาพทางภูมิศาสตรและขีดความสามารถในการรองรับ
ของระบบนิเวศ  

1.2.2  ยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดบัคณุภาพชีวติและการพัฒนาที่
ย่ังยืน  

มีแนวทางการดาํเนินงาน ดังน้ี 

(1)  การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบตอฐาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะที่สงเสริมการผลิตและบริโภคทีย่ั่งยืนใน
สังคม  สงเสริมการผลติที่สะอาดในภาคอุตสาหกรรม และการบริการ สงเสริมการทําเกษตรอินทรยีและเกษตร
ยั่งยืนเพ่ือลดการใชสารเคมใีนภาคเกษตร  สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี  

 (2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคมุกิจกรรมที่จะ
สงผลกระทบตอคุณภาพชีวติ  ผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิง่แวดลอมระดบัยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment - SEA) กําหนดเขตการใชทีด่ิน รวมทั้งกําหนดทิศทางและจัดระเบียบการเติบโต
ของชมุชนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ    

1.2.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชวีภาพและภูมปิญญาทองถิน่  

  มีแนวทางดังน้ี 

(1) จัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน  วางระบบการจดัการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูล
ระดับชาตดิานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ สรางองคความรูและบุคลากร สรางระบบการเรยีนรูและ
จิตสํานึกของชมุชนใหตระหนักถึงคุณคาของความหลากหลายทางชวีภาพ และภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมการวิจัย
พัฒนา ที่ผสมผสานภมิูปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหม  คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการ
คุกคามภายนอก  

(2) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาค
เศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ในการสรางความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพ สนับสนุนภาคการผลิตและ
บริการที่ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ พัฒนาบมเพาะวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง  

(3) พัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณ
ของประเทศ สรางนวตักรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่มีการสะสมองคความรูอยางเพียงพอ   ยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภยัของอาหาร สมนุไพร และผลติภัณฑธรรมชาต ิ 

  
 นโยบายและแผนการสงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาต ิ( พ.ศ.2540-2559) 

 
นโยบายและแผนสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2540-2559  ออกตาม

มาตรา 13 (1) แหงพระราชบัญญัตสิงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  ไดรับความเห็นชอบ
ตามมติของคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2539  เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมในภาพรวมของประเทศในระยะ 20 ป  

  
นโยบายและแผนฯ ดังกลาวประกอบดวยนโยบายยอยและเปาหมายที่เก่ียวของดังนี้  
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1) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ  
ที่ดินและการใชทีด่ิน 

 

 

 

เ  

ก. ใหมีการใชที่ดนิเพ่ือกิจกรรมตางๆ ในสัดสวนที่เหมาะสมอยางเปนระบบ
สอดคลองกับศกัยภาพของพื้นที่และสภาพแวดลอม 

ข. เรงรัด ฟนฟทูี่ดนิที่ขาดความอดุมสมบรูณและแกไขปญหาการชะลาง
พังทลายของดนิ ซึ่งขณะนี้มีอยูรอยละ 59.5 และ 41.7 ของพ้ืนที่ประเทศ 

ค. อนุรักษและใชประโยชนพ้ืนทีท่ี่มีลักษณะเดนทางนิเวศวทิยา และธรณีวทิยา
บนพื้นฐานความสมดลุของธรรมชาต ิ

ทรัพยากรปาไม 
ก. มีพ้ืนที่ปาไมเปนรอยละ 50 ของพ้ืนที่ประเทศโดยเปนพ้ืนทีป่าอนุรักษไม

นอยกวารอยละ 30 และพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจรอยละ 20 
ข. ใหมีการใชพ้ืนที่ปาไมตามวิถทีางในเชิงอนรุกัษดุลยภาพของระบบนิเวศเพ่ือ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
ค. อนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 

ทรัพยากรน้ํา 
ก. ใหมีการพัฒนา อนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรนํ้า ทั้งแหลงน้ําผวิดินและแหลง

นํ้าใตดินใหเปนระบบในทุกลุมนํ้า เพ่ือใหมีปรมิาณที่เพียงพอและมคีุณภาพที่
เหมาะสมกับการใชประโยชนทีย่ั่งยืน 

ทรัพยากรแร 
ก. ใหมีการอนรุักษและพัฒนาทรัพยากรแรและทรัพยากรธรณีระยะยาวเพื่อ

สงวน รักษาทรพัยากรแรและทรัพยากรธรณีที่จะมคีวามสําคัญตอการพัฒนา
ในอนาคตและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งประสานการใชประโยชน 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และลดความขัดแยงกับการจดัการทรัพยากรอ่ืนๆ 

ทรัพยากรพลังงาน
ก. ใหมีการผลติและพัฒนาแหลงพลังงานใหเพียงพอกับความตองการอยาง

ประหยัด โดยคาํนึงถึงการอนุรกัษและรักษาไวซึ่งความสมดลุของธรรมชาต ิ
ข. ใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด 

ทรัพยากรชายฝงทะเล 
ก. สงวนใหมีพ้ืนทีป่าชายเลนไมต่าํกวา 1 ลานไร 
ข. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเลทุกประเภทเพื่อรักษาดุลยภาพของ

ระบบนิเวศชายฝง ตลอดจนแหลงทองเทีย่วทางทะเล
2) นโยบายปองกันและขจดัมลพิษ 

มลพิษทางน้าํ 
ก. คุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินที่มีสภาพเสื่อมโทรมจะตองมีคุณภาพดีข้ึน 
ข. แมนํ้าเจาพระยาตอนลางมีออกซิเจนละลายไมต่ํากวา 4 มิลลิกรัม/ลิตร  และ

คลองเชื่อมตอจะตองมีออกซิเจนละลายเฉลี่ยไมต่ํากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร
ภายในป 2549  และจะรักษาคุณภาพน้ําไมใหเสื่อมโทรมไปกวานี้ 

ค. แมนํ้าทาจีนตอนลางมีออกซิเจนละลายไมนอยกวา 4 มิลลกิรัม/ลิตร และคลอง
เชื่อมตอจะตองมีออกซิเจนละลายเฉลี่ยไมต่าํกวา 2 มิลลิกรมั/ลิตร 

ง. แมนํ้าสายสําคญัทีผ่านเมืองศนูยกลางความเจริญตางๆ จะตองอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงนํ้าผิวดินตามทีกํ่าหนดไว 

จ. คุณภาพน้ําทะเลชายฝงทั่วประเทศจะตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝง โดยใหความสาํคัญแกชายฝงบริเวณแหลงทองเที่ยวที่สาํคัญ 
และอาวไทยตอนบนเปนอันดับแรก 

มลพิษอากาศ
ก. คุณภาพอากาศในเขตควบคุมมลพิษและเขตเมืองโดยเฉพาะฝุนละอองจะอยู

ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยฝุนละอองในบริเวณ
ทั่วไปมีคาเฉล่ีย 1 ปไมเกิน 0.1 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร  และฝุนละอองใน
บริเวณริมถนนจะมีความเขมขนเฉลี่ย 24 ชั่วโมงสูงสดุไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม/
ลูกบาศกเมตร 

ข. สารมลพิษอ่ืนๆ ในอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะกาซ
คารบอนมอนอกไซดตั้งแตป พ.ศ. 2540 

ค. ระดับปริมาณสารมลพิษทางอากาศในเขตอุตสาหกรรมและชมุชนทัว่ไป 
โดยเฉพาะกาซซัลเฟอรไดออกไซดและกาซออกไซดของไนโตรเจนอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

มลพิษทางเสียงและความสั่นสะ ทือน
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ก. ควบคุมระดับเสยีงโดยทั่วไปในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยใหมีคาเฉล่ีย 24 
ชั่วโมงไมเกิน 70 เดซิเบลเอ 

ข. ควบคุมระดับเสยีงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิดใหไดมาตรฐาน ไดแก 
ระดับเสียงของยานพาหนะ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนของสถาน
ประกอบการและชุมชน 

มลพิษจากมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล 

 

 

 

ก. ลดหรือควบคุมการผลติมูลฝอยของประชากรในอัตราไมเกิน 1.0 กิโลกรัมตอ
คนตอวัน 

ข. ใหมีการใชประโยชนจากมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครและชุมชนทั่วประเทศ
ในอัตราไมนอยกวารอยละ 15 ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึน 

ค. ปริมาณมูลฝอยตกคางจากการใหบริการเก็บขนในเขตเทศบาลจะหมดไป และ
สําหรับพ้ืนที่นอกเขตเทศบาลจะมีปริมาณมลูฝอยตกคางไมเกินรอยละ 10 ของ
ปริมาณมูลฝอยที่เกิดข้ึน 

ง. ใหทุกจังหวัดมแีผนหลักและแผนการจัดการมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลทีถู่ก
สุขลักษณะ และมีระบบกําจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลทีถู่กสุขลกัษณะครบถวนทุก
เทศบาลและสขุาภิบาล 

มลพิษจากสารอันตราย
ก. ลดและควบคุมมลพิษจากสารอันตรายจากแหลงกําเนิดทุกประเภทไมใหสงผล

กระทบตอสุขภาพอนามัยและความเปนอยูของประชาชน 
ข. มีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากอุบัติภัยรายแรงของสารอันตรายโดยเฉพาะในพืน้ที่

ที่มีความเสีย่งสงูระดับประเทศ และระดับจังหวดั 
ค. จัดตั้งศูนยพิษวทิยา และศูนยขอมูลดานสารอันตรายระดับประเทศ 
มลพิษจากของเสียอันตราย
ก. ลดและควบคุมมลพิษจากของเสียอันตรายทั้งในภาคอุตสาหกรรมและชมุชน

ไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน 
ข. สามารถเก็บรวบรวมและกําจดัของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมใหไดไม

นอยกวารอยละ 95 และจากชมุชนไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณของเสยี
อันตรายที่เกิดข้ึน 

ค. ใหสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแหงมรีะบบการจัดการมูลฝอยตดิเชือ้
อยางถูกวิธี ตั้งแตการคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนสง การบําบัดและการ
กําจัด 

3) นโยบายแหลงธรรมชาตแิละแหลงศิลปกรรม  
แหลงธรรมชาต ิ
ก. อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูแหลงธรรมชาติเพ่ือเปนมรดกทางธรรมชาติของ

ประเทศ 
แหลงศลิปกรรม
ก. อนุรักษ คุมครอง และฟนฟูแหลงศิลปกรรมเพื่อเปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศ 
 

4) นโยบายสิ่งแวดลอมชุมชน  
ก. ชุมชนทุกระดับมีการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสราง

คุณภาพชวีิตของประชาชนที่เหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของระบบนิเวศ
ธรรมชาติ ระบบเศรษฐกิจสังคม มรดกทางวฒันธรรม และเทคโนโลย ี

5) นโยบายการศึกษาและประชาสมัพันธเพ่ือสิ่งแวดลอม 
ก. ชุมชนทุกระดับและประชาชนมจีิตสาํนึกและจติวิญญาณ รวมทั้งมีความพรอมใน

การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมในระดบัที่เหมาะสม 
6) นโยบายเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดลอม 

ก. มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อปองกันและขจัดปญหาภาวะมลพิษและอนุรักษ 
ฟนฟทูรัพยากรธรรมชาต ิ

 
1.4 แผนแมบทการฟนฟทูรัพยากรปาไมแหงชาติ พ.ศ. 2547-2556 
 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไมไดจัดทําแผนแมบทการฟนฟทูรพัยากรปา
ไมแหงชาติ พ.ศ. 2547-2556  ข้ึนโดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือฟนฟูปาธรรมชาติและระบบนิเวศปาไม  เพ่ิมปาใช
สอยชมุชน และปลูกปาเศรษฐกิจเพ่ืออุตสาหกรรม และใหทกุฝายมสีวนรวมรับผดิชอบและมีสทิธิใชทรัพยากร
ปาไมที่รวมกันสรางข้ึน และไดกําหนดเปาหมายในการฟนฟูทรัพยากรปาไมรวม 16 ลานไรในเวลา 10 ปโดย
การดําเนินการ 3 ลักษณะ คือ 
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1) ฟนฟูปาอนุรักษและระบบนิเวศปาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอมและรักษาเสถยีรภาพของ

ระบบนิเวศเฉลีย่ปละ 600,000 ไร ระยะเวลา 10 ป รวม 6 ลานไร 
2) เพ่ิมปาชุมชนเพื่อการใชสอยในทองถิ่นและลดแรงกดดันตอปาธรรมชาติเฉลี่ยปละ 

5,000 หมูบาน หมูบานละ 100 ไร ระยะเวลา 10 ป รวม 5 ลานไร 
3) สรางปาเศรษฐกิจโดยสงเสริมภาคเอกชนในการปลูกปาเพ่ือทดแทนการนําเขาไมจาก

ตางประเทศ และเพ่ือสรางวตัถุดิบนําไปเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมปาไม
เฉลี่ยปละ 500,000 ไร  ระยะเวลา 10 ป รวม 5 ลานไร 

 
  การดําเนินงานตามแผนแมบทฯ ฉบับนี้มีตัวชีว้ัดความสาํเร็จดังนี้ 

ดานสิ่งแวดลอม 

 

 

                                               

• พ้ืนที่ปาธรรมชาติในปาอนรุักษไดรับการฟนฟูและปลูกเสรมิเพ่ิมข้ึนเฉล่ียไม
นอยวา 600,000 ไรตอป 

• พ้ืนที่ปาชมุชนเพิ่มข้ึนไมนอยกวา 500,000 ไรตอป 
• พ้ืนที่ปาเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเฉล่ียไมนอยกวา 500,000 ไรตอป 
• พ้ืนที่ปาที่เกิดไฟปาลดลงไมนอยกวารอยละ 2 ของปกอน 

ดานสังคม
• จํานวนชุมชนรวมกันเฝาระวังและปองกันรักษาปาเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 5,000 

ชุมชนตอป 
• จํานวนปาชมุชนเพื่อการใชสอยในการดํารงชวีิตของประชาชนในชนบทเพิ่มข้ึน

ไมนอยกวา 5,000 แหงตอป 
ดานเศรษฐกิจ

• ชุมชนทองถิ่นไดรับการจางงานในการปลูกปาเฉลี่ยไมนอยกวา 5,000 ชุมชน
ตอป 

 
1.5 นโยบายและแผนแมบทระดบัสาขาอื่นๆ 
 

นอกจากนี้  ยังมีนโยบายและแผนแมบทระดบัสาขาอื่นๆ ทีจ่ดัทํามานานแลว  อยูระหวางการ
จัดทาํ-ปรับปรุง หรือไมไดกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดที่ชดัเจน  อาทิ  แผนแมบทการจดัการปะการังของประเทศ 
(2535), แผนการจัดการปาชายเลนของประเทศ (2540),  แผนแมบทแหงชาติวาดวยการผลิตทีส่ะอาด 
(2545),  แผนแมบทเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาต ิ(2547)  แผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติ  
แผนแมบทการบริหารจัดการอนุรักษและฟนฟแูหลงน้ําบาดาล จึงมิไดนํามาใชอยางเฉพาะเจาะจงในการศกึษา
น้ี  อยางไรก็ดี  นโยบายและแผนแมบทเหลานี้ลวนอยูในกรอบนโยบายและแผนระดับชาตซิึ่งนําเสนอแลว
ขางตนโดยเพิม่รายละเอียดดานการปฏิบัติการใหชัดเจนมากขึ้น   
 
1.6 แผนปฏิบัตริาชการ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   (2548-2551) 
 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงฯ ตาม
แนวทางของแผนการบริหารราชการแผนดิน (2548-2551)   โดยแปลงประเด็นยุทธศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเฉพาะสวนทีอ่ยูในความรับผดิชอบของ กระทรวงมาเปนแผนปฏิบัติการ  ใชแทนแผน
ยุทธศาสตรของกระทรวงฯ (2548-2551) ซึ่งยกรางข้ึนกอนนั้น1

 
แผนปฏิบัตริาชการ 4 ป ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และเปาหมายในชวงป 2548-2551 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
1 แผนยทุธศาสตรดังกลาวมียุทธศาสตรสําคัญคือ  1) พัฒนาองคกรและระบบบริหารจัดการใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  2)  สงวนอนุรักษ ฟนฟู และ

จัดการการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาต ิ 3) ฟนฟูสิ่งแวดลอม ปองกันและลดมลพิษ  แผนยุทธศาสตรฯ จําแนกเปาประสงคยอย  และกําหนดภารกิจของกลุมงาน
ตางๆ  แตมิไดกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดเชงิปริมาณไวอยางชัดเจน   
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ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วดั/เปาหมาย (2548-2551) 

ก  การอนุรักษและ
จัดการการใช
ประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ
เปนไปอยางสมดุลและ
สอดคลองกับแนว
ทางการพฒันาอยาง
ยั่งยืน 

ทรัพยากรปาไม ปาชายเลน 
ทรัพยากรสัตวปา ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 
ทรัพยากรดิน และทีด่ิน 
ทรัพยากรธรณี พ้ืนที่คุมครอง
และระบบนิเวศที่สาํคัญ ไดรับ
การปกปองดูแล รักษาและ
ฟนฟใูหมีความอุดมสมบรูณเพ่ือ
เปนฐานการพฒันาประเทศและ
การใชประโยชนของประชาชน 

1.   พ้ืนที่ปาอนุรักษตามกฎหมาย ตามมติ ครม. 
ไดรับการปองกันดูแลรักษาใหคงไวซึ่งความ
สมบูรณของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพไมนอยกวารอยละ 
25 

• อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา วน
อุทยาน เขตหามลาสตัวปา และตนน้ําชั้น 1 
และ 2 ไมนอยกวา 80 ลานไร 

• ปาชายเลนไมนอยกวา 1.5 ลานไร 
• พ้ืนที่คุมครองสิง่แวดลอมไมนอยกวา 8 พ้ืนที ่

2,   พ้ืนทีต่นน้าํ พ้ืนที่ปาชายเลน และพ้ืนที่ปาสงวน
แหงชาตทิี่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟูใหกลับคนื
ความอุดมสมบรูณ 2.652 ลานไร 

3.   จํานวนราษฎรที่ไดใชประโยชนที่ดนิปาสงวน
แหงชาติอยางเหมาะสม 201,000 ราย 

 
ข  การบริหารจดัการ
เพ่ือใหมีการใช
ประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ
อยางยั่งยืนและเปน
ธรรม 

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งในระดับระบบนิเวศและระดบั
ชุมชนไดรับการสํารวจ คนหา 
และรวบรวมภูมิปญญาเพื่อการ
คุมครอง จัดการการเขาถึง และ
แบงปนการใชประโยชนอยาง
เปนธรรมและยัง่ยืน 

1. ระบบฐานขอมลูความหลากหลายทางชวีภาพใน
ระดับชุมชนและระดับระบบนิเวศ 1 ระบบ 

2. ความสําเร็จในการพัฒนากฎ ระเบียบและกลไก
รองรับการดําเนนิงานดานความหลากหลายทาง
ชวีภาพอยางเปนระบบและตอเน่ืองรอยละ 80 

ค  การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน้ําแบบ
บูรณาการเปนระบบลุม
นํ้า 
 

ทรัพยากรน้ําไดรับการวางระบบ
บริหารจัดการเปนลุมนํ้าเพ่ือให
มีนํ้าที่มีคุณภาพเหมาะสม
สําหรับการอุปโภคบริโภคและ
การผลติอยางพอเพียง รวมทัง้
การปองกันและแกไขปญหาน้ํา
แลง นํ้าทวม ตลอดจน
สนับสนุนการแกไขปญหาความ
ยากจน 

1. จํานวนลุมนํ้าทีมี่การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการเปนระบบลุม
นํ้า 25 ลุมนํ้า 

2. จํานวนหมูบานที่มีนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค 
12,493 หมูบาน 

3. จํานวนชุมชนทีไ่ดรับการติดตั้งระบบและเตือน
ภัยดานน้ํา 2,300 ชุมชน 

 

ง  การบริหารจดัการ
และการพฒันา
ศักยภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพ
สิ่งแวดลอมโดยการมี
สวนรวมและมีบูรณา
การในทุกระดับ 
ตลอดจนการมสีภาพ
สิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมเอื้อตอการมี
คุณภาพชวีิตทีด่ี 
 

ประชาชน เอกชน ชุมชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวมทั้งทุกภาคสวนตระหนักใน
สิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมใน
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม รวมทั้งมีแหลง
ธรรมชาติเพ่ือการศึกษาเรยีนรู 
การนันทนาการ ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง ม่ันคั่ง
ของชาติและประชาชน รวมถึง
ความรวมมือทีด่ีระหวางประเทศ 

1. จํานวนพื้นที่ปาที่มีการสงเสริมและจดัการโดย
การมีสวนรวมของชุมชน 5 ลานไร 

2. จํานวนประชาชน/กลุม/เครือขายภาคประชา
สังคม และอปท.ที่ไดรับบริการขอมูล ความรู 
และพัฒนา ศักยภาพในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และระวังภยั
ธรรมชาต ิ10,000 คน 

3. จํานวนประชาชนที่เขาไปเยี่ยมชมแหลงเรียนรู 
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ และพิพิธภัณฑซาก
ดึกดําบรรพ 19 ลานคน 

 

จ  การปองกันและ
ควบคุมมลพิษจากขยะ 
นํ้าเสีย ฝุนละออง กาซ 
กลิ่น และเสยีงใหอยู
ในระดับมาตรฐาน 
 

คุณภาพสิ่งแวดลอมในเมือง
และชนบทอยูในระดับดี 
รวมทั้งการปองกัน ควบคุม
มลพิษใหอยูในระดับมาตรฐาน
เพ่ือคุณภาพชีวติทีด่ีและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 

1. จํานวนพื้นที่เปาหมายทีด่ีดชันคีุณภาพอากาศ
และเสยีงอยูในเกณฑมาตรฐานรอยละ 70 

2. จํานวนพื้นที่เปาหมายที่มีดัชนคีุณภาพน้ําอยูใน
ระดับพอใชรอยละ 90 

3. จํานวน อปท.เปาหมายที่มีการจัดการดาน
สิ่งแวดลอมรอยละ 40 

4. ปริมาณของเสยีในพื้นที่เปาหมายที่นํากลับมาใช
ใหมรอยละ 35 

 
ฉ. การพัฒนาระบบการ 1. การปรับปรุงและการพัฒนา 1. จํานวนกฎหมายที่อยูในความรบัผิดชอบของ
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บริหารจัดการไปสูความ
เปนเลิศ 

กฎหมายเปนไปตาม
นโยบายของรฐั เหมาะสม
กับสถานการณและสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง 
บุคลากรมีขีดสมรรถนะดาน
กฎหมายเพิ่มมากข้ึน 

2. องคกร บุคลากร และระบบ
บริหารจัดการไดรับการ
ปรับปรุงและพฒันาใหมี
ศักยภาพสูงข้ึนและมีขีด
สมรรถนะในการดําเนินงาน
ตามแนวทางการบรหิาร
ภาครัฐแนวใหมและสามรถ
ปรับตัวใหทักับการ
เปลี่ยนแปลง 

3. ภารกิจตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายใหม 
รวมทั้งพันธกิจตามกฎหมาย
และนโยบายตอเนื่องไดรัก
บารสนับสนุนใหสามารถ
ปฏิบัติไดบรรลผุลตาม
วัตถุประสงค 

กระทรวงที่ถูกยกเลิก ปรับปรุง แกไข และตรา
ใหมรอยละ 50 

2. ความสําเร็จในการปรับปรุงโครงสรางรอยละ 100 
3. จํานวนเรื่องทีใ่หบริการผานระบบ e-service ไม

นอยกวารอยละ 10 
4. จํานวนเอกสารรายงานประจาํป (annual report)  

ซึ่งแสดงผลการประเมินและการบรหิารจดัการ
สินทรัพย/การเงินโดยประยุกตรูปแบบของ
องคกรธุรกิจ 15 ฉบับ 36,000 ชุด 

5. ความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบาย
เรงดวนและตามพันธกิจซึ่งเปนอํานาจหนาทีข่อง
หนวยงานอยูในเกณฑดีรอยละ 80 

 
 

1.7 ดัชนีช้ีวัดดานทรพัยากรธรรมชาติและดานส่ิงแวดลอม 
 สํานักวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจดัทําฐานขอมูลและดชันีชีว้ัดดานทรัพยากรธรรมชาติและดาน
สิ่งแวดลอมดังน้ี 

 
ดัชนีช้ีวัดดาน

ทรพัยากรธรรมชาต ิ
การคาํนวณดชันี 

ทรัพยากรปาไม สัดสวนพื้นที่ปาอนุรักษตามประกาศตอพ้ืนที่ประเทศ 
ความสมบูรณของทรัพยากรปาไม สัดสวนพื้นที่ปาอนุรักษที่สมบูรณตอพ้ืนที่ปาอนุรักษตามประกาศ 
การชะลางหนาดิน สัดสวนพื้นทีท่ีส่ามารถลดปญหาการชะลางพังทลายของดินไดในแตละ

ปตอพ้ืนทีท่ี่มีปญหาทั้งหมด 
ดินที่มีปญหา สัดสวนพื้นที่ดนิที่มีปญหาทีส่ามารถฟนฟูปรบัปรุงไดตอพ้ืนที่ทีมี่ปญหา

ทั้งหมด 
ความอุดมสมบรูณของดิน  ผลผลิตพืชหลกัภาคเกษตร 
ความสามารถในการเก็บกักนํ้า สัดสวนของปรมิาณน้ําเก็บกักตอปริมาณน้ําทาทั้งประเทศ หรือในลุมนํ้า

หลัก 
ศักยภาพทรัพยากรนํ้า ปริมาณน้ําทารายปเฉลีย่ตอคนทั้งประเทศ 
ศักยภาพน้าํบาดาล  รอยละของปรมิาณการใชนํ้าบาดาลตอปริมาณน้ําบาดาลใชงานได 
ทรัพยากรปาชายเลน ขนาดพื้นที่ปาชายเลนอนุรักษ 
ความอุดมสมบรูณของปาชายเลน สัดสวนพื้นที่ปาชายเลนทีส่มบรูณตอพ้ืนที่ปาชายเลนอนุรักษตาม

ประกาศ 
ความสมบูรณของสัตวนํ้าชายฝง
ทะเล 

ปริมาณสตัวนํ้าเศรษฐกิจที่จับไดนอกบริเวณ 3 กม. จากชายฝงทะเลตอ 
1 หนวยการจับ 

การลงทุนดานการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมของรัฐ 

สัดสวนงบประมาณดานการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตองบประมาณรายจายประจําป 

การปรับปรุงมาตรการกฎหมายดาน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

จํานวนการปรับปรุงกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ดัชนีช้ีวัดดานส่ิงแวดลอม การคาํนวณดชันี 
คุณภาพน้ําผิวดนิ สัดสวนของแหลงน้ําที่มีนํ้าเสียตอจํานวนแหลงน้ําของประเทศ 
เกณฑคุณภาพน้ําผิวดิน สัดสวนของแหลงน้ําที่มีเกณฑคุณภาพน้ําต่ํามากตอจํานวนแหลงน้ําของ

ประเทศ 
คุณภาพน้ําทะเลชายฝง สัดสวนของจํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝงบรเิวณปาก

แมนํ้าและคลองที่มีปริมาณออกซิเจนละลายนอยกวา 4 มิลลกิรัมตอลิตร
ตอจํานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณปากแมนํ้าและ
คลองทั้งหมด 

ประสทิธิภาพของระบบบําบัดน้ํา
เสียชุมชน 

สัดสวนปริมาณน้ําเสียที่บําบัดไดตอความสามารถในการบําบัดของระบบ
บําบัดนํ้าเสยีในเขตเทศบาลและในกรุงเทพมหานคร 

ความเต็มใจของประชาชนที่จะมี
สวนรวมในการบําบัดนํ้าเสยีชมุชน 

สัดสวนของจํานวนเทศบาลทีส่ามารถบริหารจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัด
นํ้าเสียตอเทศบาลที่มีระบบบําบัดนํ้าเสยีทั้งหมด 

ประสทิธิภาพในการกําจัดขยะมูล
ฝอยชมุชน 

สัดสวนของปรมิาณการกําจัดขยะมูลฝอยตอปริมาณขยะมลูฝอยที่
เกิดข้ึนทั้งหมด 

การใชประโยชนขยะมูลฝอยชมุชน สัดสวนปริมาณการนําขยะมลูฝอยขุมชนกลับมาใชประโยชนตอปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดข้ึนทั้งหมดในเขตเทศบาลและใน
กรุงเทพมหานคร 

การใชประโยชนขยะมูลฝอย
อุตสาหกรรม 

สัดสวนของปรมิาณการนําขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมกลับมาใชประโยชน
ตอปริมาณขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมที่เกิดข้ึนทั้งหมดในภาพรวมทั้ง
ประเทศ 

การกําจัดของเสียอันตรายชุมชน สัดสวนความสามารถในการกาํจัดของเสียอันตรายจากชมุชนตอปริมาณ
ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดข้ึนทั้งหมด 

การกําจัดขยะตดิเชื้อจาก
โรงพยาบาล 

สัดสวนความสามารถในการกาํจัดขยะตดิเชื้อจากโรงพยาบาลตอปริมาณ
ขยะตดิเชื้อจากโรงพยาบาลที่เกิดข้ึนทั้งหมดในภาพรวมทั้งประเทศ 

การกําจัดของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม 

สัดสวนความสามารถในการกาํจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมตอ
ปริมาณของเสยีอันตรายจากอตุสาหกรรมที่เกิดข้ึนทั้งหมดในภาพรวม
ของประเทศ 

คุณภาพอากาศในเมืองหลัก สัดสวนของจํานวนสถานีตรวจวัดทีมี่คุณภาพอากาศที่ไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานตอจาํนวนสถานีตรวจวัดทั้งหมดในตวัแทนเมืองหลกั 

สุขภาพอนามยัของประชาชน อัตราผูปวยนอกและอัตราผูปวยในที่เขารับบรกิารรักษาในสถานพยาบาล
จําแนกตามรายภาคและกรุงเทพมหานคร 

การคุมครอง ปองกัน ฟนฟู และ
อนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรม 

จํานวนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมที่ไดรับการคุมครอง ปองกัน ฟนฟแูละ
อนุรักษ 

การคุมครอง ปองกัน ฟนฟู และ
อนุรักษแหลงทองเที่ยว 

จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการคุมครอง ปองกัน ฟนฟูและอนุรักษ 

 
1.8    แผนปฏิบัติการ  21  และการประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาทีย่ั่งยืนของ

สหประชาชาติ   
  
ประเทศไทยไดรวมลงนามรับรองแผนแมบทโลก “แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)” รวมกับ 

178 ประเทศสมาชิกที่เขารวมประชุมสดุยอดระดับโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพฒันา ณ กรุงริโอ เดอ จาเน
โร ประเทศบราซิล ในป 2535    นับเปนกาวสําคัญที่ทาํใหประเทศไทยนําแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใชเปน
กรอบทิศทางกาํกับการพัฒนาประเทศ   แผนปฏิบัติการ 21 มีสาระสาํคัญครอบคลุมสาระสาํคัญดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการอนุรักษและการจัดการทรัพยากร   

 
 มิติดานการอนุรักษและจดัการทรัพยากรมีดังนี้2

• การคุมครองชั้นบรรยากาศโลก 
• การจัดการทีด่ินอยางยั่งยืน 
• การแกไขปญหาการตดัไมทําลายปา 
• การแกไขปญหาการแปรสภาพเปนทะเลทรายและความแหงแลง 
• การพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นทีภู่เขา 
• การเกษตรอยางยั่งยืนและการพัฒนาชนบท 
• การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
• การจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ 
• การคุมครองและการจดัการมหาสมทุร 

                                                
2 BMA Data Center: Agenda  21 (http://203.155.220.230/agenda21/introagenda21.htm, 25/10/2548) 
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• การคุมครองคณุภาพและการจัดการแหลงน้าํจืด 
• การใชสารเคมีเปนพิษอยางปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
• การจัดการของเสียที่เปนอันตราย 
• การจัดการของเสียที่เปนของแข็งและน้ําเสยี 
• การจัดการกากกัมมันตรังส ี

 
ในป 2545 สหประชาชาติจัดการประชุมสุดยอดระดับโลกวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เมืองโจ

ฮานเนสเบิรก  ประเทศแอฟริกาใต  เปนการสานตอแผนปฏิบัติการ 21 เพ่ือกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ
พัฒนาของแตละประเทศใหเปนรูปธรรมทีช่ดัเจนขึ้น   เปาหมายการดําเนนิการที่ประเทศสมาชิกตกลงกันไดแก
3

ดานทรัพยากรน้ําและสุขอนามัย: ลดสัดสวนประชากรที่ไมสามารถเขาถึงสุขอนามัย อัน
รวมถึงการบริโภคน้ําดื่มทีส่ะอาดใหนอยลงครึ่งหนึ่งภายในป 2548 
  ดานพลังงาน: ลดการใหเงินสนับสนุนดานพลังงานใหนอยลงตามความเหมาะสม  
สนับสนุนประชากรชาวแอฟริกันอยางนอยรอยละ 35 ใหสามารถเขาถึงบรกิารดานพลังงานใหไดภายใน 20 ป 
  ดานสุขภาพ: รับประกันความปลอดภยัจากสารเคมทีี่ตองไมเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
และสุขภาพของมนุษยภายในป 2563  สงเสรมิความรวมมือเพ่ือลดมลพิษทางอากาศ และพัฒนาโอกาสของ
ประเทศกําลังพัฒนาใหมีพฤตกิรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยลดปริมาณการใชสารเคมทีี่ทาํลายโอโซนใน
อากาศใหนอยลงภายในป 2553 
  ดานการเกษตร: Global Environment Facility (GEF) กลไกที่ดูแลดานการเงินเพ่ือการ
พิทักษสิ่งแวดลอมโลกจะพิจารณา Convention to Combat Desertification เปนหลักในการกําหนดขอบเขต
การใหทุนแกประเทศตางๆ   สงเสรมิยทุธศาสตรการพัฒนาเพื่อความมั่นคงดานอาหารในประเทศแอฟริกาให
สมบูรณภายในป 2548 
  การจัดการระบบนิเวศและเทคโนโลยีชีวภาพ: ลดปริมาณความสูญเสยีความหลากหลาย
ทางชวีภาพใหนอยลงภายในป 2553  แกไขปญหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ  ฟนฟูวธีิการ
ทําประมงที่ใหผลสูงสดุอยางยั่งยืนภายในป 2548  กอตั้งเครือขายผูแทนเพื่อการดูแลเสนทางเดินเรือใหเสร็จ
ภายในป 2555  พัฒนาโอกาสของประเทศกําลังพัฒนาลดปรมิาณการใชสารเคมีทีท่ําลายโอโซนในอากาศให
นอยลงภายในป 2553  ริเริ่มแผนการดําเนินการในระดับโลก (Global Program of Action) ภายในป 2549 
เพ่ือปกปองสิ่งแวดลอมทางทะเลจากมลภาวะบนพื้นดิน 
 
1.9 เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG) 
   

สหประชาชาติไดนําเปาหมายการพัฒนาในมติสิําคญัซึ่งไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 21 และการ
ประชุมระหวางประเทศทีส่ําคญัอ่ืนๆ มากําหนดเปนเปาหมายการพฒันาแหงสหสัวรรษที่ประเทศสมาชิก 189 
ประเทศใหการรับรองในการประชุมสดุยอดระดับโลกในป 2543   ประเทศไทยไดจัดทํารายงาน ผลตาม
เปาหมายการพฒันาแหงสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ. 2547  ครอบคลมุ 7 เปาหมายหลกั 11 เปาหมาย
ยอย  ซึ่งรวมเปาหมายหลักที่ 7 เรื่องการรักษาและจดัการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนที่แบงเปน 3 เปาหมายยอย 
ไดแก  

 
เปาหมายยอยที่ 9 – การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เปาหมายยอยที่ 10 – นํ้าดื่มสะอาดและสวมถูกสุขลักษณะ 
 เปาหมายยอยที่ 11– ความมัน่คงดานที่อยูอาศัย 
 
 

 เปาหมายยอยที่ 9 – การพฒันาที่
ย่ังยืน 

ตัวช้ีวดั 

MDG • กําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ประเทศใหสอดคลองกับแนว
ทางการพฒันาที่ยั่งยืนและลดการ
สูญเสยีทรัพยากรธรรมชาต ิ

• สัดสวนพื้นที่ปาตอพ้ืนที่ประเทศ 
• สัดสวนพื้นที่อนุรักษเพ่ือพิทักษความ

หลากหลายทางชีวภาพตอพ้ืนที่ประเทศ 
• อัตราการใชพลงังานตอผลติภณัฑมวลรวมใน

ประเทศ  
• อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ

ประชากร และอัตราการใชสารทําลายโอโซน
ประเภท CFCs 

• สัดสวนประชากรที่ใชเชื้อเพลงิประเภทฟน 

                                                
3 ปรียานุช พิบูลสราวุธ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศเพื่อ
การพัฒนาที่ย่ังยืน” นําเสนอในการสัมมนาประจําป 2546 เร่ืองทิศทางนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยภายใตกระแสโลกาภิวัตน
, หนา 63-64 
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 เปาหมายยอยที่ 9 – การพฒันาที่
ย่ังยืน 

ตัวช้ีวดั 

ถาน 
MDG+ 
(ประเทศ
ไทยกําหนด
เพ่ิมเติม) 

• เพ่ิมสัดสวนพลงังานหมุนเวียนให
เปนรอยละ 8 ของพลังงานเชิง
พาณิชยข้ันตนภายในป 2554 

• เพ่ิมสัดสวนการนําขยะมูลฝอยมา
ใชประโยชนเปนรอยละ 30 ภายใน
ป 2549 

• พ้ืนที่ปาชายเลน 
• สัดสวนพลังงานหมุนเวียนในพลังงานเชิง

พาณิชยข้ันตน 
• สัดสวนแมนํ้าสายหลักที่มี DO, BOD และ 

TCB ต่ํากวามาตรฐาน 
• สัดสวนขยะมูลฝอยที่นํามาใชประโยชน 

  
 เปาหมายยอยที่ 10  

นํ้าดื่มสะอาดและสวมถูกสุขลักษณะ 
ตัวช้ีวดั 

MDG • ลดสดัสวนประชากรที่ไมสามารถ
เขาถึงน้ําดื่มสะอาด และสวมถกู
สุขลักษณะลงครึ่งหนึ่งในชวงป 
2533-2558 

• สัดสวนประชากรที่เขาถึงแหลงน้ําสะอาด 
(เมืองและชนบท) 

• สัดสวนประชากรที่ใชสวมถูกสุชลักษณะ 
(เมืองและชนบท) 

 
 เปาหมายยอยที่ 11 

ความมั่นคงดานทีอ่ยูอาศัย 
ตัวช้ีวดั 

MDG • ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรใน
ชุมชนแออัด 100 ลานคนทั่วโลก
ภายในป 2563 

• สัดสวนครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยูอาศัย 
(เปนเจาของ, เชาซื้อ หรือเชา)  

 
 

2. สถานภาพสถติิและการจัดการสถติิสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในปจจุบัน   
 
ประกอบดวย 3 สวนคือ การทบทวนสถติิทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมในปจจุบัน การจัดการ

สถติิ และสรุปสถานการณสถติสิาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
 
2.1  สถิตทิรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในปจจุบัน (ดูรายละเอียดในภาคผนวกที่ 1) 
 

หนวยงานหลักที่จัดเก็บขอมูลสถติิทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม ไดแกหนวยงานใน
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  แตยังมหีนวยงานอื่นๆ อีกมากที่จัดเก็บขอมูลสถติทิีอ่าจจัด
ไดวาอยูในสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  นอกจากนั้นยังมีหลายหนวยงานที่ประมวลและเผยแพร
สถติิสาขานี ้

 
2.1.1 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.)  เน่ืองจากเปนกระทรวงที่

จัดตั้งข้ึนใหมเม่ือมีการปฏริูประบบราชการในป 2545  ทส. จึงไมไดมีบทบาทเปนศูนยกลางการจัดเก็บขอมูล
หรือประมวลเผยแพรสถิตทิรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมโดยตรง หนวยงานระดับกรมยังมีบทบาทสําคัญ
ในการผลิตและบริหารจัดการสถิตทิี่เก่ียวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน แตการประสานขอมูลภายใน ทส. 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวงมีบทบาทสําคญั   

 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 

 ส่ิงแวดลอม 
สรุปผลการปราบปราบการบุกรกุทําลายทรัพยากรปาไม รวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานตางๆ โดยศูนยปฎิบัติการปองกันและปราบปรามการบุรุกทําลาย
ทรัพยากรปาไม 

ผลการสํารวจขอมูลที่ดินของรฐั  (จังหวดั ประเภทที่ดิน จํานวนแปลง เน้ือทีร่วม
จํานวนผูถือครอง จํานวนเนื้อที่ที่บุกรุก) 

    
 

เ

จํานวนเนื้อทีท่ีด่ินของรัฐทั่วประเทศ (ทีส่าธารณประโยชน ทีร่าชพสัดุ ที่ปาสงวน
แหงชาติ) 

 
กรมทรัพยากรธรณ ี
การกัดเซาะชายฝงทะ ล   
หลุมยุบ   
ดินถลม  
สึนาม ิ
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พิบัติภัยแผนดนิไหว   
ปริมาณแรสํารอง สํารวจโดยสาํนักทรัพยากรแร   

เ

 
 

เ
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
รายละเอียดเกีย่วกับแนวชายฝงทะเลของไทย จดัเก็บโดยสํานักอนุรักษทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝง  
ฐานขอมูลแหลงหญาทะ ลตามชายฝง  จัดเก็บขอมูลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทรัพยากรทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
สถานภาพแนวปะการัง  จัดเก็บขอมูลโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พ้ืนที่ปาชายเลน  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักอนรุักษทรัพยากรปาชายเลน
สภาพแวดลอมและสถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลบริเวณชายฝงทะ ลในพืน้ที่ตางๆ  

จัดเก็บขอมูลโดยศูนยวิจยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝง 3 แหง
การสํารวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรสตัวทะเลหายากบริเวณอาวไทยตอนบน

กรมทรัพยากรน้ํา 
แผนที่ลุมนํ้า  จดัทําโดยสวนวจิัยและพัฒนาอุทกวิทยา 
สถานการณนํ้าแมนํ้าโขง  นําเสนอขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมาธิการลุมนํ้าโขง 
ขอมูลอุทก-อุตุนิยมวทิยาจากสถานสีํารวจของกรมทรัพยากรน้ํา
ฐานขอมูลแหลงน้ําทั่วประเทศ (จําแนกถึงระดบัตําบล) จดัเก็บขอมูลโดยองคการ

บริหารสวนตําบล ประมวลผลโดยศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้าํ  แตยังอยูใน
ระยะริเริ่มดําเนนิการ 

ขอมูลพ้ืนฐานการจัดการทรัพยากรน้ําระดับหมูบาน จัดเก็บโดยศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทรพัยากรนํ้า โดยการให อบต. ตอบแบบสอบถาม   

สรุปจาํนวนหมูบานที่มีและไมมีนํ้าประปา  จัดทําโดยสํานักบริหารจัดการน้ํา 
ระบบประปาที่ไดรับสัมปทาน จัดทาํขอมูลโดยสํานักบริหารจดัการน้ํา 

 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ระบบแผนที่อิเล็กทรอนคิสดานทรัพยากรน้ําบาดาล แสดงขอมูลนํ้าบาดาล และ

แผนที่นํ้าบาดาล  จัดทําโดยศนูยสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล
บอบาดาลในพืน้ที่ประสบภัยแลง รวบรวมขอมูลโดยศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ํา

บาดาล
บอบาดาลภาครัฐ  รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ทีด่ําเนินโครงการบอบาดาล

โดยศูนยสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
บอบาดาลเอกชน จัดเก็บขอมลูโดยสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล 

 
กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 
ขอมูลอากาศ  วิจัย  จดัเก็บขอมูลโดยสํานักอนุรักษและจดัการตนน้ํา 
ปริมาณน้ําทาจากลุมนํ้าทดลองของสถานีวจิัย  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักอนุรกัษและ

จัดการตนน้ํา 
บัญชีรายชื่อสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง จัดเก็บขอมูลโดยสํานักอนุรักษสตัวปา 
รายงานจํานวนสัตวปาในสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสตัวปา จัดเก็บขอมูลโดยสํานัก

อนุรักษสัตวปา 
สถติินักทองเทีย่วของอุทยานแหงชาตทิางบกและทางทะเล  จัดเก็บขอมูลโดย

สํานักอุทยานแหงชาต ิ
พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุมนํ้า จําแนกตามลําดับชั้น จัดเก็บขอมูลโดยสํานักแผนงานและ

สารสนเทศ 
พ้ืนที่ตนน้ําลําธารของลุมนํ้าหลัก จัดเก็บขอมูลโดยสํานักแผนงานและสารสนเทศ 
การใชประโยชนที่ดินปาไมบนพื้นที่ตนน้ํา จัดเก็บขอมูลโดยสํานักแผนงานและ

สารสนเทศ 
ขอมูลสถติิอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  จัดพิมพเผยแพรโดยสาํนัก

แผนงานและสารสนเทศ จดัพิมพทุกป  เริ่มในป 2546  โดยรวบรวมขอมลูสถิติ
ขางตนและสถติิอ่ืนๆ ที่เก่ียวของโดยใชขอมูลจาก กรมปาไม 
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กรมปาไม 
ขอมูลสถติิเก่ียวกับปาไม แสดงการตรวจสอบการนําไมและของปาเคลื่อนที่ 

โรงงานแปรรูปและการแปรรูปไม พ้ืนที่ปาสงวน พ้ืนที่การปลูกปา   
การผลติไมและของปา 
ปริมาณไมสงออกและนําเขา 
รายไดของกรมปาไม 
การอนุญาตไมฟน เผาเอาถานเก็บหาของปาอยางอ่ืน และแผวถางปา   
คดีเก่ียวกับการปาไม 
ปริมาณและมูลคาไมและผลิตภัณฑจากไม 
พ้ืนที่ปาไม(จากแผนที่มาตรฐาน) 
งบประมาณและกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทีด่ินและปาไม 
สถติิไฟปา รวบรวมขอมูลโดยสํานักควบคุมไฟปา  
ขอมูลไฟปาป 2544 รวบรวมขอมูลโดยสํานกัควบคุมไฟปา  
สถานการณไฟปา รวบรวมขอมูลโดยสํานักควบคุมไฟปา  
สถติิการปาไมของประเทศไทย  รวบรวมสถิตจิากหนวยงานตางๆ และจัดพิมพ

เผยแพรทุกป 
 

 กรมควบคุมมลพิษ    
คุณภาพอากาศ  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
สถานการณระดับเสียง จัดเก็บขอมูลโดยสํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
ขอมูลคุณภาพอากาศและสถานการณระดับเสยีงในรายงานสถานการณและการ

จัดการปญหามลพิษทางอากาศและเสียง  ซึ่งสํานักจัดการคณุภาพอากาศและ
เสียงจดัพิมพเผยแพรทุกป 

ระบบฐานขอมลูคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน  จัดทําโดยสํานักจดัการคุณภาพน้าํ 
คุณภาพน้ําทะ ลชายฝง  จดัเก็บขอมูลโดยสาํนักจัดการคุณภาพน้ํา เ

เ  ขอมูลคุณภาพแหลงน้ําผิวดินและน้ําทะ ลชายฝง นําเสนอในรายงานสถานการณ
(และการจัดการ)มลพิษทางน้าํ ทุกป  โดยสาํนักจัดการคุณภาพน้ํา 

ขยะมูลฝอยชุมชน  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักจดัการกากของเสียและสารอันตราย 
ปริมาณของเสยีอันตราย จดัเก็บขอมูลโดยสาํนักจัดการกากของเสียและสาร

อันตราย 
 อุบัติภัยจากสารเคมี  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
การลดและใชประโยชนขยะ  จดัเก็บขอมูลโดยสํานักจัดการกากของเสียและสาร

อันตราย 
การรองเรียนดานมลพิษ    จัดเก็บขอมูลโดยฝายตรวจและบังคับการ 
ฐานขอมูลงานวิจัยและผลิตภณัฑสิ่งแวดลอม จัดเก็บขอมูลโดยฝายคุณภาพ

สิ่งแวดลอมและหองปฏิบัติการ 
ประมาณการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ขอมูลสถติิเก่ียวกับมลพิษทีส่าํคัญนําเสนอใน รายงานสถานการณมลพิษของ

ประเทศไทย  ทุกป โดยกรมควบคุมมลพิษ 
 
กรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม 
ทําเนียบผูชาํนาญการดานสิ่งแวดลอม  จัดเก็บขอมูลโดยศนูยสารสนเทศ

สิ่งแวดลอม 

 
 

 
 

ทําเนียบองคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม  จดัเก็บขอมูลโดยศนูยสารสนเทศ
สิ่งแวดลอม  จัดเก็บขอมูลโดยศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม

ทําเนียบผูฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม จัดเก็บขอมูลโดยศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม
ทําเนียบผูเขารบัการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม จัดเก็บขอมูลโดยศูนยสารสนเทศ

สิ่งแวดลอม
เครือขายสิ่งแวดลอม จัดเก็บขอมูลโดยศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม
โครงการศึกษาและจดัทาํฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรรายจังหวัด  จดัทําโดย

ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอม 
 
สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
รายงาน EIA  ที่ผานความเหน็ชอบ  จัดเก็บขอมูลโดยสํานกัวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม   
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จัดเก็บขอมูลโดยสํานักวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอม   

 1-13 
 



ขอมูลนิติบุคคลที่ไดรับอนญุาตใหจัดทํารายงาน  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม   

ฐานขอมูล Calux แสดงสถานภาพรายงาน EIA  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม   

กองทุนสิ่งแวดลอม  แสดงงบดุล โครงการทีไ่ดรับการสนับสนุน  จัดเก็บขอมูลโดย
สํานักงานกองทุนสิ่งแวดลอม 

 

แผนที่การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า  จัดทําโดยกองประสานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ขอบเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม  จัดทําโดยกองสิ่งแวดลอมชุมชนและพื้นที่
เฉพาะ 

การใชที่ดนิของหนวยราชการ  จัดทาํโดยกองสิ่งแวดลอมชมุชนและพื้นที่เฉพาะ 
แหลงธรรมชาตอัินควรอนุรักษ  จัดทาํโดยกองอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม 
ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ จัดทาํโดยสํานักความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
รายงานสถานการณคุณภาพสิง่แวดลอม  รวบรวมสถิตจิากหนวยงานตางๆ จัดพิมพ

เผยแพรทุกปโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

 
องคการกําจดันํ้าเสีย 
สถติิโรงบําบดัน้ําเสีย 

 

เ  

 
 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 
การผลติและจําหนวยไมประ ภทตางๆ
ขอมูลโรงเลื่อย โรงอุตสาหกรรมไม ขององคการอุตสาหกรรมปาไม 
ราคาไมทอนและไมแปรรูป

  2.1.2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   
   กรมชลประทาน 

สถติิอุทกวทิยาประจําปรายสถานีทั่วประเทศ  จัดพิมพเผยแพรทุกป 
  แผนที่ ทีต่ั้ง และรายละเอียดสถานีอุทกวทิยา

สถติิขอมูลโครงการชลประทานประจําป  จัดพิมพเผยแพรทกุป 
 

 

 
ร

 

 
 
 

 

   เ
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานแหลงน้ําและระบบชลประทาน
ขอมูลสถานการณนํ้า (ขอมูลนํ้าทา นํ้าฝน รายวัน สภาพการเพาะปลูกชนิดตาง ๆ 

ในเขตพ้ืนทีช่ลประทาน   สภาพความเค็มในแมนํ้าสายหลัก  ระดับน้ํา ปริมาณ
นํ้าทา รายชั่วโมง จากสถานีโทรมาตร   ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญ 
ขนาดกลาง) 

กรมวิชาการเกษตร 
1)  การขออนุญาตดาํเนินกิจการปุยเคมี/การขอขึ้นทะเบียนปุยเคมี 
2)  ฐานขอมูลการขึ้นทะเบยีนวัตถุอันตราย (การนําเขาและสงออก) 
3)  ฐานขอมูลการขึ้นทะเบยีนวัตถุอันตราย (บริษัทที่ขอข้ึนทะเบียน) 
4)  ทะเบียนรายชื่อบริษัทนําเขาวัตถุอันตราย  
5)  การนําเขาวตัถุอันตรายทางการเกษตร
6)  รายชื่อวัตถอัุนตรายทางการเกษตรที่จัดเปนวัตถุอันต ายชนิดที่ 4 
7) สารกําจัดศตัรูพืชทีใ่ชในประเทศไทย
 
กรมพัฒนาทีด่ิน 
ความตองการแหลงน้ําในไรนาของเกษตรกร
แผนการใชและการจัดการทีด่ินระดับจังหวดั
ความเหมาะสมในการใชทีด่ินและดินมีปญหา
การชะลางพังทลายและการสญูเสียที่ดิน
 
สํานักงานปฎริูปที่ดินเพือ่การเกษตร 
1)  สภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร จํานวนถือครอง การเชา และ นื้อที่

เพาะปลูก
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2)  เครื่องชีท้างเศรษฐกิจและสังคมของการปฏิรูปที่ดิน 
 

 
 

   
 

 
   

 
 

 

 

กรมประมง 
สถติิการประมงทะเล
ผลผลิตหมูบานประมงทะเล
สถติิปริมาณและมูลคาสตัวนํ้า ณ ทาข้ึนปลาตางๆ
สถติิผลผลิตสตัวนํ้าจดืจากแหลงน้ําสาธารณะ
สถติิผลผลิตสตัวนํ้าจดืจากบอลอสัตวนํ้า
สถติิปริมาณและมูลคาสตัวนํ้า ณ ทาข้ึนปลาน้าํจืดตางๆ
สถติิผลผลิตการเลี้ยงสัตวนํ้าจดื
สถติกิารเพาะเลี้ยงกุงทะเล
สถติิฟารมเลีย้งปลาน้ํากรอย 
สถติิการเพาะเลี้ยงหอยทะเล 
สถติิหนวยธุรกิจการประมง
สถติิเรือประมงไทย 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
1) รายงานภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตร  สํารวจและจดัพิมพเผยแพร

ทุก 2 ป 
 
  2.1.3 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 
   สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

สถติิสิ่งแวดลอมประเทศไทย   รวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ จัดพิมพ
เผยแพรทุก 2 ป 

ประมวลขอมลูพ้ืนที่กอสราง  รวบรวมขอมลูจากหนวยงานตางๆ  จัดพิมพทุกป 
สํามะโนการเกษตร  จดัทําทุก 10 ป 
การสํารวจการใชพลังงานของครัวเรือน  จดัเก็บขอมูลครั้งแรกในป 2527 
การสํารวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนแออัด  จัดเก็บขอมูลใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และจังหวัดทีมี่ชุมชนแออัดสงูเปนระยะๆ 

ขอมูลสถติิเพ่ือการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  จดัทําทกุ 2 ป 
 
   กรมอุตุนิยมวทิยา 

ขอมูลมลภาวะ รังสดีวงอาทติยและโอโซน จดัเก็บขอมูลโดยสํานักเฝาระวังและ
เตือนสภาวะอากาศ 

 

 
 

Aerosol optical depth, acid deposition  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักเฝาระวงัและ
เตือนสภาวะอากาศ 

รายงานขอมูลอุตุนิยมวทิยา  จดัเก็บขอมูลโดยสํานักพัฒนาอุตุนิยมวทิยา  กลุม
ภูมิอากาศ 

ขอมูลอุตุนิยมวทิยา จัดเก็บขอมูลโดยสํานักพัฒนาอุตุนิยมวทิยา กลุมอุตุนิยมวทิยา
อุทก 

ระดับน้ําทาตามลุมนํ้าตางๆ  รวบรวมขอมูลโดยกลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน
พายุหมุนเขตรอนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมละติจดู 0-25 องศาเหนือ ลองจจิูด 90-

120 องศาตะวนัออก  จัดเก็บขอมูลโดยกลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
สถติิอุตุนิยมวิทยาจําแนกตามฤดูกาล  วิเคราะหขอมูลจากผลการตรวจอากาศโดย

กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

2.1.4   กระทรวงพลงังาน 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน 
การใชพลังงานในสาขาบานอยูอาศัย  สํารวจทุก 5 ป ทั่วประเทศ 
รายงานน้าํมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย   เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน 

แบบสอบถาม และหนวยงานภาครัฐและเอกชน   จัดพิมพเผยแพรทุกป 
รายงานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย  เก็บรวบรวมขอมลูจากแบบรายงาน 

แบบสอบถาม และหนวยงานภาครัฐและเอกชน  จัดพิมพเผยแพรทุกป 
รายงานพลังงานของประเทศไทย  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน 

แบบสอบถาม และหนวยงานภาครัฐและเอกชน  จัดพิมพเผยแพรทุกป 
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รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย  จัดทาํครั้งแรกในป 2546 
 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ
1)  ปริมาณการผลิตปโตร ลยีมเ  

เ เ  2)  สรุปขอมูลการสํารวจและผลิตปโตร ลยีมในประ ทศไทยรายเดือน
3)  รายงานประจําป Petroleum and Coal Activities in Thailand 
 

      
 

 
 

   

 

 
 
  

  
 
 

 
 

   

     

t   

/

 
 

 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน   
สวนพฒันาระบบสารสนเทศพลังงานรวบรวมขอมูลตอไปนี้จากหนวยงานตางๆ ที่
เก่ียวของ 
การผลติ นําเขา สงออก และจําหนาย นํ้ามันดิบ คอนเดนเสท นํ้ามันสําเร็จรูป

ผลิตภัณฑนํ้ามนั กาซธรรมชาติ  
การใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา  แหลงพลังงานในการผลติไฟฟา  การใชไฟฟา

ในพื้นทีต่างๆ
การผลติและบรโิภคลิกไนต  การนําเขาถานหนิ
การผลติ บริโภค และนาํเขาพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนและขั้นสุดทาย
ความตองการนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑนํ้ามัน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
กองประมวลผลและพยากรณความตองการไฟฟาเก็บรวบรวมขอมูลจากการ
ประสานงาน แบบรายงาน เอกสารตางๆ เพ่ือใชงานภายในและภายนอก 
กําลังผลติรวมของระบบ
การผลติและซือ้ไฟฟา
การจําหนายไฟฟาของ กฟผ.  

 
2.1.5   กระทรวงสาธารณสขุ 
 
 กรมอนามยั 

1)  สถติิอนามยัสิ่งแวดลอม สขุาภิบาลชุมชน

กรมควบคุมโรค 
1)  โรงงานและคนงานในอตุสาหกรรมที่เก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดลอม

2.1.6   กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
 1)  อุตสาหกรรมโปแตช หลุมเจาะ การสํารวจ การทรุดตวัของผิวดิน
 2)  ขอมูลโรงแตงแร (รายชื่อและสถานที่ตั้ง) 

3)  Thailand Metal Statistics แสดงปริมาณ มูลคาการผลิต การนําเขา สงออก
และราคาผลติภัณฑเหล็กและผลติภัณฑโลหะนอกกลุมเหล็ก  จัดทาํเอกสาร
เผยแพรปละ 2 ครั้ง 

 4)  Thailand Mineral S atistics แสดงขอมลูการผลิต สงออก และนําเขาแรและ
โลหะ จดัพิมพเผยแพรทุกป 

5)  ปริมาณสาํรองหินอุตสาหกรรม  จดัเก็บขอมูลโดยสํานักเหมืองแรและสมัปทาน   
6)  ปริมาณสาํรองแหลงแรสําคัญ  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักเหมืองแรและสมัปทาน 
7)  ขอมูล จํานวนคําขอประทานบัตรเหมืองแร  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักเหมืองแร

และสัมปทาน 
8)  ขอมูลจํานวนประทานบัตรดําเนินการทั่วประเทศ  จัดเก็บขอมูลโดยสํานกั

เหมืองแรและสมัปทาน 
9)  จํานวนโรงโมหินที่ไดรับอนุญาตทั่วประเทศ  จดัเก็บขอมูลโดยสํานักเหมืองแร

และสัมปทาน 
 

 กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
1) ขอมูลนํ้าทิ้งโรงงาน
2) โรงงานที่กระทําความผิดเก่ียวกับสิ่งแวดลอม
3) ขอมูลวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม
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2.1.7 กระทรวงมหาดไทย 
 

กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
1) จํานวนพื้นที่ที่มีการวางผังเมืองรวม จดัเก็บขอมูลโดยสํานักผงัเมืองรวมและผัง

เมืองเฉพาะ
 

 

   .

 

 

 
 

 

 
  

 

 

  

 

 

2)  จํานวนและขนาดของเขื่อนปองกันตลิ่งรมิแมนํ้าและทะเลทั่วประเทศ  จัดเก็บ
ขอมูลโดยสํานกัสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 

3)  จํานวนการขออนุญาตประกอบกิจการมหรสพในกรุงเทพมหานคร จัดเก็บขอมูล
โดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

4)  จํานวน ประเภทอาคารตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ ศ. 2522  จัดเก็บขอมูลโดย
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 
กรมการพัฒนาชุมชน 
ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2 ค)  จัดทาํทุก 2 ป ครอบคลุมขอมูลดานตางๆ 

รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ขอมูลความจาํเปนพ้ืนฐาน (จปฐ) จัดทําทุกป ครอบคลุมขอมลูดานตางๆ รวมทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบรหิารสวนตาํบลที่มีและไมมีสวนสาธารณะ   จัดเก็บขอมูลจาก อบต. เพ่ือ

ดําเนินการตามนโยบาย 1 อําเภอ 1 สวนสาธารณะของรัฐบาลในป 2547
ฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จดัเก็บขอมูลจาก อบต.  เริ่มดําเนนิการในป 

2548   
 

   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สถติิขอมูลสาธารณภัย    
สถติิระบบฐานขอมูล  
ทะเบียนผูเชีย่วชาญ

กรมที่ดิน 
สรุปผลดําเนินการจัดที่ดินตามนโยบายแกไขปญหาสังคมความยากจนเชงิบูรณา

การ  จัดทําโดยศูนยปฏิบัติการกรมที่ดิน
ปริมาณเอกสารสิทธ์ิทีด่ินทั่วประเทศ จดัเก็บขอมูลโดยกองแผนงาน 
สถติิการรังวัดออกหนังสือสําคญัสําหรับที่หลวง รวบรวมโดยสํานักจัดการทีด่ินของ

รัฐ 
สรุปผลการดําเนินงานจัดที่ดินตามโครงการ (ผืนใหญ) รวบรวมโดยสํานักจดัการ

ที่ดินของรฐั 
สรุปผลการดําเนินงานจัดทําทีด่ินชวยเหลือชาวนาชาวไร (แปลงเล็ก) รวบรวมโดย

สํานักจัดการทีด่ินของรัฐ 
 
การประปานครหลวง 
ขอมูลผูใชนํ้า 
การดําเนินงาน (พ้ืนที่รับผดิชอบ/บริการ ความยาวทอ ปริมาณน้ําผลติ ปริมาณน้ํา

จําหนาย อัตราน้ําสูญเสีย) 
 
   การประปาสวนภูมิภาค 

การใชนํ้าดิบของการประปาสวนภูมิภาค
ขอมูลผูใชนํ้า  
ผลการดําเนินงาน (ปริมาณน้ําผลิต ปริมาณน้าํผลติจาย ปริมาณน้ําขาย อัตราน้ํา

สูญเสยี ฯลฯ) 

2.1.8 กระทรวงกลาโหม 
  
 กรมอทุกศาสตร กองทพัเรอื 

ขอมูลอุทกศาสตร 
ขอมูลอุตุนิยมวทิยา
ขอมูลสมทุรศาสตร 
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ขอมูลระดับน้าํ 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

2.1.9    กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

การกํากับ ดูแลความปลอดภยัการใชพลังงานนิวเคลียร 
การใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร 
การถายทอดเทคโนโลยีนิวเคลยีร 

2.1.10 กระทรวงคมนาคม 
 
 กรมการขนสงทางบก 

จํานวนรถใหม 
รถที่จดทะเบยีนทั่วประเทศ

2.1.11 สํานักนายกรัฐมนตร ี
 
 สํานักงานคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ

สํานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยจีัดทาํ
ฐานขอมูลตัวชีว้ัดดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวบรวมสถิตจิาก
หนวยงานที่เก่ียวของ  มีชุดขอมูลดังนี ้
ทรัพยากรปาไม 
ทรัพยากรดิน 
ทรัพยากรน้ํา 
ทรัพยากรปาชายเลน
คุณภาพน้ํา
คุณภาพอากาศ 
นํ้าเสีย
ขยะมูลฝอย 
ของเสียอันตราย
สาธารณสุข
แหลงมรดกทางวัฒนธรรม 
องคกรเอกชนดานสิ่งแวดลอม
แหลงทองเที่ยว
งบประมาณการจัดการดานสิ่งแวดลอม

 
2.1.12 กรงุเทพมหานคร 

การระบายน้ํา  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักระบายน้ํา 
การบริหารจดัการน้ํา จดัเก็บขอมูลโดยสํานักระบายน้ํา 
คุณภาพน้ํา  จดัเก็บขอมูลโดยสํานักระบายน้าํ 
ขยะมูลฝอย  จดัเก็บขอมูลโดยสํานักรักษาความสะอาด 
การควบคุมและแจงเหตรุําคาญ รวบรวมขอมลูโดยสํานักอนามัย 
จํานวนกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพ รวบรวมขอมูลโดยสํานักอนามัย 
สวนสาธารณะ  จัดเก็บขอมูลโดยสํานักสวัสดกิารสังคม 
อาคารที่ไดรับอนุญาตใหปลูกสรางในเขต กทม.จัดเก็บขอมูลโดยสํานักผังเมอืง 
คุณภาพอากาศและเสยีง  จัดเก็บขอมูลโดยสาํนักสิ่งแวดลอม 

 
2.2 การจัดการสถติิสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมในปจจุบัน 

 
 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  
 สํานักงานปลัดกระทรวง 
 เน่ืองจากเปนกระทรวงที่จดัตั้งข้ึนใหมเม่ือมีการปฏิรูประบบราชการในป 2545   

สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (สป.ทส.) จึงไมไดมีบทบาทเปน
ศูนยกลางการจดัเก็บขอมูลหรอืประมวลเผยแพรสถิตทิรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   หนวยงานระดบักรม
ยังมีบทบาทสําคัญในการผลิตและบรหิารจัดการสถิตทิี่เก่ียวของกับภารกิจของแตละหนวยงาน    ในสวน 
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สป.ทส. มีความพยายามประมวลและบรูณาการสถิตสิวนยอยๆ เพ่ือสนับสนนุการแกปญหาและดาํเนินงาน
เฉพาะกิจ  เชน การบุกรุกปาไม  อุทกภัยและภัยแลง  การบุกรุกที่ดิน 

 
 ในระยะแรก ศูนยสารสนเทศ สป.ทส.  เนนการจัดการขอมูลโดยการสรางมาตรฐาน

ขอมูล  จัดชั้น ชนิด และประเภทขอมูล และใหมีการจัดทํา meta data  พรอมกับใหความสําคญักับการ
เชื่อมโยงเครือขายและระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือใหหนวยงานตางๆ สามารถประสานงานกันไดใน
กระบวนการดําเนินงานตางๆ โดยมีจดุมุงหมายสําคัญที่ e-service   และ EIS โดยหวังใหเกิดการสงผานขอมูล
อยางสะดวก เพ่ือให สป.ทส. สามารถทําหนาที่เตือนภยัและเปนศูนยขาวไดอยางมีประสทิธิภาพ   

 
 กรมทรัพยากรธรณ ี 
 ขอมูลของกรมทรัพยากรธรณีสวนใหญมาจากการสํารวจภายใตโครงการตางๆ  

ประกอบกับลักษณะขอมูลทางทรัพยากรธรณีบางประเภทเปลี่ยนแปลงชา  และมีความไมแนนอนสูง   ขอมูล
หลายกลุมจึงไมมีกําหนดการผลิต และระยะเวลาการปรับปรงุขอมูลใหทันสมัยทีแ่นนอน   สถติิบางสวนยงั
ปรากฏเฉพาะในรายงานการศกึษา/การสาํรวจ  และไมมีการนําเสนอในรูปแบบรายงานสถติิประจําป   การ
ปรับปรุงโครงสรางระบบราชการในป 2545 ทาํใหหนวยงานที่เคยทํางานดานสถติิขอมูลไปอยูในสังกัดกรม
อุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร  กระทรวงอตุสาหกรรม  ซึ่งเปนขอจํากัดทีส่ําคัญอีกประการหนึ่งของการ
พัฒนาสถติทิรพัยากรธรณีในมิติสิ่งแวดลอม 

 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

  ขอมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงสวนใหญมาจากงานวิจัยตางๆ ของ
ศูนยวิจยั 3 ศูนยภายใตสถาบนัวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝง  ขอมูลที่อยูในรูปแบบสถติริายปมีนอยมาก 
และไมมีการนําเสนอในรูปแบบสถติิรายป 

 
  กรมทรัพยากรน้ํา  
  กรมทรัพยากรน้ําเปนหนวยงานซึ่งจัดตั้งข้ึนใหม    และกําลงัดําเนินการบูรณาการ

และเชื่อมโยงขอมูลเก่ียวกับน้ําซึ่งกระจายอยูในหนวยงานตางๆ จํานวนมาก  ซึ่งคาดวาการบรูณาการดังกลาว
จะมีความกาวหนาชัดเจนเมื่อมกีารปรับโครงสรางระบบราชการอีกครั้ง และมีการยุบรวมหนวยงานตางๆ ที
เก่ียวของเพ่ือจัดตั้งทบวงน้ํา 

 
    ปจจุบัน  สถิติอุทกวิทยาที่กรมทรัพยากรน้ําผลิตคือสถติิอุทกวิทยาในลุมนํ้าภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนพ้ืนที่ลุมแมนํ้าโขงซึ่งเดิมอยูภายใตการดูแลของกรมพัฒนาและอนุรักษพลังงาน  
สวนสถติิอุทกวทิยาอื่นๆ ใชขอมูลของกรมชลประทาน   สํานกัวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยาจดัทําสถติิอุทกวทิยา
เผยแพรทุกป 

 
  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรพัยากรนํ้าเปนหนวยงานหลักดานสถติิของกรม

ทรัพยากรน้ํา   ศูนยฯ มีบุคลากร 20 คนซึ่งจะตองรับผิดชอบดานการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ เชน กรม
ทรัพยากรธรณี กรมการปกครอง กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฯลฯ เพ่ือวิเคราะหสถานการณและจัดทําขอมูลกลางเพื่อใหหนวยงานตางๆ 
รวมทั้งหนวยงานสวนภมิูภาคใชประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถติิทีใ่ชปองกันและแกไขวิกฤตน้ํา  
ปจจุบันศูนยฯ กําลังแกไขปญหาซึ่งเกิดจากการทีห่นวยงานตางๆ จัดเก็บขอมูลในรูปแบบและโปรแกรม
แตกตางกัน  และปญหาขอมลูไมมีมาตรฐาน   ปจจุบันศูนยฯ  ทําหนาทีร่วบรวมสถิติจากหนวยงานตางๆ  ยงัไม
จัดเก็บขอมูลเองเพราะกรมทรพัยากรนํ้ามีขอจํากัดดานบคุลากรในพื้นที่  และศูนยฯ ไดพยายามสรางฐานขอมูล
การจัดการน้ําระดับพ้ืนที่โดยให อบต. ตอบแบบสอบถาม 

 
  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
  กรมทรัพยากรน้ําบาดาลมีการแบงงานเปน 2 ดานสาํคัญ ไดแก นํ้าบาดาลภาครัฐซึ่ง

มีศูนยสารสนเทศน้ําบาดาลรวบรวมขอมูลบอนํ้าบาดาลภาครัฐจากหนวยงานภาครัฐที่ขุดเจาะน้ําบาดาลในพื้นที่
ตางๆ   อยางไรก็ดีขอมูลน้ีไมรวมบอนํ้าบาดาลขององคการปกครองสวนทองถิ่น  สวนสถติินํ้าบาดาล
ภาคเอกชนอยูภายใตการดูแลของสํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล    

  
  กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื 
  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชแยกออกมาจากกรมปาไม  และยงัใช

สถติิหลายสวนรวมกับกรมปาไม   ปจจุบัน กรมฯ  โดยสาํนักแผนงานและสารสนเทศจัดพิมพขอมูลสถติิอุทยาน
แหงชาติ อุทยานสัตวปา และพันธุพืช เปนรายงานประจําป  โดยสวนใหญเปนสถติิจากกรมปาไม และ
หนวยงานอื่นๆ เชน กรมศุลกากร กรมการปกครอง กรมอุตุนิยมวทิยา 
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  สถติิที่กรมฯ จดัเก็บเองมาจากสถานีวจิัยในสังกัด และขอมลูสวนใหญอยูในรูปแบบ
งานวิจัย 

 
  กรมปาไม  
  กรมปาไมจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ทั้งในสวนที่เก่ียวกับ

ปาไม ไฟปา ทรัพยากรไม รวมทั้งขอมูลจํานวนมากเกี่ยวกับธุรกิจการคาไม 
  ปจจุบัน  ไมมีความชดัเจนเกี่ยวกับหนวยงานที่รับผิดชอบงานสถติิ  อันเปนผลมา

จากการปรับโครงสรางระบบราชการป 2545 และแนวโนมการปรับโครงสรางครั้งที่ 2    อยางไรก็ดี  กรมฯ ยัง
จัดพิมพสถติิการปาไมของประเทศไทยเปนรายงานประจําป ซึ่งเปนการนําเสนอสถิติของกรมฯ  และการ
รวบรวมสถิติจากหนวยงานอื่นๆ    สถิตสิวนใหญที่นําเสนอเปนสถติิเก่ียวกับธุรกิจการคาไม 

 
  กรมควบคุมมลพิษ   
  กรมควบคุมมลพิษเปนหนวยงานหนึ่งทีจ่ัดเก็บสถติิสิ่งแวดลอมในรูปแบบสถิติมาก

ที่สดุ  และกระจายความรับผดิชอบการบรหิารจัดการสถติิใหสํานักตางๆ ซึ่งมีความรับผดิชอบที่เก่ียวของ  อาทิ 
สํานักจัดการคณุภาพอากาศและเสียงจัดเก็บสถติิดานอากาศและเสียง   สาํนักจัดการคุณภาพน้ําจดัเก็บสถติิ
เก่ียวกับคุณภาพน้ําทั้งน้ําจดืและน้ําทะเล    โดยกําหนดพื้นที่ๆ จัดเก็บสถิตเิปนประจํา และพ้ืนที่ๆ จัดเก็บสถติิ
เปนกรณีพิเศษในแตละป    

  
  สํานักตางๆ  ผลิต จัดเก็บ วิเคราะห และเผยแพรสถิตแิตละ และกรมฯ จดัพิมพและ

เผยแพรรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย โดยรวบรวมนําเสนอสถิติและสถานการณเก่ียวกับมลพิษ
ดานตางๆ ทุกป   และมีศูนยบรกิารขอมูลทําหนาที่ใหบริการขอมูลแบบ one-stop service  แกประชาชนทัว่ไป  

  
  นอกจากสถติิทีจ่ัดเก็บเปนประจําแลว  กรมฯ ยังจัดเก็บขอมลูภายใตโครงการวิจยั

ซึ่งผลติขอมูลเฉพาะเรื่อง เฉพาะพ้ืนที่อีกเปนจํานวนมาก 
  
  กรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม  
  กรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมมีบทบาทในการวิเคราะหและใชขอมลูมากกวาการ

ผลิตขอมลู   โดยกรมฯ ไดจัดทํารายงานและเอกสารตางๆ  เพ่ือเผยแพรความรูเก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยใชสถิติและขอมูลจากหนวยงานอ่ืนๆ ในสังกัด ทส. 

   
  ศูนยสารสนเทศสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานของกรมฯ ที่ทาํหนาที่รวบรวมจัดระบบ

ขอมูลที่หนวยงานตางๆ ของกรมฯ จัดเก็บเอง ซึ่งสวนใหญอยูในรูปแบบทาํเนียบ เชน ทําเนียบผูชํานาญการ
ดานสิ่งแวดลอม ทําเนียบองคกรเอกชนดานสิง่แวดลอม  ทําเนียบผูรับการฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งยงั
ไมไดมีการเผยแพรแกสาธารณชน 

 
  สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)   มีความ

รับผดิชอบในการผลิตสถติิเฉพาะสวนที่เปนภารกิจในการดาํเนินการโดยตรง เชน เรื่องการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม  กองทุนสิ่งแวดลอม รวมทั้งประสานงานและกําหนดนโยบายและแผนเพื่อบรหิารจดัการประเด็น
สิ่งแวดลอมที่กระจายอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน และหนวยงานระดับพ้ืนที่ เชน เรื่อง
สิ่งแวดลอมชมุชน  สิ่งแวดลอมธรรมชาติ   โดยกระจายการบริหารจัดการสถิติใหเปนความรับผดิชอบของแตละ
สํานัก   

 
  เน่ืองจาก สผ. เปนหนวยงานที่มีความรับผดิชอบดานนโยบายและแผน  จงึมีความ

จําเปนที่จะตองรวบรวมและวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอมระดับชาตใินทกุๆ ดาน   สผ. จึงจัดทํารายงาน
สถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมเผยแพรทุกป   รายงานนําเสนอสถานการณ และรวบรวมสถิติเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจากหลายหนวยงาน นําเสนอในรูปแบบตาราง   อยางไรก็ดี สผ. ใชวิธี 
subcontract  ใหองคกรภายนอกหลายหนวยงานสลับผลดัเปลี่ยนเขามาจดัทํารายงานฯ   และยังไมมีการ
พัฒนาฐานขอมลูจากการประมวลสถิตดิังกลาวอยางตอเนื่อง   อยางไรก็ดี  ในป 2547 สผ. ไดใหสถาบันวจิัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยศกึษาเพ่ือจัดทําตัวชี้วดัและพัฒนาฐานขอมูลสถิติเพ่ือการตดิตามประเมินผลการ
แปลงนโยบาย แผน และมาตรการตางๆ ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมไปสูการปฏิบัต ิ

 
  องคการจดัการน้ําเสีย 
  องคการจัดการน้ําเสียจดัเก็บสถิติเก่ียวกับการดําเนินงานเฉพาะระบบบาํบัดนํ้าเสียที่

องคการฯ จัดทาํ ซึ่งครอบคลุมเพียง 13 แหงเทานั้น และไมไดมีรูปแบบการเผยแพรสถติิดังกลาวเปนการทัว่ไป
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  องคการอุตสาหกรรมปาไม 
  องคการอุตสาหกรรมปาไมจัดเก็บสถิติเฉพาะสวนที่เก่ียวกับการผลติ การ

ดําเนินงานขององคการฯ และธุรกิจการคาปาไม 
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

กรมชลประทาน 
  ศูนยสารสนเทศ  กรมชลประทานรวบรวมขอมูลอุทกวทิยา และโครงการ

ชลประทานจากหนวยงานในสังกัดในพื้นทีช่ลประทานทุกแหง และมีบทบาทสําคญัในการนําเสนอสถติิและการ
วิเคราะหสถานการณนํ้าทีส่ําคญัตอการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการใชประโยชนและเพื่อปองกันแกไขวิกฤต  

 
  กรมวิชาการเกษตร 
  กรมวิชาการเกษตรจดัเก็บขอมูลสวนใหญจากโครงการวจิัยเฉพาะกิจ เฉพาะแหง     

สถติิที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมที่กรมวิชาการเกษตรจัดเก็บไดแกสถิติเก่ียวกับการใชปุย
และสารเคมีการเกษตร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรรวบรวมขอมูลจากรายงาน เอกสาร และหนวยงานตางๆ หลาย
แหง   

 
  กรมพัฒนาทีด่ิน 
  กรมพัฒนาที่ดนิเปนอีกหนวยงานหนึ่งทีจ่ัดเก็บขอมูลสวนใหญจากโครงการวิจยั

เฉพาะกิจ เฉพาะแหง เพ่ือสนบัสนุนการดําเนนิงานในพื้นที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ที่ดินเพ่ือการเกษตร    สถิติของกรมพัฒนาที่ดนิที่จดัเก็บอยางตอเนื่องที่แสดงสถานการณคุณภาพดินและการ
ใชประโยชนทีด่ินจัดเก็บโดยหนวยงานในสังกัดในพื้นที่  

   
  กรมประมง 
  กรมประมงจัดเก็บสถิติเก่ียวกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าเค็มและน้ําจืด

จากการสาํรวจในพื้นทีต่างๆ ทั่วประเทศ ทุกป  และเผยแพรสถติสิําคญัดวยการจดัพิมพสถิติการประมงแหง
ประเทศไทย (รวมเลม) และสถิติการประมงประเภทตางๆ (นํ้าจืด นํ้าเค็ม ฯลฯ) ทุกป 

 
  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสงัคมของครัวเรอืน

เกษตรทุกภาค ทุกจังหวดั ทุก 2 ป   ในการสํารวจ สํานักงานฯ ออกแบบสอบถาม และจดัสรรงบประมาณจางผู
เก็บขอมูลซึ่งไดรับการฝกอบรมและจดัวาเปน “เครือขาย” ของสํานักงานในพื้นที่ตางๆ ดําเนินการจัดเก็บขอมูล  
และสํานักงานฯ ประมวลผลขอมูลและจัดทําฐานขอมูลเอง   

  
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 
สํานักงานสถติิแหงชาต ิ

  สํานักงานสถติแิหงชาติ (สสช.) ประมวลสถติทิรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม
จากหนวยงานตางๆ  และจัดพิมพสถติสิิ่งแวดลอมประเทศไทย ทุก 2 ป   แตไมไดพัฒนาฐานขอมลูจาก
รายการสถิตดิังกลาว 

 
  นอกจากนั้น สสช. ยังผลติสถติิที่เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

ไดแก การจดัทาํสํามะโนเกษตรกรทุก 10 ป  การสํารวจการใชพลังงานของครัวเรือนซึ่งจัดทําครั้งแรกในป 
2547   การสํารวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชมุชนแออัดซึ่งจดัทาํเปนระยะๆ ในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล และในจังหวดัที่มีชมุชนแออดัมากบางแหง  และขอมูลสถติิเพ่ือการพัฒนา อบต. ซึ่งเริ่มจัดทาํ
โดยให อบต. ตอบแบบสอบถามในป 2547 และมีกําหนดจะปรับปรุงขอมูลทุก 2 ป     สถติิทั้งหมดนี้ สสช. 
จัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูล และจัดพิมพเผยแพรทั่วไป 

 
  กรมอุตุนิยมวทิยา 
  กรมอุตุนิยมวิทยาจัดเก็บขอมลูสวนใหญจากสถานตีรวจวดั ทุกวัน ทัว่ประเทศ   

นอกจากนั้นยังรวบรวมขอมลูบางสวนจากรายงานและเอกสาร และแหลงขอมูลตางๆ โดยเฉพาะขอมูลจาก
ตางประเทศในเรื่องที่จะสงผลกระทบตอประเทศไทย   กรมฯ เคยจัดพิมพรายงานสถติิเผยแพรทุกป  แต
ปจจุบันยังไมมีความชัดเจนในเรื่องนี้ 
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 กระทรวงพลงังาน 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน 
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง

พลังงานที่จดัทาํรายงานหลายฉบับที่นําเสนอสถานการณพลงังานของประเทศไทย  อาทิ รายงานน้าํเชื้อเพลิง
ของประเทศไทย   รายงานพลงังานไฟฟาของประเทศไทย  รายงานพลังงานของประเทศไทย   โดยเก็บ
รวบรวมสถิติจากรายงาน แบบสอบถาม และหนวยงานภาครัฐและเอกชนทัว่ประเทศ ทุกป  และในป 2546 กรม
ฯ เริ่มจัดทํารายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทยดวย 

 
  กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาตจิัดเก็บสถติิเก่ียวกับการสํารวจและผลติปโตรเลยีม และ

จัดพิมพรายงาน  Petroleum and Coal Activities in Thailand เผยแพรทกุป 
   
  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานมีบทบาทในการใชสถติิมากกวาการผลิตสถิติ   

โดยสวนพฒันาระบบสารสนเทศพลังงานรวบรวมสถิติเก่ียวกับการผลติ การบริโภค การนําเขาและสงออก
พลังงานทุกรูปแบบจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ เชน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน การไฟฟา
ฝายผลติแหงประเทศไทย  บรษัิท ปตท. จํากัด มหาชน  กาไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือ
สนับสนุนการวิเคราะหและกําหนดนโยบายพลงังานของประเทศ 

 
  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
  กองประมวลผลและพยากรณความตองการไฟฟาทําหนาที่ประสานงานกับ

หนวยงานตางๆ ในสังกัด กฟผ. และจากรายงาน เอกสารตางๆ ทุกเดือนเพื่อจัดทาํและนําเสนอขอมูลเก่ียวกับ
กําลังผลติรวมของระบบ  การผลิตและซื้อไฟฟา การจําหนายไฟฟา เพ่ือใชงานภายในและเผยแพรแก
หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ 

 
 กระทรวงสาธารณสุข 

 
  กรมอนามยั 
  กองแผนงาน กรมอนามัยรวบรวมขอมูลเก่ียวกับเปาหมายและตัวชี้วดัของกรมฯ ซึ่ง

รวมเรื่องอนามยัสิ่งแวดลอม มูลฝอยติดเชื้อ ฯลฯ จากหนวยงานตางๆ ในสังกัด เชน กองสขุาภิบาลชุมชนและ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหารและน้ํา   

 
  กรมควบคุมโรค 
  สํานักระบาดวทิยาจัดพิมพรายงานการเฝาระวงัโรค  ซึ่งรวมโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดลอมดวย เผยแพรทุกป    สวนสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมจัดทําสถติิ
จํานวนโรงงานและคนงาน จําแนกตามขนาดและประเภทอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชพีและ
สิ่งแวดลอม  สถิตทิี่เก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย  และรายงานประจําปของสํานักโรคโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม คูมือการดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพ  และผลการศึกษาวจิัยโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  โดยจดัทาํเปนรูปเลมทุกป   

 
   2.2.6 กระทรวงอตุสาหกรรม 

 
  กรมอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
  สํานักเหมืองแรและสัมปทานจดัเก็บขอมูลปรมิาณสํารองแหลงแรสําคญัจากการ

สํารวจ   และขอมูลคําขอและการดําเนินการประทานบัตรทัว่ประเทศ  โรงโมหิน โรงแตงแร จากทะเบียน 
 
  นอกจากนั้น  กรมฯ  ไดรวบรวมขอมูลและจัดทําฐานขอมลูเก่ียวกับการผลติ นําเขา

และสงออก และการคาแรตางๆ อาทิ Thailand Mineral Statistics, Thailand Metal Statistics  เผยแพรทกุป 
 
  กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมจดัเก็บและจดัทาํฐานขอมูลสถติิหลายดาน รวมถึงสถติิ

เก่ียวกับการผลติการใช และการนําเขาและสงออกสารเคมีและวัตถุอันตรายดานอุตสาหกรรม   นํ้าทิ้งโรงงาน
อุตสาหกรรม  การกําจัดกากของเสียอันตรายของโรงงาน  โดยใหหนวยงานระดับภูมิภาคประมวลและจัดทํา
จากทะเบียนและรายงานตางๆ ที่โรงงานนําสง      
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 กระทรวงมหาดไทย 
 

  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
  สํานักผังเมืองและผังเมืองเฉพาะและสํานักสนบัสนุนและพัฒนาตามผังเมืองจัดเก็บ

ขอมูลพ้ืนทีท่ี่มีการวางผังเมืองรวมและขอมูลเข่ือนปองกันตลิ่งริมแมนํ้าและทะเลจากขอมลูการดําเนินงาน และ
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารจดัเก็บขอมูลเก่ียวกับการขออนุญาตประกอบกิจการมหรสพ จํานวนและ
ประเภทอาคารควบคุม 

 
  กรมการพัฒนาชุมชน 
  กรมการพฒันาชุมชนมีขอมูลสาํคัญ 2 ชุด ไดแก จปฐ. และ กชช. 2ค  ซึ่งเปน

ขอมูลที่จดัเก็บระดับครัวเรือนทุกป และระดับหมูบานทุก 2 ปตามลําดับ เพ่ือแสดงสถานการณการพัฒนาดาน
ตางๆ  รวมทั้งดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ของชมุชนชนบทไทย  และเปนขอมูลทีห่นวยงานหลาย
แหงใชในการวางแผนปฏิบัติการโครงการพฒันาตางๆ    ขอมูล จปฐ. และ กชช. 2ค  บริหารการจดัเก็บโดย
พัฒนากรตําบล รวมกับอาสาสมัครในหมูบานและ อบต. โดยบันทึกขอมูลที่ อบต. ดวย application 
programme และประมวลผลระดับตําบล  สงใหสาํนักงานพฒันาชมุชนอําเภอประมวลผลระดับอําเภอ   
สํานักงานพฒันาชุมชนประมวลผลระดับจังหวัด สงใหสํานักงานเขตประมวลผลระดับภาค และศูนยสารสนเทศ 
กรมการพฒันาชุมชน ประมวลผลระดับประเทศ แลวสงเปน CD สําหรบัการใชประโยชนและเผยแพรทุกระดับ
เปนเอกสาร และในเว็บไซต ของกรมการพัฒนาชุมชน 

 
  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่จัดตั้งข้ึนใหมในป 2545   ในป 

2547 สํานักพัฒนาและสงเสรมิการบริหารงานทองถิ่นจดัทํารายงานการสาํรวจพื้นที่เพ่ือจัดทําสวนสาธารณะ
ประจําตําบลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยให อบต. กรอกขอมูลในแบบสอบถาม  เปนการจัดเก็บขอมูล
เฉพาะกิจเพียงครั้งเดยีวเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย 1 อําเภอ 1 สวนสาธารณะของรัฐบาล 

  ในป 2548 สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิสังคมและการมีสวนรวมไดริเริม่จัดทํา
ฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งครอบคลุมขอมูลทกุดานรวมทั้งดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม   ปจจุบันไดออกแบบแบบสอบถามเสร็จสิ้นแลว และอยูในระหวางการจดัเก็บขอมูล ซึ่งใชวิธีการ
ให อบต. ตอบแบบสอบถาม 

 
  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจดัเก็บสถติิเก่ียวกับสาธารณภัยตางๆ ผูประสบ

สาธารณภัย ความเสียหาย และการใหความชวยเหลือ    และจัดทําสรุปสถติิสาธารณภยัรายวัน รายสัปดาห  
รายเดือน และรายป   ขอมูลบางสวนนําเขาระบบฐานขอมูล  และบางสวนนําเสนอทางเว็บไซต  นอกจากนีย้ังมี
ทะเบียนผูเชีย่วชาญสาธารณภยัดานตางๆ  

  
  กรมที่ดิน  
  สถติิของกรมทีด่ินสวนใหญจัดเก็บจากทะเบียนการออกใบอนุญาต เชน การจด

ทะเบียนอาคารชุด  และสถิติการดําเนินงานของกรมฯ เชน สถิติการออกเอกสารสทิธ์ิทีด่ิน  การจัดที่ดนิตาม
นโยบายแกไขปญหาสังคมความยากจนเชิงบรูณาการ   การดําเนินงานจัดทีด่ินชวยเหลือชาวนาชาวไร 

   
  การประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค 
  การประปานครหลวงและการประปาสวนภมิูภาคจัดเก็บขอมูลในลักษณะใกลเคียง

กัน แตเปนขอมูลที่ครอบคลุมคนละพ้ืนทีแ่ละคนละกลุมผูใชบริการ    สถิตสิวนใหญเปนสถิตทิี่เก่ียวของ
โดยตรงกับการดําเนินงานของหนวยงานทั้งสอง และไดจากทะเบียนและรายงานการดําเนนิงาน 

  
   2.2.8 กระทรวงกลาโหม 

 
  กรมอทุกศาสตร กองบญัชาการกองทพัเรือ 
  กรมอุทกศาสตรจัดเก็บขอมูลอุทกศาสตร อุตุนิยมวทิยา สมุทรศาสตร และขอมูล

ระดับน้ําจากสถานีตรวจวัดทุกวนั  และในบางกรณีทุกชั่วโมง ครอบคลมุพ้ืนที่ทุกจังหวัดบนอาวไทยและทะเล
อันดามัน  วัตถปุระสงคสําคญัของการจัดเก็บขอมูลคือการสนับสนุนการดําเนินงานของกองทัพเรือ  นอกจากนี้
ยังเผยแพรขอมูลแกหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือเตือนภัยและเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจยัอ่ืนๆ 
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2.2.9 กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

  สํานักงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติจัดเก็บขอมูลการกํากับดูแลความปลอดภยัการใช

พลังงานนิวเคลยีร  การใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร  งานวจิัยดานนิวเคลยีรและรังสี  และการถายทอด
เทคโนโลยีนิวเคลียรจากรายงาน ทุกไตรมาส หรือทุกป  

 
2.2.10 กระทรวงคมนาคม 
 

  กรมการขนสงทางบก 
  กรมการขนสงทางบกเก็บรวบรวมสถิตจิํานวนรถยนตและรถประเภทตางๆ จาก

ทะเบียนของสํานักงานขนสงจงัหวัดตางๆ  ทกุเดือน และในบางกรณีทุกป   
 

2.2.11 สํานักนายกรฐัมนตร ี
 

  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
  สํานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยจีัดทาํ

ฐานขอมูลสนับสุนนตัวชี้วดัดานทรัพยากรธรรมชาตแิละดานสิ่งแวดลอม  โดยรวบรวมสถิตจิากหนวยงานตางๆ  
พรอมดวยนิยามและ meta data และนําเสนอผานเว็บไซตของ สศช. 

  
2.2.12 กรงุเทพมหานคร 
 

  สํานักระบายน้ํา  สํานักรักษาความสะอาด สํานักสวัสดิการสังคม สํานักผังเมอืง และ
สํานักสิ่งแวดลอมจัดเก็บขอมูลจากรายงานการดําเนินงาน และสถิตคิุณภาพสิ่งแวดลอมทีเ่ก่ียวของจากการ
ตรวจวัดในพืน้ที่ตางๆ ของกรงุเทพมหานคร   ขอมูลตางๆ ประมวลเปนสถติริายป จดัเก็บในฐานขอมูลของศูนย
ขอมูลกรุงเทพมหานครซึ่งขอมูลบางสวนสามารถคนหาและเรียกดไูดทางเว็บไซต  นอกจากนี้  สํานัก
ยุทธศาสตร กรงุเทพมหานครยังนําสถิติบางสวนมาพิมพเผยแพรในรายงานประจําป 

 
2.3 สรุปสถานการณสถติิสาขาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 ในภาพรวม  สถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความกวางขวางและครอบคลมุ

มาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชกรอบแนวคิด PSR ซึ่งรวมสถติิทีแ่สดงแรงกดดัน (pressure)  สถิตทิี่แสดง
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (situation)  และสถติิทีแ่สดงการตอบสนองตอแรงกดดันและ
ความพยายามฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (response)   ซึ่งครอบคลุมประเดน็และสถติิที่อยูใน
ความรับผดิชอบของหลายหนวยงาน 

 
ดานการผลิตสถิติ  หนวยงานตางๆ ที่มีภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังมี

แนวคดิเก่ียวกับสถติิที่เก่ียวของไมตรงกัน  มีมุมมองตางกันในเรื่องความสําคัญและความจาํเปนที่จะจัดเก็บสถติิ
ตางๆ  หนวยงานระดับกรมและสํานักสวนใหญยังไมมีบทบาทในการเปน hub ทางสถิติของหนวยงาน   สวน
หนึ่งเกิดจากลกัษณะของประเด็นดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งแบงยอยเปนเรื่องที่มักตองการ
ความรูความชํานาญทางเทคนคิเฉพาะทาง  เฉพาะทรัพยากร  เฉพาะมลพิษ ฯลฯ  สถิตสิาํคัญเรื่องน้ํา นํ้า
บาดาล แรธาตุ ปาไม  

 
  ดานการจัดเกบ็สถิติ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังเริม่บทบาทการ
เปนศูนยประสานการกําหนดกรอบ ขอบเขตภาพรวมของสถิตทิั้งหมด ในระยะแรกใหความสาํคัญกับการสราง
มาตรฐานขอมลูและการเชื่อมโยงขอมูลทีส่นบัสนุนการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตางๆ โดยยังไมเนนการ
ประมวลขอมลูและจดัเก็บในลกัษณะสถติิ  และใหหนวยงานตางๆ ประมวลจัดทาํสถิติเองเมื่อมีความตองการ  
แตเรียกไดวายงัไมเกิดศูนยกลางในการรวบรวมและจัดเก็บ “สถติ”ิ ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 โดยทั่วไป หนวยงานทีมี่ภารกิจและความรับผดิชอบในเรื่องนัน้ๆ ทําหนาทีผ่ลิตสถิตแิละ

จัดเก็บสถติิเอง  แมจะมีการพัฒนาฐานขอมลู  ก็มักเปนฐานขอมูลยอยๆ  ทีแ่ยกสวนกัน  ทาํใหสถติิตางๆ 
กระจายอยูตามหนวยงานตางๆ จํานวนมาก  บุคลากรในกรมหรือสํานักเดยีวกันไมทราบวาหนวยงานอื่นๆ ใน
สังกัดเดยีวกันมขีอมูลอะไรบาง  และเปนเรื่องยากมากที่บุคคลภายนอกจะสบืคนสถิติ   ในกรณีที่หนวยงาน
นําเสนอสถิตทิีจ่ัดเก็บทางเว็บไซต  การสืบคนขอมูลก็ตองอาศัยความรูเบ้ืองตนวาสถติิดังกลาวอยูในความ
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รับผดิชอบของหนวยงานใดบาง  เพราะหนวยงานตางๆ มักนําเสนอสถิติอยางแยกสวนตามโครงสรางองคกร  
และมรีูปแบบและวิธีการนําเสนอแตกตางกันไป    

   
ดานการวิเคราะหสถติ ิ เน่ืองจากประเดน็ที่เก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สวนใหญเปนเรือ่งที่ตองอาศยัความรูความเขาใจเฉพาะทาง   หนวยงานทีผ่ลิตและจดัเก็บสถติิสวนใหญจงึทํา
หนาที่วิเคราะหสถติิดวย  ซึ่งเปนเรื่องที่ดี  ทาํใหหนวยงานเหลานั้นเขาใจขอดีและขอจํากัดของสถติิทีจ่ัดเก็บ 
และจะไดพยายามเติมเต็มชองวางทางสถติทิี่เกิดข้ึน   

  
ปจจุบันมีหนวยงานหลายแหงที่มิไดเปนหนวยงานจัดเก็บสถติิทีท่ําหนาทีว่ิเคราะหสถิติ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพ่ือประเมินสถานการณและตอบคําถามเชิงนโยบายและยทุธศาสตร เชน 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพ
สิ่งแวดลอมทุกป   สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   สถาบันวิจัยตางๆ  เชน 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย   สถาบันวิจัยภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย ฯลฯ   และองคกรพัฒนาเอกชน เชน มูลนิธิโลกสีเขียว ซึ่งจดัทํารายงานสถานการณสิ่งแวดลอม
ไทยทุกสองป   ทําใหมีการวิเคราะหสถิตทิรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางกวางขวาง    

 
การวิเคราะหสถิตทิรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวนใหญยังเนนเฉพาะเรื่องสถานการณ 

(situation)  ยงัไมเชื่อมโยงสถิตทิี่แสดงแรงกดดัน (pressure) และการตอบสนอง (response) ซึ่งเปนสถิตทิี่
อยูในความรับผดิชอบของหนวยงานอื่นๆ อีกหลายหนวยงาน  

 
 ดานการ ผยแพรสถิต ิ ปจจุบันโอกาสในการประสานสถิตทิี่สาํคัญเกิดข้ึนในขั้นตอนการ

เผยแพรสถิติ   เม่ือหนวยงานตางๆ จะจัดพิมพรายงาน/สถิติประจําป  ก็จะตองรวบรวมสถิติจากหนวยงานตางๆ 
ในสังกัด    ซึ่งอาจเปนจุดเริ่มตนทีด่ีของการพัฒนาศูนยขอมูล   แตในหลายกรณีไมเปนเชนนั้น   และการ
รวบรวมขอมลูสถิติเพ่ือจัดพิมพรายงานกลายเปนงานเฉพาะกจิที่ไมนําไปสูการประสานสถิตหิรือการพัฒนา
ฐานขอมูลอยางตอเนื่อง   

เ

  
 นอกจากการเผยแพรสถิติดวยการจัดพิมพรายงาน   หนวยงานสวนใหญเผยแพรสถิตทิาง
เว็บไซต  แตในบางกรณีการนําเสนอสถิตทิางเว็บไซตก็อาจสรางความสับสนแกผูใชสถิตทิี่ไมคุนเคย   เพราะ
หลายหนวยงานนําเสนอสถิตทิั้งของหนวยงานตนเองและหนวยงานอื่นปะปนกันโดยไมแสดงแหลงขอมลูที่
ชัดเจน     
 

  
  จากขอสรุปสถานการณสถิตดิงักลาว ปรากฏชัดเจนวา ขอมลูสถติสิาขาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีจํานวนมาก  มีหนวยงานรับผิดชอบผลิต จดัเก็บ และเผยแพรจากหลายกระทรวง หลายกรม 
กอง แตยังไมมีนโยบายบรูณาการขอมูลสถิติเชิงกลไกการบรหิารจดัการที่ชดัเจน ซึ่งสงผลตอการเชื่อมโยง
ขอมูลเพ่ือใชประโยชนรวมกัน และการจัดการดานคุณภาพขอมูลสถติิ คํานยิาม และมาตรฐานสถิต ิ
 
  ตาม พ.ร.บ.สถติิ พ.ศ. 2550 กําหนดอํานาจ หนาทีใ่หสํานักงานสถติิแหงชาติมีภารกิจสําคญั
ดานการบริหารจัดการระบบสถติิของประเทศ เปนศูนยกลางบริการขอมูล(gateway) โดยสรางเครือขาย
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูล และการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพสถติิทีห่นวยงานตางๆผลิตข้ึน ทั้งนี้ การ 
จัดทาํแผนแมบทสถิติของประเทศ และแผนแมบทสถติิรายสาขา เปนเครื่องมือสําคญัประการหนึ่งใน
กระบวนการนี ้
 

ในระยะแรก สํานักงานสถติิแหงชาติไมสามารถบริหารจดัการขอมูลสถติิกับทุกสาขาสถิติ 
และทุกรายการขอมูลสถติิทีห่นวยงานตางๆผลิตได เน่ืองจากสถิตทิั้งที่เปนเครื่องมือในการแสดงสถานการณ 
แนวโนม การตดิตามยุทธศาสตรหรือนโยบายสําคญั รวมทั้งขอมูลสถติิทีใ่ชในการทํางานประจําวัน มีเปน
จํานวนมากมาย หลากหลายรูปแบบ วิธีการจดัเก็บ  ดังนั้น สํานักงานสถติิจึงพิจารณาแนวทางการนํารองการ
บริหารจัดการระบบสถิติของประเทศบางสาขากอน และใชกรอบคิดเก่ียวกับการขีดวงรายการขอมูลสถิตสิาํคัญ
ที่เปน key indicators หรือตอไปจะเรียกวา “ สถติิทางการ หรือ Official Statistics” ซึ่งนับเปนการเริ่มตนทีด่ี 
ทั้งสาํนักงานสถิติแหงชาติ และหนวยงานที่เปนเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถติิ ทําใหการพัฒนาระบบเชือ่มโยง 
แลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ และการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถติิใหมีมาตรฐานสามารถปฏิบัติไดจรงิในลักษณะคอย
เปนคอยไป 
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สวนที่ 2 
สถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
1. กรอบแนวคิดสถิติทางการและประสบการณตางประเทศ 
 

แนวคดิสถิตทิางการ (Official Statistics) เปนที่รูจัก จัดทํา และเผยแพรในหลายประเทศมาตั้งแตตน
ศตวรรษที่ 19  วัตถุประสงคของการจัดทําสถติิทางการเพื่อเปนกรอบมาตรฐานองคกรที่ผลิตสถิตใินประเทศ
เหลานั้นใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสถติทิี่ผานการประเมินคุณภาพระหวางกัน  ดังนั้น การศึกษา best practice 
ของสํานักงานสถติิในประเทศที่มีประสบการณเก่ียวกับสถิตทิางการมาแลว จะเปนแนวทางนํามาประยุกตใชกับ
ประเทศไทย ซึง่อยูระหวางการริเริ่มจัดทําสถติิทางการได  
 

1.1 หลักการพื้นฐานของสถิติทางการ (Fundamental Principles of Official Statistics) 
 

แนวคดิเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของสถิตทิางการเริ่มข้ึนในประเทศยุโรปกลาง ชวงปลายทศวรรษ 
80 ซึ่งในขณะนั้นหลายประเทศมีการเปลีย่นแปลงระบบเศรษฐกิจแบบรวมศนูย มาเปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีมาก
ข้ึน ตอมาประมาณ 2-3 ปสหภาพโซเวียตไดลมสลายลง (ป 1991) การเปลีย่นแปลงที่เกิดข้ึนกระตุนใหมีการ
ปรับปรุงระบบสถิติของประเทศ และสวนหนึ่งเปนการปรับปรุงบทบาทของสถติิทางการ เพ่ือสรางความชัดเจน
ใหแกภาครฐัและผูใชสถติิ ใหเขาใจรวมกันวาสถติิทางการทีด่ีจะตองมีเกณฑที่แนนอน หลักการพ้ืนฐานของสถิติ
ทางการ (Fundamental Principles of Official Statistics) จึงไดรับการพฒันา และไดรับการรับรองโดย 
Economic Commission for Europe นักสถติิจากสวนตางๆ ของโลกเริ่มเห็นความสําคญัของหลักการดังกลาว  

 
ในป 1994  คณะมนตรแีหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission) ให

การรับรองหลักการพื้นฐานของสถติิทางการ ประกอบดวย 10 หลักการ ดังน้ี 

หลักการที่ 1  ความสอดคลอง เปนธรรม และเทาเทียม (Relevance, impartiality and equal 
access) 

สถติิทางการเปนระบบขอมูลทีแ่สดงใหเห็นสถานการณดานเศรษฐกิจ ประชากร สังคมและ
สิ่งแวดลอมที่สาํคัญของประเทศ สถติิทางการจะตองมีหลักการจัดทําและการเผยแพรที่นาเชื่อถือโดยหนวยงาน
ภาครัฐ และจะตองตอบสนองความตองการใชประโยชนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาขน  

ปจจัยสําคญัที่จะทําใหสถติิทางการเปนไปตามหลักการที่ 1 ประกอบดวย การจัดตั้งองคกรที่
ปรึกษา (Advisory bodies) ใหทําหนาที่กํากับดูแลการผลิตสถติิของหนวยงานตางๆ ใหไดมาตรฐาน สอดคลอง
กับความตองการใชประโยชน มีการปรึกษาหารือกับผูใชประโยชนสถติิ (user consultation)เพ่ือทําการสาํรวจ
สถติิใหมๆ และสํารวจความพึงพอใจของผูใช หนวยงานสถติจิําเปนตองมีการวางแผนและการดําเนินงานของ
องคกรทีด่ี (good organization planning and operation) เพ่ือใหสามารถปรับเปลีย่นตามความตองการของ
ผูใช มีกฎหมายสถิติ (statistics legislation) รองรับการดําเนินงานของหนวยงานสถติิใหเปนอิสระปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมือง นักสถิติตองมแีนวคดิ หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานทางสถติอิยางมืออาชพี เปดเผย 
(openness about concepts, Sources and methods used) มีการเผยแพรสถิติไปสูผูใชอยางกวางขวาง สถติิ
จะตองอยูในรูปแบบทีผู่ใชตองการและเขาใจงาย 

หลักการที่ 2  ความเปนมอือาชีพ (Professionalism) 
 
เพ่ือใหสถติทิางการนาเชื่อถือ หนวยงานสถติจิําเปนจะตองมกีระบวนการผลติ วิธีการรวบรวม 

ประมวลผล จัดเก็บ และนําเสนอขอมูลสถติิ ที่อยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพทีถู่กตอง 

 ปจจัยสําคญัทีจ่ะทาํใหสถติทิางการเปนไปตามหลักการที่ 2 คือ จะตองมีหลักเกณฑและวธีิการ
ทางสถติิทีด่ี (sound statistical methodology) เพ่ือใหสถติิทางการมีมาตรฐาน หนวยผลติสถิติจะตองมกีรอบ
การดําเนินงาน มาตรฐานสถิติ เลือกใชวิธีการผลิตทีถู่กตองตามหลักวชิาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง มีวิธีการนําเสนอขอมูลที่เหมาะสม เพ่ือใหผูใชเขาใจสถติิทางการไดงาย มี
การฝกอบรมเจาหนาทีส่ถิติใหมีความรูความสามารถ มีการสนับสนุนการวจิยัและนวัตกรรม มีการจัดการคณุภาพ 
(Quality management) ในกระบวนการรวบรวม ผลิต และวิเคราะหขอมลู  
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หลักการที่ 3 ความรบัผิดชอบ (Accountability) 
 
  เพ่ือประโยชนในการตีความขอมูลใหถูกตอง หนวยงานสถติจิะตองนําเสนอขอมูล เก่ียวกับ
แหลงที่มาของสถติิ วิธีการและขั้นตอนทางสถิติตามมาตรฐานวิชาการ  

กระบวนการทางสถติิตั้งแตข้ันตอนการออกแบบไปจนถึงการเผยแพร อาจเกิดความคลาดเคลื่อน
ไดในแตละข้ันตอน ไมวาความคลาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนจะวดัไดหรือไมก็ตาม จําเปนที่จะตองเปดเผยใหผูใชไดรับ
ทราบขอเทจ็จรงิอยางชัดเจน เพ่ือนําไปพิจารณาใชสถติิไดอยางระมัดระวัง 
 

หลักการที่ 4  การปองกันการใชขอมูลผดิพลาด (Prevention of misuse) 
 
หนวยงานภาครฐัควรมีอํานาจและหนาที่แสดงความคดิเห็นเก่ียวกับความผดิพลาดในการตคีวาม

และการใชสถติอิยางไมถูกตอง การใชขอมูลผิดพลาดสวนใหญเกิดจากความไมตั้งใจ และสามารถปองกันการใช
ขอมูลผิดพลาดไดโดยหนวยงานสถติิ ดวยการปฏิบัติตามหลักเกณฑทางสถิตอิยางถูกตอง รวมทั้งใหการศึกษา
แกผูใช เพ่ือใหมีความเขาใจสถิติ และนําไปใชประโยชนอยางถูกตอง  

 
หลักการที่ 5  ความคุมคาของการลงทุน  (Cost-effectiveness) 
 
ขอมูลสถติิมีทีม่าจากหลายแหลงทั้งจากการสํารวจและขอมลูจากทะเบียนที่มาจากการปฏิบัติงาน 

หนวยงานสถติจิะตองเลือกแหลงที่มาของขอมูลที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันเวลา และไมเปนภาระแกผูใหขอมลู 
 
                      หลักการที่ 6  ความลับของขอมูลสวนบคุคล (Confidentiality) 

 
ขอมูลสวนบคุคลที่จดัเก็บโดยหนวยงานสถติิ จะตองรักษาไวเปนความลับ และใชเพ่ือ

วัตถุประสงคในทางสถติิเทานัน้  
 
มีมาตรการควบคุมความลับของขอมูล เพ่ือใหประชาชนมคีวามเชื่อมั่นในการใหขอมูลที่ถูกตองกับ

หนวยงานสถติิ มีการกําหนดหลักเกณฑการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล เพ่ือเปนหลักประกันการรักษาความลบั 
รวมทั้งมีกฎหมาย กําหนดบทลงโทษสําหรับผูฝาฝน 

หลักการที่ 7 กฎหมายรองรับการปฏบิัตงิาน (Legislation) 
 
  กฎหมาย ระเบยีบและมาตรการ วาดวยสถติิ ทําใหระบบปฏบัิติการของสถติิทางการเปนระบบที่
เปดเผยตอสาธารณชน 

การเปดเผยในทุกแงมุมของการผลิตสถติิทางการมีความสําคัญในการเสรมิสรางความมัน่ใจและ
ความนาเชื่อถือใหกับหนวยงานผลิตสถิตแิละขอมูลทีผ่ลิต ในหลายประเทศ การผลติสถติิถกูควบคุมโดยกฎหมาย
สถติิ ซึ่งกําหนดอํานาจหนาทีข่องหนวยงานสถติิรวมทั้งตําแหนงผูบริหารจัดการระดับประเทศ รวมทั้งขอบังคับใน
การเผยแพรขอมูล การรักษาความลับขอมูลสวนบุคคล และขอบังคับสําหรบัผูใหขอมลู 

หลักการที่ 8  ความรวมมอืในประเทศ (National Co-ordination) 

ความรวมมือระหวางหนวยงานสถติิภายในประเทศ มีความจําเปนอยางยิ่ง ที่จะทําใหระบบสถติิ
ของประเทศมคีวามสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สถติิทางการมขีอบเขตกวางและผลิตโดยหลายหนวยงาน หลายประเทศมีสาํนักงานงานสถติิ
แหงชาติเปนหนวยงานกลางทําหนาทีผ่ลติสถติิทางการสวนใหญ แตในบางประเทศมีหลายหนวยงานทาํหนาที่
ผลิตสถิติ ไมวาจะมีองคกรผลติสถิติอยางไร จําเปนจะตองมกีารประสานงาน เพ่ือลดความซ้ําซอนในการผลิตและ
ลดภาระของผูใหขอมูล อยางไรก็ดี มาตรฐานสถติิจะชวยอํานวยความสะดวกในการประสานขอมูลจากแหลงตางๆ 
ภายในประเทศ และระหวางประเทศไดดีข้ึน 

หลักการที่ 9  ความรวมมอืระหวางประเทศ (International Co-ordination) 

การผลติสถติิทางการใหเปนไปตามหลักการ แนวคดิ มาตรฐานและวิธีการทางสถติทิี่ถูกตองเปนที่
ยอมรับกันในวงการสถิตริะหวางประเทศ จะทาํใหระบบสถิตขิองทุกประเทศมีความสอดคลอง มีประสิทธิภาพ
เปนไปตามมาตรฐานเดยีวกัน เอ้ือตอการเปรียบเทียบสถติิระหวางประเทศ  หลายประเทศจดัทําขอตกลงดานสถติิ
กับหนวยงานระหวางประเทศ (International statistical agreements) เก่ียวกับ วิธีการและคุณภาพการผลิตสถิติ  
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หลักการที่ 10  ความรวมมอืทางสถิตริะหวางประเทศ (International statistical co-
operation) 

ขอตกลงทางสถิติระหวางประเทศทั้งในลักษณะทวภิาคแีละพหุภาคี เปนประโยชนตอการปรับปรุง
ระบบสถิติของทุกประเทศใหดีข้ึน การแลกเปลี่ยนขอมูลและการปฏิบัติงาน รวมทั้งการรวมมือในการพัฒนา
มาตรฐานสถิติ กิจกรรมดานสถติิระหวางประเทศ เปนสิ่งจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพสถติิอยางตอเนื่อง  

การปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของสถิติทางการของประเทศตางๆ  

คณะมนตรีแหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission) ใหการรับรอง
หลักการพ้ืนฐานของสถิตทิางการ เม่ือป 1994  โดยมีหนวยงาน The United Nations Statistics Division 
(UNSD) ทําหนาที่ใหความชวยเหลือประเทศตางๆ พัฒนาระบบสถติิของประเทศ และสนับสนุนหลักการพ้ืนฐาน
ของสถิตทิางการ ดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในทุกมติิของการพัฒนาระบบสถติิของประเทศ 

ในป 2003 คณะมนตรแีหงสหประชาชาติ (The United Nations Statistical Commission) 
มอบหมายให UNSD ติดตามและจดัทาํรายงานการปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของสถติทิางการเพื่อนําไปประชุม
รวมกันในป 2004 ซึ่งครบรอบ 10 ปของการรับรองหลักการพื้นฐานของสถติิทางการ โดย UNSD ไดพัฒนา
แบบสอบถามใหสํานักงานสถติิแหงชาตริายงานประสบการณเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของสถติิทางการและไดรับ
การตอบกลับจาก 112 ประเทศ 

1.2 กรณีศึกษาประเทศที่มีการจัดทําระบบสถิติทางการ 2 ประเทศ 
 
  การศึกษาน้ีไดเลือกประเทศนิวซีแลนด และประเทศเกาหลีใต มาเปนกรณีศกึษา 

เน่ืองจากประเทศนิวซีแลนดมีระบบจดัการสถิติแบบรวมศูนย (Centralized system) ไดออกกฎหมายใหมีการ
พัฒนาและดาํเนินการผลิตสถติิทางการมาตั้งแตป 1975 จึงเปนประเทศทีมี่ระบบการจัดการสถิตทิางการที่
ยาวนานและชดัเจน รวมทั้งกําหนดรายการสถิตทิางการไวอยางครบถวน สาํหรับประเทศเกาหลีใต มีระบบจัดการ
สถติิแบบกระจายงาน (Decentralized system) และมีปญหาดานสถติิคลายคลึงกับประเทศไทย เม่ือป 2007 
ประเทศเกาหลใีตปรับปรุงกฎหมายสถติิใหม เพ่ือแกไขปญหา และจัดทําสถิตทิางการที่มีคุณภาพมากขึน้ ปจจุบัน
ประเทศเกาหลใีตไดจดัทําสถติิทางการไปแลวจํานวนหนึ่ง  

 
  1.2.1 ประเทศนิวซีแลนด  
 
   (1) ระบบการจัดการสถิติของประเทศนิวซีแลนด 
 
ระบบสถิติของประเทศนิวซแีลนด เปนระบบสถติิแบบรวมศนูย (centralized system) โดยมีสถิติ

นิวซีแลนด (Statistics New Zealand) เปนหนวยงานหลักทีมี่ความเชีย่วชาญดานสถติิ ทําหนาที่บริหารจดัการ
ระบบสถิตทิางการของประเทศใหยั่งยืน ตามที่กําหนดไวในกฎหมายสถิติป 1975 โดยมี Government 
Statistician เปนตําแหนงผูบรหิารสูงสดุของสถติินิวซแีลนด และรายงานผลการดําเนินงานตอรัฐมนตรสีถิต ิ
(Minister of Statistics) เพ่ือพิจารณาอนุมัตสิถติิทั้งหมดทีจ่ัดทาํโดยหนวยงานภาครฐั   

 
สถติิทางการเปนพ้ืนฐานสําคัญของรัฐบาลที่แสดงใหเห็นสถานการณของประเทศ ผลการ

ดําเนินงานของภาครัฐ และความเขมแข็งของประเทศ การชีว้ัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาศัยขอมูลบัญชี
ประชาชาติ และการชี้วดัผลการดําเนินงานดานธุรกิจ ใชขอมลูสําคัญดานการคา และตลาดแรงงาน ที่จดัทาํข้ึน
อยางถูกตอง มีคุณภาพนาเชื่อถือ รวมทั้งการใชสถติิทางการเพื่อประกอบการตัดสินใจสนับสนุนงบประมาณดาน
สุขภาพ การศึกษา บริการสังคม ดังนั้น สถิตทิางการจึงเปนทรัพยากรของชาติที่มีความสําคญัในการพฒันา
นโยบายดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สถติิทางการที่ดสีามารถชี้นําทิศทางการพฒันาธุรกิจและ
เศรษฐกิจของประเทศไดอยางถูกตองแมนยาํ 
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(2) ระบบสถิตทิางการของประเทศนิวซีแลนด  

สถิตทิางการคืออะไร: กฎหมายสถิต ิ(Statistics Act 1975) กําหนดไววา สถติิทางการ คือ 
สถติิทั้งหมดทีด่ําเนินการโดยหนวยงานภาครฐั (government departments) รวมทั้งสถิตทิี่ผลิตโดยสถติิ
นิวซีแลนด ประกอบดวยสถิตทิีไ่ดมาจาก  
 

• การสํารวจ (Statistical surveys)  
• การปฏิบัติงานและขอมูลทะเบียน (Administrative and registration record) และ

รูปแบบอื่นๆ รวมทั้งเอกสารการวิเคราะหสถติทิี่เผยแพรสม่ําเสมอ หรือวางแผนจะ
เผยแพรอยางสม่ําเสมอ  

  
กฎหมายสถิติ (Statistics Act 1975) กําหนดให สถิตทิางการครอบคลุมสถติิทั้งหมด ที่ผลติ

โดยสถติินิวซแีลนด หรือหนวยงานอื่น และกฎหมายกําหนดให Government Statistician ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุด
ของสถิตินิวซีแลนด ในฐานะเปนหนวยงานหลักผลติสถิตทิางการ จะตองจดัการและประสานกิจกรรมการสํารวจ 
การผลติขอมูลสถติิทั้งหมดของประเทศใหมีประสทิธิภาพ เพ่ือลดความซ้ําซอน ประหยดัเวลา งบประมาณ และให
ไดสถติทิี่ไดมาตรฐานตามที่กําหนด สอดคลองกับความตองใชประโยชน และเผยแพรสถติิใหกับผูใชสามารถ
เขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว คุมคากับการลงทุนของประเทศ 

 
กฎเกณฑดานสถิตทิี่กําหนดขึ้นอยางเปนทางการ จะตองไดรับการยอมรับจากหนวยงานภาครฐั 

เพ่ือใหม่ันใจไดวาการผลิตสถติิทางการจะเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  
 

สถติิทางการสวนใหญผลติโดยสถติินิวซแีลนด โดยเฉพาะสถติิดานเศรษฐกิจ สวนสถติทิางการ

ที่สถิตินิวซีแลนดไมไดเปนผูผลิตไดแก การศกึษา สุขภาพ อาชญากรรม ยุตธิรรม และสวสัดิการสังคม 

  
  คําจาํกดัความของสถิตทิางการ (Definition of Official Statistics): สถิตทิางการ 
หมายถึง สถิตทิี่ผลิตโดยหนวยงานภาครฐั (government agencies) เพ่ือ   
 

• แสดงสถานการณดานเศรษฐกิจและสังคม  
• ใชพัฒนาและตดิตามประเมินนโยบาย  
• เปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ การอภิปราย หารือรวมกันระหวางภาครฐั และเอกชน 

ชุมชน ประชาชนในวงกวาง 
 

 ประโยชนของสถิตทิางการ รัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของใชสถิตทิางการเพื่อกําหนด
นโยบาย ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาล และใชเพ่ือชี้วัดสถานการณดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม  ใหแกสาธารณชน รฐับาล หนวยงานในทองถิ่น และธุรกิจเอกชน 

 
ชวงป 2003 สถิตินิวซีแลนด, the State Service Commission and The Treasury, รวมกับ

หนวยงานที่เก่ียวของทบทวนสถานภาพของสถติินิวซแีลนดและแนวทางการดําเนินงานสถติิทางการในอนาคต 

พบวามีความจําเปนตองปรับปรงุการประสานงานและการบรหิารจัดการระบบสถติิทางการ ดงันี้ 

• ปรับปรุงระบบการบรหิารจดัการสถิตทิางการใหดีข้ึน (Better management of the 
official statistics system) เน่ืองจากระบบสถติิปจจุบันขาดการประสานงานและการ
จัดการที่ดี ไมมุงเนนการผลติสถติทิี่สาํคัญรวมกัน  

 
• ปรับปรุงการเขาถึงขอมูล (Better management of access to statistical data) ความ

ออนแอดานการประสานการจดัทําสถิตทิางการสงผลใหขาดองคความรูในการเขาถึง
ขอมูล ทําใหไมสามารถนาํขอมูลที่มีอยูมาใชประโยชนในการพัฒนานโยบายและติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานไดเต็มที ่

 
• มาตรฐานและนโยบายในการผลิตขอมูลสถติิของหนวยงานตางๆ ตองมีความสอดคลอง

กัน (Consistent standards and policies to be applied by departments) ปจจุบัน
การผลติสถติิของหนวยงานภาครัฐใชมาตรฐานและนโยบายที่แตกตางกัน ทําใหนักวิจัย
ประสบปญหาในการใชประโยชนขอมูล มาตรฐานทีส่อดคลองกันและการระบุแหลงที่มา
ของขอมูลจะชวยใหการเขาถงึขอมูลและประสานการใชประโยชนขอมูลจากแหลงตางๆ 
รวมกันไดดีข้ึน 
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• ใหมีการใชขอมลูสถติทิี่มีอยูใหมากขึ้น (Better use of existing government 

statistics) ควรพิจารณานําสถติิที่มีอยูมาใชประโยชนใหเต็มที่กอน  
  

จากการทบทวนระบบสถติิทางการ ทําใหรฐับาลกําหนดมาตรการปรับปรุงระบบสถิตทิางการ 11 
มาตรการ และจัดสรรงบประมาณใหดําเนินการปรับปรุงในป 2004 การดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวจะชวยให
ระบบสถิตทิางการของหนวยงานภาครัฐประสานสอดคลองกัน โดยมีผูบรหิารสูงสุดของสถติินิวซีแลนด (The 
Government Statistician) ปฏิบัติตามมาตรการอยางตอเนือ่ง และไดรับความรวมมือจากผูบรหิารของหนวยงาน
ตางๆ ในการปรบัปรุงสถิตทิางการ ตามมาตรการ 11 ขอ ประกอบดวย 

 
(1) กําหนดกลุมสถติิสําคัญกลุมที่ 1 (Identification of a set of important statistics:Tier1) ซึ่งเปน

สถติิทางการหลัก (Key official statistics) เพ่ือชี้วัดสถานการณ ผลการพฒันาของประเทศ
นิวซีแลนด การกําหนดกลุมสถติิสําคัญเปนพ้ืนฐานเบื้องตนดานสถติิ   

 
(2) การขยายขอบเขตของสถติิทางการ เพ่ือรวมสถิตทิี่ผลติโดย Crown Agents ผูผลิตสถติิ Tier1 

ที่อยูนอกเหนือหนวยงานภาครฐัและ Crown Agents จะตองผลิตสถิตภิายใตขอบเขตที่กําหนด 
 
(3) มาตรฐาน กฎเกณฑ และนโยบายสาํหรับสถติิ Tier 1 จะกําหนดโดยผูบริหารสูงสุดของสถติิ

นิวซีแลนด (Government statistician) รวมกับหนวยงานภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
ประสาน และใชประโยชนสถติิใหมากทีสุ่ด  

 
(4) รัฐมนตรสีถติิ (Minister of Statistics) จะเปนผูอนุมัติการสาํรวจใหม หรือการปรับปรุงสถติิ Tier 

1  ทั้งหมดเพื่อใหสถิตทิีผ่ลติไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว 
 
(5) ผูบรหิารสูงสุดของสถิตินิวซีแลนด (Government statistician) เปนผูนําในการพัฒนาระบบ

สถติิทางการ โดยพัฒนามาตรฐานสถิติ กฎเกณฑ และนโยบาย ซึ่งทําใหสถติินิวซีแลนด
สามารถสนับสนุนหนวยงานอืน่ๆ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสถิตTิier 1 รวมทั้งทําหนาที่สื่อสารใหผูใชและผูผลติสถติิเขาใจเก่ียวกับคุณภาพ 
ประสทิธิภาพ และการพฒันาสถิติใหมๆ จากแหลงขอมูลทีมี่อยู 

 
(6) คณะกรรมการสถิตทิางการ (Advisory Committee on Official Statistics:ACOS) เปน

คณะกรรมการที่เปนอิสระ ใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐมนตรสีถิติ (Minister of Statistics) และ
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจะประสานงานกับชุมชนสถติทิี่ประกอบดวย ผูใช ผูผลิตสถติิ และผู
ใหบริการ เพ่ือใหม่ันใจไดวาสถิตทิางการทีผ่ลิตข้ึน โดยเฉพาะสถิติ Tier 1 ถูกพัฒนาให
สอดคลองกับความตองการของผูใชและผูผลติ 

 
(7) การเขาถึงและการบริการขอมลู 

 
• ผูใชสามารถเขาถึงรายการขอมูลสถิตทิั้งหมดที่จัดทําโดยภาครัฐ 
• ผูใชสามารถใชวิธีการมาตรฐานตางๆ หลากหลายในการเขาถึงสถิติ Tier 1  
• การบริการสถิต ิTier 1 จะดําเนินการโดย Chief Executive ของหนวยงานผลิตตาม

ปฏิทินการ ใหบริการขอมูลทีจ่ะเผยแพรอยางนอยลวงหนา 6 เดือน 
 

(8) การเขาถึงสถิติ Tier 1 ที่ไดจากการสํารวจและขอมูลจากทะเบียน หนวยงานใหมถูกจดัตั้งข้ึน
ภายใตสถติินิวซีแลนดเรียกวา หนวยงานวจิัยสถติิทางการ (Official Statistics Research) และ
ศูนยขอมูล (Data Archive Center) ใหทําหนาที่จดัการใหผูใชจากหนวยงานภาครัฐ 
มหาวทิยาลัย และนักวิชาการเขาถึงสถิติ Tier 1 ณ จุดเดียว  

 
(9) ขอตกลงในการสํารวจที่สถิตินิวซีแลนดจัดทําใหกับหนวยงานภาครัฐจะตองมีความชัดเจน โดย

ขอตกลงและเงือ่นไขเหลานั้นตองไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและเปนที่เขาใจรวมกันของ
ผูเก่ียวของ 

(10) จะตองมีกระบวนการสื่อสารอยางเปนทางการสําหรับทุกการสํารวจ เพ่ือใหมีการลงทะเบียน 
บันทึกการสํารวจขอมูลทั้งหมด ลดปญหาการผลิตสถิติซ้าํซอนของหนวยงานตางๆ 

 
(11) กระบวนการจัดการกับภาระงานจํานวนมาก ดวยการกําหนดการสํารวจที่มีขนาดตัวอยางมากกวา 

2,500 เพ่ือกระตุนความรวมมือระหวางหนวยงาน แตการตัดสนิใจสดุทายจะอยูทีผู่บรหิาร
ระดับสูงของหนวยผลิตสถติ ิ
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หลักเกณฑสถิตทิางการของประเทศนวิซีแลนด  

หลักเกณฑที่ใชในการกําหนดสถิตทิางการของประเทศนิวซีแลนด สอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานของ
สถติิทางการของคณะมนตรแีหงสหประชาชาติ (The United Nations statistical Commission)  
ประกอบดวย 10 หลักการ ดังน้ี  

(1) Relevance : สถิตทิางการผลติโดยหนวยงานภาครัฐมคีวามสอดคลองกับความตองการใช
ประโยชนของภาครัฐและภาคสวนตางๆ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต  

(2) Integrity : สถติิทางการ มีกระบวนการผลิตและการเผยแพรใชวิธีการที่โปรงใส 
(3) Quality : สถิตทิางการมคีุณภาพ ผลติดวยวิธีการทางสถิตทิีถู่กตอง แหลงขอมูลมีความ

นาเชื่อถือ  
(4) Coherence : มีความเกี่ยวของกันอยางมีเหตผุลระหวาง common frameworks, standards 

และ classifications  
(5) Accessibility : เปดโอกาสในการเขาถึงสถิตทิางการอยางเทาเทยีมกัน 
(6) Efficiency: หนวยผลิตสถติทิางการจะตองมีประสทิธิภาพในการผลติสถติิใหคุมคากับการ

ลงทุน 
(7) Protecting Respondent information: รักษาขอมูลความลบัสวนบุคคล 
(8) Minimizing respondent load: การจัดเก็บขอมูลจะกอใหเกิดประโยชนอยางแทจริงและไม

เปนภาระกับผูใหขอมูล  
(9) Maximizing existing source: ใชประโยชนขอมูลที่มีอยูจากแหลงตางๆ ใหเกิดประโยชน

สูงสดุ 
(10) International participation: หนวยผลติสถิตทิางการตองมีสวนรวมในการพฒันาสถติิรวมกับ

หนวยงานสถติริะหวางประเทศ  

สถิตทิางการ (Tier 1 Official Statistics)  
 
 กลุมสถติทิางการที่กําหนดไวใน Tier 1 ครอบคลุมทุกสาขา เปนสถติิทีจ่ะตองผลิต วิเคราะห และ
เผยแพรใหไดมาตรฐานสูง  โดยหนวยงานภาครัฐ ซึ่งมีคณะกรรมการจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับรายการ
สถติิ Tier 1 ทาํหนาทีร่วมกันจัดทาํ และลงนามใหความเห็นชอบสถิติ Tier 1 นําเสนอรัฐมนตรสีถติิ (Minister of 
Statistics) พิจารณาตอไป  
 
 

Tier 1 Official Statistics (30 May 2005) ประกอบดวย 
 
 

Population 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Population counts and 
growth 

Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Population by location Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Components of population 
change 

Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Composition-age, sex. 
Ethnicity, marital status, 
country of birth, etc. 

Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Maori population Census of Population and 
dwellings 

Statistics New Zealand 

Estimated population for the 
total population and Maori 
population at national and 
sub-national level 

Derived statistic Statistics New Zealand 

Ethnic population projections 
for Asian, European, Maori, 
and Pacific People at national 
and sub-national level 

Based on census Statistics New Zealand 
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Population 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Families and households Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Citizenship approvals Department of Internal 
Affairs administrative data 

Statistics New Zealand 

Migration passenger arrivals 
and departures 

New Zealand Immigration 
Service (Department of 
Labour) 

Statistics New Zealand 

Internal migration Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Disability: Status and type of 
disability 

Household Disability Survey Statistics New Zealand 

Total usually resident 
population projections 

Derived statistic Statistics New Zealand 

Abortion statistics, including 
the number of abortions 
performed in New Zealand, 
the general abortion rate for 
women aged between 15 
and 44 years, abortion rates 
in four year age brackets, 
median age of women 
having abortions 

Abortion Supervisory 
Committee administrative 
data 

Statistics New Zealand 

 
Births, Deaths and Marriages 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Births and birth rates, total 
fertility rate 

Births, Deaths and Marriages 
Department of International 
Affairs administrative data 

Statistics New Zealand 

Deaths and death rates  Statistics New Zealand 
Dissolutions statistics  Statistics New Zealand 

 
Culture and Identity 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Statistics on the written use 
of Te Reo Maori as well as 
the interpretation and spoken 
use of the language 

Census of Population and 
Dwellings Maori Language 
Survey 

Statistics New Zealand 

Cultural participation by 
identified activities and 
frequency 

Cultural Experiences Survey 
(Household Labour Force 
Survey Supplement 2002) 

Statistics New Zealand 

Religion, numbers by 
affiliation 

Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Languages spoken Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Time use, activities 
undertaken, time of day, 
duration place 

Time Use Survey Statistics New Zealand 

Volume of unpaid work Time Use Survey Statistics New Zealand 
 

Education 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Highest qualification Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Employees participation in Business Operations Survey Statistics New Zealand 
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Education 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

training activities 
Education and training, both 
tertiary and job based that 
leads to a recognized 
qualification 

Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Secondary school literacy in 
reading, mathematics and 
science 

OECD Programme for 
International Student 
Assessment (PISA) 

Ministry of Education 

Adult literacy to interpret 
printed information 

Adult Literacy Survey Ministry of Education 

Hours of continuing 
education/training 

Adult Literacy Survey Ministry of Education 

 
 

Health and Safety 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Life expectancy at birth by 
gender and ethnicity 

Derived statistic Statistics New Zealand 

Suicide deaths by age, 
ethnicity, gender 

Derived statistic Ministry of Health 

Infant deaths Derived statistic Ministry of Health 
Morbidity 
- Cancer rates (by major site) 
- Hospital discharges 

Administrative data Ministry of Health 

Injury Statistics. Collection 
covers work-related injury 
cases, motor vehicle traffic 
cases and other areas of 
injury considered to be a 
priority for prevention and 
management by government. 
The scope of the collection 
includes both non fatal and 
fatal (i.e. deaths due to 
external causes) 

Administrative data Statistics New Zealand 

 
Housing 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Housing indicators Census of Population and 

Dwellings 
Statistics New Zealand 

Dwelling types Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Tenure of households Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Number of usual residents Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Real cost of housing Consumer Price Index Statistics New Zealand 
 

Justice and Law 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Offences by type and region Police administrative data 
Datasets as published by 
Statistics New Zealand 

New Zealand Police 

Apprehensions by age, sex, Police administrative data as New Zealand Police 
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Justice and Law 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

ethnicity, type of offence, 
region 

published by Statistics New 
Zealand 

Voter Turnout: general 
election official final results 
for each electorate 

Electoral returns Ministry of Justice 

Statistics on all criminal 
offences (charges) that result 
in prosecution by outcome 
(conviction, acquittal, 
discharge). Also includes 
type of offence and court 
location 

Administrative data Ministry of Justice 

Statistics on all convicted 
cases (offenders) including 
type of offence, sentence 
type. Court location and 
offender demographics. 

Administrative data Ministry of Justice 

 
Labour Market 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Labour supply: employment 
and unemployment 

Household Labour Force 
Survey, Census of Population 
and Dwellings-education 
participation rates 

Statistics New Zealand 

Statistics on labour demand 
including measures of labour 
input and the costs of 
salaries and wages. 

Quarterly Employment 
Survey 

Statistics New Zealand 

Labour Cost Index Derived statistic Statistics New Zealand 
Work stoppages Administrative data from the 

Department of Labour 
Statistics New Zealand 

Statistics  on continuous 
change in the Labour market 
from a firm and individual 
(employee) level, including 
worker turnover, multiple job 
holding, firm size 

Linked Employee Employer 
dataset 

Statistics New Zealand 

 
Income 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Statistics on average weekly 
income from regular sources 
 
Statistics on average weekly 
income including income 
from both irregular and 
regular income 

New Zealand Income Survey 
 
 
Household Economic Survey 

Statistics New Zealand 

Statistics on the distribution 
of total annual income 
 
Statistics on the distribution 
of average weekly income 
from regular sources by 
sources 

Census of Population and 
Dwellings 
 
New Zealand Income Survey 

Statistics New Zealand 
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Income 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Change in the amount of 
average gross income 

Quarterly Employment 
Survey 

Statistics New Zealand 

Measure of the change in 
salary and wage rates 

Labour Cost Index Statistics New Zealand 

Statistics on average weekly 
household income, with 
income from both irregular 
and regular recurring sources 

Household Economic Survey Statistics New Zealand 

Measure of relationships, 
distribution and experience 
of income dynamics 
longitudinally and annually 
with regard to specific 
objectives. These are: 
income level over time for 
individuals and families as 
well as significant changes in 
income and the relation to 
the labour market, 
government transfers and 
family status. Relationships 
between savings for 
retirement and life cycle, and 
education, labour market and 
employment 

Survey of Family Income and 
Employment (SoFIE) 

Statistics New Zealand 

Welfare assistance by 
volume, value and type, 
including accommodation 
assistance 

Income Support 
administrative data 

Ministry of Social 
Development 

 
National Economy 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Gross Domestic Product 
(including existing 
component accounts) 

National Account Statistics New Zealand 

Capital stock National Account Statistics New Zealand 
Crown accounts Surveys and administrative 

data 
Statistics New Zealand 

Generally Accepted 
Accounting Practices time 
series 

Derived statistics The Treasury 

Balance of payments Business and household 
surveys and administrative 
data 

Statistics New Zealand 

Hedging statistics Balance of Payments Surveys Statistics New Zealand 
Current account Business and household 

surveys and administrative 
data 

Statistics New Zealand 

International investment 
position 

International Investment 
Survey 

Statistics New Zealand 
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General Industry 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Agriculture, Forestry and Fisheries 

Agriculture production: livestock 
numbers, land use, horticultural 
plantings, forestry plantings, 
(including statistics on new areas 
planted, areas replanted, areas of 
exotic timber harvested and cubic 
metres of exotic timber 
harvested) and fertilizer 
application 

Agricultural production 
surveys and census 

Statistics New Zealand 

Statistics on  the volume of 
livestock slaughtered 

Administrative data Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Production of sawn timber, pulp, 
paper and paperboard. Veneer, 
plywood, fibreboard and 
particleboard 

Serveys (annual and 
quarterly) 

Ministry of Agriculture and 
Forestry 

A detailed quantitative database 
of New Zealand’s planted 
production forests. Principal 
components are forest areas by 
age-class, species and 
management 

National Exotic Forest 
Description (NEFD)-Database 

Ministry of Agriculture and 
Forestry 

Total allowable commercial catch 
(the annual commercially 
available fish stock) and the 
estimated landings taken from 
the ocean 

Estimates Ministry of Fisheries 

Fish stocks, specifically the asset 
value of fish by quota 
management region and by 
species such as paua, hoki, rock 
lobster as well as the export 
values and volumes of fish by 
different species 

Estimates Statistics New Zealand 

Manufacturing, Retail and Wholesale Trade 
Manufacturing Economic Survey of 

Manufacturing 
Statistics New Zealand 

Retail trade statistics: stocks and 
flows 

Retail Trade Survey Statistics New Zealand 

Quarterly statistics on the value 
of wholesale sales and the value 
of stockholding 

Wholesale Trade Survey Statistics New Zealand 

Energy production and 
consumption, namely energy use 
by industrial, commercial and the 
residential sectors of such as 
electricity, coal. Oil and gas. 
Production of these fuels along 
with greenhouse gas emissions 
from the use of energy 

Administrative data: 
- Electricity Statistical 

Returns (annual), 
- Gas Statistics (quarterly) 
- Oil and gas production, 

stocks and sales (monthly),
- Energy greenhouse gas 

emissions (annual) 
- Oil and gas reserves 

(annual), 
- Coal production (annual) 

Ministry of Economic 
Development 
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Surveys: 
- Quarterly Deliveries of 

Petroleum Fuels by 
Industry Survey, 

- Quarterly Coal Sales 
Survey 

 
Statistics New Zealand 

Tourism 
International visitor arrivals (and 
domestic departures) 

New Zealand Immigration 
Service (Department of 
Labour) Migration Cards 

Statistics New Zealand 

Commercial accommodation Ministry of Tourism 
Commercial Accommodation 
Monitor 

Statistics New Zealand 

Tourism Satellite Account Ministry of Tourism derived 
statistic 

Statistics New Zealand : 
collection/producing agency 
Ministry of Tourism : funding 
agency 

International visitor expenditure International Visitor Survey Ministry of Tourism 
Domestic tourism expenditure Domestic Travel Survey Ministry of Tourism 

Building and Construction 
Building consents Territorial authorities data Statistics New Zealand 
Building activity Building Activity Survey Statistics New Zealand 

Financial Sector 
Money and Credit Aggregates M3 Standard Statistical 

Return 
Reserve Bank* 

Exchange and interest rates Derived statistics Reserve Bank* 
Housing Loan Interest Rates Registered Bank Standard 

Statistical Return 
Reserve Bank* 

Communication, Science and Technology 
Household use of Information 
Communication Technology 
including interest access and 
computer use as well as how the 
communication is used, for 
example entertainment, 
purchasing 

Census of Population and 
Dwellings 

Statistics New Zealand 

Statistics on the size of the 
Information and Communication 
Technology industry 

Information and 
Communication Technology 
Survey 

Statistics New Zealand 

Statistics on businesses that have 
provided new or significantly 
improved goods and services to 
the market. 

Business Operations Survey Statistics New Zealand 

Statistics on the amount of 
money spent by business, 
government and universities or 
research and development 

Research and Development 
Survey 

Statistics New Zealand 

Statistics on business practices, 
who is carrying them out and how 
well. Business practices include 
quality, training, marketing and 
business planning 

Business Operations Survey Statistics New Zealand 

Biotechnology, principally the 
amount of income and 
expenditure attributable to 

Biotechnology Survey Statistics New Zealand 
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biotechnology but also includes 
the number of employees 
involved in biotechnology, the 
qualification breakdown of 
biotechnology employees, the 
number of biotechnology patents 
and biotechnology 
commercialisation 

Business Demographics 
Business demographics: the 
number of business births and 
deaths on an annual basis by 
region, industry, institutional 
sector, business type, amount of 
overseas ownership and 
employment levels 

Annual Business Frame 
Update Survey 

Statistics New Zealand 

Financial performance, financial 
position and financial ratios by 
board industry groups. 

Annual Enterprise Survey Statistics New Zealand 

         * As per an agreement between The Government Statistician and the Governor of the Reserve Bank 
 

Prices/Inflation 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Capital Good Price index Derived statistic from 
surveys 

Statistics New Zealand 

Consumers Price Index Derived statistic from 
surveys 

Statistics New Zealand 

Farm Expenses Price Index Derived statistic from 
surveys 

Statistics New Zealand 

Food Price Index Derived statistic from 
surveys 

Statistics New Zealand 

Labour Cost Index (All Labour 
Costs) 

Derived statistic from 
surveys 

Statistics New Zealand 

Labour Cost Index (Salary and 
Wage Rates) 

Derived statistic from 
surveys 

Statistics New Zealand 

Labour Cost Index (Unadjusted) Derived statistic from 
surveys 

Statistics New Zealand 

Overseas trade price indexes 
(merchandise and services) 

Derived statistic from 
surveys and Customs 
administrative data 

Statistics New Zealand 

Producers Price Index Derived statistic from 
surveys 

Statistics New Zealand 

 
Exports and Imports 

Tier 1 Official statistic Source Producing agency 
Overseas trade volume indexes 
(merchandise) 

New Zealand Customs 
Service administrative data 

Statistics New Zealand 

Merchandise imports and exports New Zealand Customs 
administrative data 

Statistics New Zealand 

Overseas cargo New Zealand Customs 
administrative data 

Statistics New Zealand 

Imports and exports of the value 
of services 

Balance of Payments 
quarterly current account 

Statistics New Zealand 
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Environment 
Tier 1 Official statistic Source Producing agency 

Environmental impact of 
economic activity 

Natural Resource Accounts Statistics New Zealand 

Inventory of all human-
induced emissions and 
removals of greenhouse 
gases in New Zealand as 
submitted to the United 
Nations Framework 
Convention on Climate 
Change 

New Zealand Greenhouse 
Gas Inventory 

Ministry of Environment 

   
 (3) สถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม: ประเทศนวิซีแลนด 
 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนดพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาตใินสดัสวนที่สูง ดังนั้นจึงจาํเปนอยางยิ่ง

ที่จะตองตรวจวดัจํานวนที่มีอยู และการใชไป ( supply and use)เพ่ือประโยชนในการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาตใิหไดรับประโยชนสูงสุด การนําไปใชเปนฐานขอมูลเชิงนโยบาย การสรางเปนตัวชี้วดัสําคัญ
ดานเศรษฐกิจและการสรางกลยุทธ นโยบายเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืน 

 
ประเด็นสําคญัของสถิตดิานสิง่แวดลอมของประเทศนิวซแีลนดคือ บัญชสีิง่แวดลอมของชาติ (National 

environment Accounts) ซึ่งไดจัดทําข้ึนเริ่มตนในในปงบประมาณ 2000 ดวยขอตกลงระหวางประเทศดานการ
จัดทาํบัญชีสิ่งแวดลอมของกลุมประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD)  โดย Statistics New Zealand เปนหนวยงานหลกั และมีความรวมมือกับกระทรวงสิ่งแวดลอมของ
ประเทศนิวซแีลนด (Ministry for the Environment) ในการผลิตและพัฒนาบัญชดีังกลาวภายใตกรอบการ
พัฒนาของ System of Environmental and Economic Accounts (SEEA) 

 
 

การพัฒนาระบบบญัชีส่ิงแวดลอมของประเทศนิวซีแลนดภายใตกรอบ 
System of Environmental and Economic Accounts (SEEA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ที่มา: Natural Resource Accounts for New Zealand หนา 6



 
บัญชทีรัพยากรธรรมชาติ (Natural resource accounts) ไดรบัการสํารวจและวิเคราะหรวมกับขอมูลและบญัชีดานสิ่งแวดลอม (environment accounts) 

ภายใตกรอบ System of National Accounts (SNA) กลาวคอื ทรัพยากรธรรมชาติทีส่ําคัญของประเทศจะถูกกําหนดขึ้นในบัญชีและทําการประมาณการ Stock ทั้งในแงเชิง
ปริมาณและมูลคา (Physical and Monetary stock) ซึ่งก็คือบัญชีดานสิ่งแวดลอม (Environmental Accounts) ซึ่งสามารถนําไปบรูณาการเขากับ Satellite accounts ไดทันที  

 
(4)   สถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 5 หมวด แตละหมวดแสดงรายการสถิติ แหลงทีม่าของขอมูล (sources) 

และหนวยงานผลิตสถิติ (producing agencies) ดังนี้ 
 
 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Official Statistics 

New Zealand 

หมวด หมู รายการ แหลงที่มา ผูผลิต 

1. Environmental impact 
of economic activity 

   

Natural Resource Accounts 

 

Statistics New Zealand 

  

1.1 Energy account 
Physical Stock account 

Table E-1: Non-renewable energy stock balance sheet 
for New Zealand (PJ)*. (Petroleum, coal) 

Table F-1: Physical quantities of gas and oil reserves in 
petroleum fields under appraisal. 

Table F-2: Oil and condensate physical stock balance 
sheet (PJ). 

Table F-3: Oil and condensate physical stock balance 
sheet (Mm3). 

Table F-4: Gas physical stock balance sheet (PJ). 

Table F-5: Gas physical stock balance sheet (Mm3). 

Table G-1: Coal stock balance sheet (PJ). 

Table G-2: Coal physical stock balance sheet (tonnes). 

Table G-3: Lignite rank coal physical stock balance sheet 
(PJ). 

Table G-4: Lignite rank coal physical stock balance sheet 
(tonnes). 
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สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Official Statistics 

New Zealand 

หมวด หมู รายการ แหลงที่มา ผูผลิต 

Table G-5: Sub-bituminous rank coal physical stock 
balance sheet (PJ). 

Table G-6: Sub-bituminous coal rank physical stock 
balance sheet (tonnes). 

Table G-7: Bituminous rank coal physical stock balance 
sheet (PJ). 

Table G-8: Bituminous rank coal physical stock balance 
sheet (tonnes). 

Table G-9: Semi-anthracite to anthracite rank coal 
physical stock balance sheet (PJ). 

Table G-10: Semi-anthracite to anthracite rank coal 
physical stock balance sheet (tonnes). 

Monetary Stock account 

Table 5.1 Summary of Monetary Energy Stocks 
($million) 

Table 5.2 Summary of Non-renewable Energy Resources 
($million) 

Table 5.3 Monetary Stock Account for Total Petroleum 
and Commodities 

Table 5.4 Monetary Stock Account for Coal 

Table 5.5 Summary Renewable Sources of Energy 
($million) 

Table 5.6 Monetary Stock Account for Renewable Energy 
Resources 

Physical flow account 

Table 1 Energy Intensity
10 

(GJ/$000) 

Table 2 2003 Energy Demand Profile (PJ) 

Table 3 Emission Intensity Versus Value Added 
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สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Official Statistics 

New Zealand 

หมวด หมู รายการ แหลงที่มา ผูผลิต 

(tCO2/$000) 

Table 4 Emission Profile 2003 

  

1.2 Fish account 
Physical Stock account 

Table 1: Catch and Allowable Catch of Quota 
Management System (QMS) stocks – Barracouta

Table 2: Catch and Allowable Catch of Quota 
Management System (QMS) stocks - Blue Cod

.......(จากตารางที่ 3-43 แตกตางกันที่ชนิดของปลา)……… 

Table 43 Catch and Allowable Catch of Quota 
Management System (QMS) stocks – Yellow eyed Mullet 

Table 43: Total Commercial Catch - all species 

Table 44: Commercial and Recreational Catch for Non-
Quota Management Specie 

Table 45: Commercial Aquaculture Harvest Table 

(ในแตละตารางจะแบงเปน Commercial Catch ,Recreational 
Catch, Total Allowable Commercial Catch (TACC), Total 
Allowable Catch (TAC)) 

Monetary Stock account 

Table 1: Asset values of fish species 

Physical flow account 

Table 1: Simplified Flow Table for Selected Fish Species 

(Total commercial catch, Domestic Consumption of 
Commercial Catch, Imports, Export, Converted 
Greenweight Exports, Residuals) 

  

  

1.3 Forestry account 
Physical Stock account 

Table 1 - Summary of Total Timber Available and Not 
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สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Official Statistics 

New Zealand 

หมวด หมู รายการ แหลงที่มา ผูผลิต 

Available for Wood Supply in Hectares 

Summary Table 2 - Summary of Total Timber Available 
and Not Available for Wood Supply in Cubic Metres  

Summary Table 3 - Timber Available for Wood Supply in 
Hectares  

Summary Table 4 - Total Timber Available for Wood 
Supply in Cubic Metres  

Summary Table 5 - Total Timber Not Available for Wood 
Supply in Hectares 

Summary Table 6 - Total Timber Not Available for Wood 
Supply in Cubic Metres (000)  

Summary Table 7 - Total Timber Available from 
Plantations in Hectares. 

Summary Table 8 - Total Timber Available from 
Plantations in Cubic Metres  

Summary Table 9 - Total Timber Available for Wood 
Supply from Indigenous Forests in Hectares 

Summary Table 10 - Total Timber Available from 
Indigenous Forests in Cubic Metres  

Monetary Stock account 

Table 1 Value of exotic standing timber available for 
wood supply 

Table 3 Forestry and logging industry statistics  

Physical flow account 

Table 1 Total Domestic Wood Use by Commodity,

 

  

1.4 Mineral account 
Monetary and Physical Stock account 

Table 2.1 The effect of discounting stocks with large 
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สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Official Statistics 

New Zealand 

หมวด หมู รายการ แหลงที่มา ผูผลิต 

Lifespans 

Table 4.1 Metallic minerals actively extracted in New 
Zealand 

Table 4.2 Other metallic minerals found in New Zealand 

Table 4.3 Non-metallic minerals in New Zealand 

Table 4.4 Summary of monetary mineral stocks 

  

1.5 Water account 
Physical Stock account 

Table 1 Water stock account: June years 1995 to 2001 

Table 2 Water stock account: June year 2001 by region  

Table 3 Municipal and domestic abstraction  

Table 4 Water stock account: Canterbury region  

Monetary Stock account 

Table 1 Freshwater values 

Table 2 Physical stock accounts for freshwater 

Table 3 Sample flow table for freshwater 

Table 4 Values of aquatic ecosystem water services  

Table 5 Values derived from ecosystem services in the 
Waikato region 

  

1. Inventory of all 
human-induced 
emissions and 
removals of 
greenhouse gases 
in New Zealand as 
submitted to the 
United Nations 
Framework 
Convention on 

เปนรายงานการศึกษาประจําปภายใตขอตกลงที่ทําไวกับ สหประชาชาติ : United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) และพิธีสารโตเกียว (Kyoto 
Protocol)  

 

รายงานประกอบดวย  inventory reports the emissions and removals of greenhouse 
gases ไดแก 

• carbon dioxide (CO2) 

 

New Zealand Greenhouse 
Gas Inventory  

 

Ministry for the 
Environment 
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สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Official Statistics 

New Zealand 

หมวด หมู รายการ แหลงที่มา ผูผลิต 

Climate Change • methane (CH4),  

• nitrous oxide (N2O), 

•  hydrofluorocarbons (HFCs),  

• perfluorocarbons (PFCs) and sulphur hexafluoride (SF6) 

 from six sectors:  

• energy; 

•  industrial processes; 

•  solvents;  

• agriculture; 

•  LULUCF (land use, land-use change and forestry);  

• and waste.  

 

 



 1.2.2 ประเทศเกาหลีใต  
 

(1) ระบบการจัดการสถิติของประเทศเกาหลใีต (National Statistics System) 
 

ระบบสถิติของเกาหลีใตเปนระบบสถติิแบบกระจายงาน เชนเดียวกับ สหรฐัอเมริกา ฝรั่งเศส 
ญี่ปุน และประเทศไทย ระบบสถติิแบบกระจายงานดังกลาว มีปญหาและจดุออนหลายประการไดแก  

 
1) ความแตกตางดานมาตรฐานคณุภาพการผลิตสถติิของแตละหนวยงาน 
2) ความซ้าํซอนของรายการสถิตทิี่หนวยงานตางๆผลิตข้ึน สรางความสับสนใหกับผูใช

ประโยชน  นอกจากนี้หนวยผลิตสถิตติางๆมคีวามรวมมือกันนอยในการแบงปนหรือใช
ประโยชนขอมลูโดยเฉพาะอยางยิ่งสถิตทิี่เก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล  

3) กระบวนการผลติแบบกระจายงานจะไมเกิดการประหยดัทางเศรษฐกิจหรือเกิดข้ึนได
ยากถาไมมีการบริหารจัดการทีด่ี  

4) การเขาถึงบริการดานขอมูลของหนวยงานผลิตสถิติไมมีลักษณะรวมศูนย ผูใชตอง
คนหาจากแหลงผลิตขอมลูแตละแหลง      

   
รัฐบาลเกาหลีใตจึงปรับปรุงบทบาท Bureau of Statistics (ตั้งข้ึนตั้งแตป พ.ศ.2491) เปนระยะๆ

โดยปรับเปนสํานักงานสถติิแหงชาติเกาหลี ( The Korean National Statistical Office : KNSO) เม่ือป 
พ.ศ.2533  ภายใตการกํากับของ Ministry of Finance and Economy มีบทบาทสําคัญในการบริหาร
จัดการระบบสถติิของประเทศ โดยมีคณะกรรมการสถิติ (Statistic Council) ทําหนาที่ใหคาํปรึกษาแนะนาํ
การดําเนินงานของ KNSO มีการขยายบทบาท หนาที่ความรบัผิดชอบตามพ.ร.บ.สถติิแหงชาติ จนกระทั่ง
ป พ.ศ. 2550 ยกระดับเปนองคกรระดับ Deputy Ministerial level Organization ในสวนกลางมีเจาหนาที ่
450 คน และ ประจําในสวนทองถิ่น และสาขา 1,222 คน มี Commissioner ซึ่งมีสถานะระดับรัฐมนตรี
ชวยวาการเปนผูบรหิารสูงสุด ขับเคลื่อนการบูรณาการสถติแิละประสานกิจกรรมที่เก่ียวของ KNSO มีการ
จัดองคกร ดังนี ้

 
Commissioner 

Deputy Commissioner 
Audit and Inspection Officer 
General Service Division 
Director General for Planning and Coordination 

Planning and budget Officer 
Creation and Innovation Officer 
International Statistical Cooperation Officer 
Performance Management Team 

   Statistical Policy Bureau 
Survey Management Bureau  
Economic Statistics  Bureau  
Population and Social Statistics Bureau    
Statistical Information Service Bureau 
Statistical Training Institute 
Statistics Research Institute       
Local Statistics Offices (12) 

   Local Branch Offices (65) 
 
ตามกฎหมายสถิติแหงชาติเกาหลีใต ฉบับปรบัปรุง ป พ.ศ. 2523 จึงกําหนดให KNSO มีอํานาจ

หนาทีใ่นการกํากับหนวยงานรฐัทีผ่ลิตสถิติของประเทศทั้งหมด ในฐานะที่ KNSO เปนสถาบันกลางดาน
สถติ ิจึงเปนตัวกลางในการกํากับตรวจสอบในกรณีที่มีการผลิตสถิตซิ้ําซอนกัน เพ่ือลดขอจํากัดและ
แกปญหาที่เกิดข้ึนดังกลาวขางตน KNSO จึงจดัทําแผนยทุธศาสตรเพ่ือการพัฒนาสถติิของประเทศ ชวงป 
พ.ศ. 2549-2553 รวมกับหนวยงานภาครฐัอ่ืนๆ มีสาระสําคัญ คือ 

 
1) เรงรัดปรับปรุง และขยายฐานรายการสถติทิี่สนับสนุนและสอดคลองกับการตัดสินใจให

เทาทันการเปลีย่นแปลงของสงัคม โดยสํารวจจากหนวยงานตางๆพบวามี 126 รายการ
โดยจะจัดทําในชวง 5 ป เชน ดานไบโอเทค ดานสิ่งแวดลอม การลงทุนตางประเทศ 
ดานฐานความรู และสถติิเก่ียวกับรัฐบาลทองถิ่น เปนตน พรอมกับการสนับสนุนการ
พัฒนาระบบสถติิระดับภาค หนวยราชการในทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
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หนวยราชการ จะมีการจัดตั้งสถาบันวิจยัดานสถติิของประเทศใหเปนองคกรมืออาชีพ
ดานการพัฒนาและวิจยัทางสถิต ิ

 
2) สงเสรมิคุณภาพในการผลิตและใหบริการสถติิของประเทศ ในชวง 3 ปแรกของแผนฯจะ

เนนการตรวจสอบคุณภาพ และใหคาํปรึกษาแนะนําแกปญหา หลังจากนั้นจะมีการ
รับรองคุณภาพสถติิควบคูไปกับการจัดทําคูมือการบริหารจดัการคุณภาพสถติิ 

 
3) สรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการสถติขิองประเทศใหเปนศูนยบริการเบ็ดเสรจ็ที่

สมบูรณในป พ.ศ. 2551  (KNSO เริ่มจัดทํา STAT- Korea ในลักษณะ portal internet 
site รวมลิงคสูเว็บไซดของผูผลิตสถิติอ่ืนๆ ตั้งแตป พ.ศ. 2542 และมีพัฒนาการตลอด
มา ) โดยคํานึงถึงการขยายฐานลูกคาจากบคุคลทีมี่ความรูสถิติ และนักสถติิ สู
ประชาชนทั่วไป กับสถานประกอบการตางๆในการใชสถิติในการทํางานและใน
ชีวิตประจําวัน  

 
4) ทบทวนมาตรา กฎหมายตางๆ เพ่ือสนับสนุนกระบวนการแปลงแผนฯ เชน อํานาจการ

บังคับและกําหนดโทษเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพสถติิ การเตรยีมการในการแบงปน
ขอมูลปฏิบัติการระหวางหนวยงาน และการสงเสริมการจัดเก็บสถติิประเภท 
administrative record ใหมากข้ึน 

 
(2) ระบบสถิตทิางการ (Official Statistic System) 
 
จุดประสงคของการจัดทําสถติทิางการของเกาหลีใต คือการแกปญหามาตรฐานคุณภาพใน

กระบวนการผลติสถิติของประเทศ ซึ่งพบวาเก่ียวของกับหลายปจจยั ไดแก  
 
(1) ปริมาณความตองการสถติิเพ่ือการกําหนดนโยบายที่มีความทันสมัยและสอดคลองกับ

ประเด็นใหมๆในโลกยุคปจจุบันมีจํานวนมากขึ้น   
(2) ความไมม่ันใจในการปกปด และรักษาความลับของบุคคลและสถานประกอบการทําให

ผูใหขอมลูเกิดความลังเลหรือปฏิเสธการใหขอมูล  
(3) บทบาทหนวยงานที่ไมใชราชการมีการจัดเก็บสถติิของตนเองเพิ่มมากขึ้นมาก และผูใช

ไมแนใจในความถูกตองแมนยาํของสถิติ  
(4) ผูตรวจสอบคุณภาพสถิตทิางการไมมีอํานาจตามกฎหมายเพียงพอสนับสนุนการทํางาน  

ประกอบกับ  
(5) ระบบจดัการคณุภาพสถิติของประเทศยังไมดีพอสําหรับการควบคุมคุณภาพใน

กระบวนการผลติสถิตทิั้งในหนวยราชการ และองคกรเอกชนอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ข้ันตอนการวางแผน และการวิเคราะหสถิติ กําลังคนดานการวางแผน และการวิเคราะห
สถติิในหนวยงานสถติสิวนกลางของเกาหลีมีนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว
อ่ืนๆ 
 

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบกาํลังคนดานวางแผนและวิเคราะหสถิติในหนวยงานสถิตสิวนกลาง 
กับประเทศตางๆ (พ.ศ. 2547) 

 
ประเทศ เกาหลีใต อเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด ออสเตรเลีย เดนมารก 

จํานวนเจาหนาที่ดานการ
วางแผน และวิเคราะห 
ตอประชากร 1 ลานคน 

 
10 

 
51 

 
139 

 
159 

 
83 

 
116 

 
 

นอกจากนี้ ตั้งแตรัฐบาลเกาหลใีตกระจายอํานาจสูทองถิ่นในป 2538 มีความตองการสถติิระดับ
ภาคมากขึ้น โดยปกติรวบรวมจากหนวยงานราชการระดับภาค และหนวยงานสวนทองถิ่น ซึง่พบวาการ
จัดทาํรายงานประจําปโดยใชสถิติระดับภาคยังมีจุดออนในเรื่อง ความถูกตองแมนยํา ทันตอเวลา และ
ความสมบูรณเที่ยงตรงของสถิต ิ

 
 หลักการสถติทิางการ KNSO จัดทาํสถิตทิางการโดยยึดกรอบการวัดคุณภาพ 7 มิตซิึ่ง 
KNSO ปรับใชจากกรอบที ่UN กําหนดไว ดงันี้ 

 
• ความถูกตองแมนยํา ใกลเคยีงคาแทจริง (accuracy) 
• ทันกาล ทั้งดานความถี่และตรงเวลา (timeliness) 
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• ความเกี่ยวของสัมพันธของสถติิทีผู่ใชประโยชนตองการ (relevance) 
• การเขาถึงสถิตไิดงาย (accessibility) 
• สามารถเปรยีบเทียบไดทั้งมติิเวลาและสถานที ่(comparability) 
• มีประสิทธิภาพในดานกระบวนการ (efficiency) 
• ความสามารถในการใหบริการแกผูใชสถิต ิ(serviceability) 

 
 กรอบหลักการวดัคุณภาพสถิตดิังกลาว แตละประเทศกําหนดแตกตางกันตามบริบทของประเทศ 
ซึ่งอาจมีมากหรือนอยกวากรอบที ่UN กําหนด  
 
 

ตารางที่ 2 : เปรยีบเทียบมติิการวัดคุณภาพสถิติ จําแนกตามองคกรและประเทศ 
 

มิติคุณภาพ เกาหลีใต แคนาดา เนธอรแลนด  Eurostat IMF OECD สวีเดน 
สมบูรณเท่ียงตรง (integrity)        
ความถูกตองของวิธีการ 

(methodological soundness)        

ตรงตามความตองการ (relevance)        
ความถูกตองแมนยํา (accuracy)        
การเขาถึงงาย (accessibility)        

ทันกาล (timeliness)        
ความสามารถในการใหบริการ 

(serviceability) 
       

ความสอดคลองเช่ือมโยง 
(coherence)        

สามารถเปรียบเทียบได 
(comparability) 

       

เขาใจไดงาย (interpretability)        
มีประสิทธิภาพ (efficiency)        
เช่ือถือได (reliability)        

 
ตามกฎหมายสถิติของเกาหลีใต  สถติทิางการจําแนกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) general statistics  

โดยหนวยงานรฐัจะตองจดัทําขอเสนอสงมาให KNSO เห็นชอบกอนจึงจะไดรับรองใหผลติรายการสถติิ
ทางการ และ 2) designated statistics ในสวนองคกรเอกชนจะตองเสนอขอเปน Designated Agency
ตอ KNSO แลวจึงเสนอขอจัดทําสถติิทางการได เม่ือไดรับความเห็นชอบจาก KNSO แลวหนวยงานจึง
สามารถผลติสถิติน้ันๆตามกระบวนการสถิตทิางการได และหากตองการแกไข หรือยกเลิกการผลติจะตอง
ขอความเห็นชอบจาก KNSO ทุกครั้ง  

 
ในป 2549 มีหนวยผลิตสถติิ 159 หนวยงานรวมทั้ง KNSO โดยเปนหนวยงานรัฐสวนกลาง 45 

หนวยงาน หนวยงานรัฐบาลทองถิ่น 33 หนวยงาน และ หนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหผลิตสถิตทิางการ
อีก 81 หนวยงาน  รับผดิชอบ compile สถิตทิางการจํานวน 500 ประเภทรายการ โดย KNSO มีหนาที่
รับผดิชอบในการบูรณาการการผลติ และประสานงานการใหบริการสถติิเหลานี้ พรอมกับการผลติสถติิและ
เผยแพรสถิติพ้ืนฐานของประเทศ  

 
ตารางที่ 3 : สถิตทิางการของประเทศเกาหลีใต 500 ประเภทรายการสถิติจําแนกตามหนวยงาน 

หนาที่หนวยผลิต และประเภทสถติิทีผ่ลิต (ขอมูลป พ.ศ. 2549) 
 
หนวยงาน(จํานวน) หนาที ่ สถติิทีผ่ลติ 

KNSO (1) ผลิตสถิติพ้ืนฐานของประเทศ และ
ประสานการผลติสถิติของหนวยงาน
ตางๆ 

สํามะโนประชากร 
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
การสํารวจราคาผูบริโภค ฯลฯ 
จํานวน 53 รายการสถิต ิ

หนวยราชการสวนกลาง
(33) 

ผลิตสถิติเชื่อมโยงภารกิจทีร่ับผิดชอบ
ของหนวยงาน 

จํานวน 203 รายการสถติ ิ

หนวยราชการทองถิ่น 
(45) 

ผลิตสถิติจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

จํานวน 98 รายการสถิต ิ

องคกรที่ไดรับมอบหมาย
ใหผลิตสถติทิางการ (81) 

ผลิตสถิตทิี่เก่ียวของกับกิจกรรมของแต
ละองคกร 

จํานวน 146 รายการสถติิ ใน
บัญชีประชาชาติ 
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สําหรับกระบวนการประเมินคุณภาพสถิตทิางการของ KNSO ดําเนินการตั้งแตข้ันตอนประเมนิการ
วางแผนจัดทําสถติิจนกระทั่งการจัดทําเอกสารเผยแพร และการประเมินความพึงพอใจของผูใชประโยชน
สถติินั้นๆ KNSO ไดจัดทํามาตรฐานทางสถติิเพ่ือใหสถิตทิางการที่มีการผลิตในหนวยงานตางๆมีมาตรฐาน
เดียวกัน ปจจุบนัเกาหลีใตมีการใชมาตรฐานสถิติ 4 ประเภท คือ  

 
• Korean Standard Industrial Classification-KSIC 
• Standard Korean Trade Classification-SKTC 
• Korean Standard Classification of Occupation-KSCO 
• Korean Standard Classification of Disease-KCD 

 
  KNSO เริ่มดําเนินการรับรองมาตรฐานสถิตทิางการเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2549 โดยวางแผน
ประเมินคุณภาพสถติิระยะ 3 ป (พ.ศ. 2549-2551) จํานวน 500 รายการสถิติ วงเงินงบประมาณ 1.6 ลาน
เหรียญสหรัฐ ใชทีมประเมิน 12 ทีม  ปแรกดาํเนินการ 107 รายการ สวนที่เหลือดําเนินการใน 2 ปที่เหลือ  
การประเมินคุณภาพสถิตดิังกลาว เพ่ือยกระดบัคุณภาพการผลิตสถิติของประเทศ และสามารถขยาย
กระบวนการสูหนวยงานผลิตสถิติอ่ืนๆในอนาคต 
 

(3) สถิติดานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : ประเทศเกาหลีใต 
 

หนวยงานภาครฐัที่จดัทาํสถิตดิานสิ่งแวดลอมของเกาหลีใตมทีั้งสิ้น 8 หนวยงาน ผลติสถิตดิาน
สิ่งแวดลอมโดยใชแนวทาง pollution media ซึ่งครอบคลุมรายการสถิติเพียงรอยละ 40 จากความ
ตองการของ OECD (ป 2543) โดย KNSO ทําหนาที่ประสานงาน เพ่ือแบงภารกิจการผลิตสถติิ   

 
• กระทรวงสิ่งแวดลอม ผลิตและรวบรวมสถิตดิานมลภาวะทางอากาศ การจดัการนํ้าเสยี 
และการจัดการของเสีย  

• กระทรวงการกอสรางและขนสง ผลิตสถิตดานการขนสง 
• กระทรวงอุตสาหกรรมและทรพัยากร ผลิตสถิติดานพลังงาน 
• กระทรวงเกษตร ผลติสถติิเก่ียวกับที่ดิน และการเกษตร 
• กระทรวงกิจการทางทะเลและสัตวน้าํ ผลติสถิติดานสตัวน้ํา 
• กระทรวงปาไม ผลิตสถิตดิานปาไม 
• สํานักงานสถติแิหงชาติ ผลติสถติิดชันีสิ่งแวดลอม บัญชีสิ่งแวดลอม 
• ธนาคารชาติ ผลิตสถิตดิานรายจายการลดและควบคุมมลภาวะ 

 
1) รายงานตัวชี้วัดและสถานการณสิ่งแวดลอมของประเทศ (กระทรวงสิ่งแวดลอม) 

ประกอบดวยตัวชี้วัดดานมลภาวะ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยใชกรอบแนวคิด PSR 
(Pressure-State-Response) เก่ียวกับ สภาพชั้นบรรยากาศ สารพิษ/ภยัพิบตัิตอ
สิ่งแวดลอม กิจกรรมของสังคมที่มผีลกระทบตอสิ่งแวดลอมในดานพลังงาน การขนสง 
การเกษตร ปาไม และอุตสาหกรรม ซึ่งรายงานนี้เผยแพรทุกป 

 
2) ดัชนสีิ่งแวดลอม (KNSO) ดานผลกระทบภาวะเรือนกระจก การสูญเสียโอโซน  
 ภาวะความเปนกรด  การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และการสั่นสะเทือนของเสียง เปนตน 
 
3) Satellite account (ธนาคารชาติเกาหลี) จดัทํา รายจายในการบรรเทาและควบคมุ

มลภาวะ PAC (Pollution Abatement and Control) ชวงป พ.ศ. 2539-2541 
 
4) Green GDP  ตามกรอบ System of Integrated Environmental and Economic 

Accounting ที ่UN กําหนดเมือ่ป พ.ศ.2536 และ ปรับปรงุป 2546 (สถาบันสิ่งแวดลอม
แหงเกาหลี และกระทรวงสิ่งแวดลอม) ซึ่งยังอยูในขั้นตอนการนํารอง 

 
(4) สถิตทิางการดานทรัพยากรธรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 
 ถึงแม KNSO จะไมมีการระบุชัดเจนวามีสถิตใิดบางที่รับรองคุณภาพเปนสถติิทางการแลว แต

รายการสถิตดิานสิ่งแวดลอมทีเ่ผยแพรอยางเปนทางการในเว็บไซดการใหบริการสถติิ ( Korea Statistical 
Information Service : KOSIS) ของ KNSO และเว็บไซดกระทรวงสิ่งแวดลอม มีรายการสถิติเผยแพรที่
เปนหมวดรายการสถิตใิน 500 รายการที่ KNSO กําลังดําเนินการรับรองเปนสถติิทางการ ดังน้ี 
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สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Korean Official Statistics 

หมวด หมู รายการ แหลงที่มา ผูผลิต 

1.1 Land area 1.1.1  Private land area 
1.1.2 Agricultural land area 
1.1.3 Rate of land price 
 

KNSO  MOA1          Land / Climate 

1.2 Climate 1.2.1 Air temperature by cities 
1.2.2 Wind speed by major cities 

KNSO  MOE

2.1 Forestry 2.1.1 Forest land area by forest type 
2.1.2 Forest land area by  ownership 
2.1.3 Growing stock by forest type  
2.1.4 Production of forest products 
2.1.5 Index of forestry product 
2.1.6 Reforestation by year 
 

KNSO/MOE  Forest Administration

MOF 

2.2 Fishery 2.2.1 Fishing fleet by type of fishing 
2.2.2 Production of processed fishery commodities by 
groups 
2.2.3 Export and import of fishery by commodity groups 
2.2.4 The amount of catch 
2.2.5 Value of fish catches 
2.2.6 Major indicators of fishery household economies 
(summary) 
 

KNSO MOMA&F (Ministry of 
Maritime Affairs& 
Fishery 

2. Forestry, Fishing, Wildlife 

2.3 Wildlife 2.3.1 Number of Korean species by classification 
2.3.2 Number of endangered vulnerable wildlife by 
classification 

MOE  

3.1 Water Quality 3.1.1 Water quality of major river and streams 
3.1.2 Water quality of lakes by specified hazardous 
material 
3.1.3 Water quality of coasts 
 

KNSO/MOE  MOE

3.2 Air Quality 3.2.1 Trends of air pollution by major city 
3.2.2  Acid rain by major cities 
3.2.3 Heavy metal concentrations in the atmosphere 
 

KNSO/MOE  MOE

3.3 Noise 3.3.1 Noise levels by general area 
3.3.2 Noise levels by roadside area 
3.3.3 Aircraft noise levels at monitoring site 

 

MOE  

3.4 Soil 3.4.1 Soil pollution by land use 
3.4.2 Soil pollution by pollutants 
3.4.3 Operational result of designated national sites 
 

MOE  MOA

3. Environment 

3.5 The Environment of 3.5.1 Inspection & control on pollution facilities 
3.5.2 Air pollutant Emitting Facilities 

KNSO  -
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สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Korean Official Statistics 

หมวด หมู รายการ แหลงที่มา ผูผลิต 

human settlement 3.5.3 Generation of Waste 
 

3.6 The Environment 
related disaster 

3.6.1 Damage from stroms and floods (number of 
persons, area, value) 
3.6.2 Chemical related Accidents 
3.6.3 Frequency of marine pollution accidents 
3.6.4 Frequency of earthquakes by magnitude 
 
 

MOE  KMOE

 
Source: 1. Korean Statistical Information Service (KOSIS) , KNSO : www.kosis.kr หรือ www.nso.go.kr 
            2. Korean Ministry of Environment (KMOE) , 2006 Environmental Statistics Yearbook : www.eng.me.go.kr 

 
 
 
 
 
จากกรณีศึกษาของสํานักงานสถติิประเทศนวิซีแลนด และเกาหลีใตในการจดัการสถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขางตน เปนแนวทาง

ที่ดตีอการนํามาประยุกตใชกําหนดผังรายการสถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย ซึ่งจะไดนําเสนอในหวัขอ 2 ตอไป 
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2. ผังรายการสถิติทางการและปฏิทินการดําเนินงาน 
 

2.1      การจําแนกหมวดหมูสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

กรอบแนวคดิในการจําแนกหมวดหมูและรายการสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอาศัย 
หลักเกณฑ 3 ประการ ไดแก  

 
(1) เปนสถิตทิี่มีความสําคัญตอการรายงานสถานการณดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมของประเทศ  
(2) เปนสถิตทิี่มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีนโยบายรองรับ มีบุคลากรรับผดิชอบ และมีงบประมาณจดัเก็บ 
(3) เปน Key Indicators ที่สอดคลองกับกรอบสากล UN SEEA (System of Integrated Environmental and 

        Economics Accounting) หรือ นานาประเทศ เชน นิวซีแลนด และเกาหลีใต  
 
 จากกรอบคิดขางตน ผนวกกับความพรอมของหนวยงานผลติสถิตสิาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จึงนําไปสูการจดัผังรายการสถติิทางการระยะแรก ดังนี ้

 

 
 

 
 
 
 

หมวด 1  ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  

หมู 1  ทรัพยากรธรณี แร และเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ
 หมู 2  ทรัพยากรดินและทีด่ิน 

หมู 3  ทรัพยากรทะเลและชายฝง 
หมู 4  ภูมิอากาศ 
หมู 5  ทรัพยากรน้ํา 
หมู 6  ทรัพยากรปาไม 
หมู 7  ทรัพยากรชีวภาพ 
 

 

 
หมวด 2  มลพิษและคณุภาพสิ่งแวดลอม 

 หมู 1   คุณภาพดิน 
 หมู 2   คุณภาพอากาศ 
 หมู 3   คุณภาพน้ํา 
 หมู 4   มลภาวะทางเสียง 
       หมู 5   สิ่งแวดลอมกับภยัธรรมชาต ิ

  หมู 6   สิ่งแวดลอมกับอุบัติภยั 
 



ผังรายการสถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและปฏิทินการดําเนินงาน 
 

หมวด หมู ชื่อสถิตทิางการ รายการสถติทิางการ ปฏิทินการ
ดําเนินงาน 

หนวยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

• ปริมาณสาํรองแรที่สําคัญ 
จําแนกตามชนดิแร   

รายป กรมทรัพยากรธรณี ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ปริมาณสาํรองแรที่
สําคญั 

• แผนทีท่รัพยากรแร แสดง
พื้นที่แหลงแร 

รายป กรมทรัพยากรธรณี ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ปริมาณและมูลคา
ผลผลิตแร  

• ปริมาณและมูลคาผลผลิตแร 
จําแนกตามชนดิแร  

รายเดือน กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมือง
แร 

เปน OS สาขา
อุตสาหกรรม  

• ปริมาณและมูลคาของ
การใช การนําเขา 
และการสงออกแร   

• ปริมาณและมูลคาของการใช 
การนําเขา และการสงออกแร 
จําแนกตามชนดิแร   

รายเดือน กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมือง
แร 

เปน OS สาขา
อุตสาหกรรม 

• ปริมาณสาํรอง
น้ํามันดิบ คอนเดน
เสท และกาซ
ธรรมชาติบนบกและ
ในทะเล 

• ปริมาณสาํรองปโตรเลียม 
(น้ํามันดิบ คอนเดนเสท และ
กาซธรรมชาติ)   

รายป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ เปน OS สาขา
อุตสาหกรรม  

1.1 ทรัพยากร
ธรณี แร และ
เชื้อเพลิง
ธรรมชาต ิ

• ปริมาณและมูลคาการ
ผลิตน้ํามันดิบ คอน
เดนเสท กาซ
ธรรมชาติ  

• ปริมาณการผลติปโตรเลยีม 
(น้ํามันดิบ คอนเดนเสท 
กาซธรรมชาติ) 

รายป กรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ เปน OS สาขา
อุตสาหกรรม  

1.2 ทรัพยากรดิน
และที่ดิน 

• เนื้อที่ถือครองทํา
การเกษตร  

• เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร  รายป สํานักงานสถติิ
แหงชาต/ิสํามะโน
การเกษตร 

เปน OS สาขา
เกษตร 

1.3 ทรัพยากร
ทะเลและ
ชายฝง 

• ชายฝงทะเล • ความยาวชายฝงทะเล จัดทาํเสรจ็ครั้ง
แรก 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

ไดรับOS และ 
SU แลว 

• อุณหภูมิเฉลีย่รายป และราย
เดือน  

รายป กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรับOS และ 
SU แลว 

1. ทรพัยากรธรรมชาต ิ

1.4 ภูมิอากาศ • อุณหภูมิ 

• อุณหภูมิสูงสุดและต่าํสดุของ รายป กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรับOS และ 
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หมวด หมู ชื่อสถิตทิางการ รายการสถติทิางการ ปฏิทินการ
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หนวยงานรบัผิดชอบ หมายเหต ุ

ป   SU แลว 
• น้ําฝน  • ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป  

และรายเดือน  
รายป กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรับOS และ 

SU แลว 
• จํานวนวันที่ฝนตก • จํานวนวันที่ฝนตกรายป   รายป กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรับOS และ 

SU แลว 
• พายุหมุนเขตรอน  • จํานวนพายหุมนุเขตรอนที่

เคลื่อนเขาสูประเทศไทย   
รายป กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรับOS และ 

SU แลว 
• ลุมน้ํา • จํานวนลุมน้ําหลักและลุมน้ํา

สาขา  และพื้นที่ลุมน้ํา  
รายป กรมทรัพยากรน้ํา   ไดรับ OS และ 

SU แลว 
• ปริมาณน้ําทา • ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยตอป และ

ปริมาณน้ําทาในฤดฝูน และ
ฤดูแลง จําแนกตามลุมน้ํา 

รายวัน รายเดือน 
รายป 

กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ปริมาณเก็บกักน้ําใน
ลุมน้ํา 

• ปริมาณเก็บกักน้ําเฉลี่ยตอป 
และปรมิาณเก็บกักน้ําในฤดู
ฝน และฤดูแลง  จําแนกตาม
ลุมน้ํา 

ปละสองครั้ง กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ปริมาณน้ําในอางเก็บ
น้ําและพื้นที่
ชลประทาน 

• ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ และขนาดกลาง  
และพื้นที่ชลประทาน  
จําแนกตามลุมน้ํา  

รายวัน รายเดือน  กรมชลประทาน ประสานงานให
เปน OS สาขา
เกษตรกรรม 

• ศักยภาพน้าํบาดาล   • แผนที่ศักยภาพน้ําบาดาล 
แผนที่บอบาดาล  

(ไมระบุ) กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• บอบาดาลภาครัฐ  • จํานวนบอบาดาลภาครัฐ  (ไมระบุ) กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 
 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• บอบาดาลเอกชน • จํานวนบอบาดาลเอกชน 
และปรมิาณน้ําบาดาลที่ใช
จริง จําแนกตามวัตถุประสงค
การใชน้ํา   

(ไมระบุ) กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

1.5 ทรัพยากรน้ํา 

• แหลงน้ํา • จํานวนแหลงน้าํ แหลงน้ํา
ธรรมชาติ แหลงน้ําที่กอสราง
ขึ้น และปริมาตรเก็บกัก   

(ไมระบุ) กรมทรัพยากรน้ํา ไดรับ OS และ 
SU แลว 
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• ปริมาณน้ําดิบทีใ่ชทํา
น้ําประปา (การประปา
นครหลวง) 

• ปริมาณน้ําดิบทีใ่ชทํา
น้ําประปา จาํแนกตามแหลง
น้ํา (น้ําใตดิน น้ําผิวดิน อาง
เก็บน้ํา คลองชลประทาน) 

รายเดือน การประปานครหลวง ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ปริมาณน้ําดิบทีใ่ชทํา
น้ําประปา (การประปา
สวนภมูิภาค) 

• ปริมาณน้ําดิบทีใ่ชทํา
น้ําประปา จาํแนกตามแหลง
น้ํา (น้ําใตดิน น้ําผิวดิน อาง
เก็บน้ํา คลองชลประทาน) 

รายเดือน การประปาสวนภูมิภาค ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• พื้นที่ปาไม   • พื้นที่ปาไม  จําแนกตามการ
ใชพื้นที่ (ปาธรรมชาติ สวน
ปา ปาฟนฟูตามธรรมชาต)ิ  

1-3 ป ตอครั้ง กรมปาไม ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• พื้นที่อนุรักษ  • จํานวนและพื้นที่อนุรักษ 
จําแนกตามประเภท (อุทยาน
แหงชาติ วนอุทยาน เขต
รักษาพันธุสตัวปา เขตหาม
ลาสตัวปา สวนพฤกษศาสตร  
สวนรุกขชาติ)  

รายป กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• พื้นที่ปลูกปา (กรมปา
ไม) 

• พื้นที่ปลูกปานอกเขตพื้นที่
อนุรักษ  จําแนกวัตถุประสงค  
และประเภทพืน้ที ่ 

รายป กรมปาไม 
 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• พื้นที่ปลูกปา (กรม
อุทยานแหงชาติ สตัว
ปา และพันธุพืช) 

• พื้นที่ปลูกปาในเขตพื้นที่
อนุรักษ  จําแนกตามประเภท
ปา  

ไมมีการ
ประมวลผล 

กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• พื้นที่ตนน้ําลําธาร    • จํานวนและพื้นที่ตนน้ําลําธาร   
จําแนกตามลุมน้ํา  

ทุกสิบป กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ปาชายเลน • พื้นที่ปาชายเลน  ทุก4 ป กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ฟนที่ปาชายเลนที่
ไดรับการฟนฟ/ูปลูก
ทดแทน 

• พื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับการ
ฟนฟ/ูปลูกทดแทน   

รายป กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

1.6 ทรัพยากรปา
ไม 

• ปาชุมชน • จํานวนและเนื้อที่ปาชมุชน  ราย 3 เดือน กรมปาไม ไดรับ OS และ 
SU แลว 
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• ไฟปา (กรมปาไม) • พื้นที่ปานอกเขตอนุรักษทีถู่ก
ไฟไหม 

รายเดือน กรมปาไม ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ไฟปา (กรมอุทยาน
แหงชาติ สตัวปา และ
พันธุพืช) 

• พื้นที่ปาในเขตอนุรักษที่ถูก
ไฟไหม 

รายวัน รายสัปดาห กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคญัระหวาง
ประเทศ และพื้นที่ชุม
น้ําที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาต ิ

• พื้นที่ชุมน้ํา ที่มีความสํา คญั
ระหวางประเทศ  (Ramsar 
sites)  และพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคญัระดับนานาชาต ิ

(ไมระบุ) สํานักงานนโยบายและ
แผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 
 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 
 

• พื้นที่ชุมน้ําระดบัชาต ิ • จํานวนและพื้นที่ชุมน้ํา
ระดับชาติ  

(ไมระบุ) สํานักงานนโยบายและ
แผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• การผลติไม  • ปริมาณไมทีผ่ลติได จําแนก
ตามประเภท 

รายเดือน องคการอุตสาหกรรมปา
ไม 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• การนําเขาไม • ปริมาณไมนําเขา จําแนกตาม
ประเภท 

รายเดือน กรมปาไม ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• การสงออกไม • ปริมาณไมสงออก จําแนก
ตามประเภท 

รายเดือน กรมปาไม ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ผลิตภัณฑจากปาไม  • ปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑ
สําคญัที่ไดจากปาไม (ฟน 
ถาน น้ํามันยาง เปลือกไม 
หวาย ใบลาน ไมไผ ไมรวก 
ฯลฯ)  จําแนกตามประเภท 

รายเดือน กรมปาไม ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• สัตวปาและผลติภัณฑ
จากสัตวปาที่ใกลจะ
สูญพันธุ  

• จํานวนสตัวปาและผลิตภัณฑ
จากสัตวปาที่ใกลจะสญูพันธุ
ที่นําเขาและสงออก จําแนก
ตามชนดิ  

รายเดือน กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

1.7 ทรัพยากร
ชีวภาพ 

• สัตวน้ําจืด   • ปริมาณสตัวน้ําจืดจากแหลง
น้ําสาธารณะ  จาํแนกตาม
ชนิดสัตวน้ํา  ประเภทแหลง

- กรมประมง ประสานงานให
เปน OS สาขา
เกษตร 
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น้ํา (อางเก็บน้ํา ทํานบปลา 
แหลงน้ําธรรมชาติ)   

• หญาทะเล และแนว
ปะการัง  

• เนื้อที่แหลงหญาทะเล และ
แนวปะการัง  

รายป กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 

ไดรับ OS แลว 

• อัตราการจับสตัว
น้ําเค็มตอหนึ่งหนวย
การจับ  

• อัตราการจับสตัวน้ําเค็มตอ
หนึ่งหนวยการจับ จําแนก
ตามชนดิสัตวน้ํา  เครื่องมือ
ทําการประมง  พื้นที ่

- กรมประมง ประสานงานให
เปน OS สาขา
เกษตร 

• การเพาะเลี้ยงชายฝง  • ปริมาณสตัวน้ําจากการ
เพาะเลี้ยงชายฝง จําแนก
ตามชนดิสัตวน้ํา 

- กรมประมง ประสานงานให
เปน OS สาขา
เกษตร 

• ชนิดพันธุพืชทีถู่ก
คุกคาม 

• จํานวนชนดิพันธุพืชที่พบใน
ประเทศไทย จําแนกตาม
สถานภาพการถูกคุกคาม   

(ไมระบุ) สํานักงานนโยบายและ
แผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ชนิดพันธุสัตวทีถู่ก
คุกคาม 

• จํานวนชนดิพันธุสัตวที่พบใน
ประเทศไทย จาํแนกตาม
สถานภาพการถูกคุกคาม   

(ไมระบุ) สํานักงานนโยบายและ
แผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ดินที่มีปญหา • เนื้อที่ดินทีม่ีปญหาตอการใช
ประโยชนทางดาน
เกษตรกรรม จําแนกตาม
ประเภทของดิน  (ดินเปรี้ยว 
ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ)  

- กรมพัฒนาที่ดนิ ประสานงานให
เปน OS สาขา
เกษตร  

• การชะลางพังทลาย
ของดิน   

• พื้นที่การจําแนกชั้นความ
รุนแรงของการชะลาง
พังทลายของดนิ  จําแนก
ตามการใชประโยชนที่ดิน   

- กรมพัฒนาที่ดนิ ประสานงานให
เปน OS สาขา
เกษตร  

• ปุยเคมีทีใ่ชใน
การเกษตร   

• ปริมาณปุยเคมีที่ใชในเนื้อที่
ถือครองทําการเกษตร   

- สํานักงานสถติิ
แหงชาต/ิสํามะโน
การเกษตร 

ประสานงานให
เปน OS สาขา
เกษตร  

2. มลพิษและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

2.1 คุณภาพดิน 

• วัตถุอันตรายทาง • ปริมาณและมูลคาการนําเขา - กรมวิชาการเกษตร ประสานงานให
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การเกษตร  และสงออกวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร จําแนกตาม
ประเภท  (เชน สารกําจัด
วัชพืช โรค แมลง ฯลฯ) 

 

เปน OS สาขา
เกษตร 

• ปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจก (คารบอนไดออกไซด 
มีเทน ไนตรสัออกไซด
จําแนกตามแหลงกําเนิด
มลพิษ 

รายป องคการกาซเรอืน
กระจก1 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• การปลอยมลพิษทาง
อากาศ 

• ปริมาณการปลอยมลพิษทาง
อากาศ (คารบอนมอนนอก
ไซด มีเทน ซลัเฟอรได
ออกไซด ไนโตรเจนได
ออกไซด ฝุนละออง) จาก
การใชพลังงาน จําแนกตาม
แหลงกําเนิดมลพิษ 

รายป กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรุักษ
พลังงาน 

เปน OS สาขา
อุตสาหกรรม  

• ฝนกรด • คาความเปนกรด-ดางของ
น้ําฝน 

รายป กรมควบคุมมลพิษ ไดรับ OS และ
SU แลว   

• คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่
ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามพื้นที ่

รายป กรมควบคุมมลพิษ   ไดรับ OS และ
SU แลว   

• คุณภาพอากาศบริเวณริม
ถนนในกรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามพื้นที ่

รายวัน กรมควบคุมมลพิษ   ไดรับ OS และ
SU แลว   

• คุณภาพอากาศในเขต
ปริมณฑล จําแนกตามพื้นที ่

รายป กรมควบคุมมลพิษ ไดรับ OS และ
SU แลว   

• คุณภาพอากาศในเมืองใน
จังหวัดสําคัญ  

รายป กรมควบคุมมลพิษ ไดรับ OS และ
SU แลว   

2.2 คุณภาพอากาศ

• คุณภาพอากาศจาก
สถานตีรวจวดั
อัตโนมัต ิ

• คุณภาพอากาศในพื้นที่ รายป กรมควบคุมมลพิษ ไดรับ OS และ

                                                
1  องคการกาซเรือนกระจกกําลังจะผลิตขอมูลนี้ดวยโดยใชวิธีการคํานวณที่แตกตางกับขอมูลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
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อุตสาหกรรมสําคัญ   SU แลว   
• คุณภาพอากาศจาก
สถานตีรวจวดัชัว่คราว 

• คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่
ทั่วไปในกรุงเทพมหานคร   

รายป กรมควบคุมมลพิษ   ไดรับ OS และ
SU แลว   

2.3 คุณภาพน้ํา • คุณภาพน้ําบาดาล • คุณภาพน้ําบาดาล ไมระบ ุ กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล 

ไดรับ OS และ 
SU แลว 

• ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
บริเวณพื้นทีท่ั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

รายป กรมควบคุมมลพิษ ไดรับ OS และ
SU แลว   

• ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
บริเวณริมถนนใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

รายวัน กรมควบคุมมลพิษ   ไดรับ OS และ
SU แลว   

• ผลการตรวจวดัระดับ
เสียงจากสถานี
อัตโนมัติ  

 

• ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
บริเวณพื้นทีท่ั่วไปในเมืองใน
จังหวัดสําคัญ   

รายป กรมควบคุมมลพิษ ไดรับ OS และ
SU แลว   

2.4 มลภาวะทาง
เสียง 

• ผลการตรวจวดัระดับ
เสียงจากสถานี
ชั่วคราว 

• ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
บริเวณริมถนนใน
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

รายป กรมควบคุมมลพิษ   ไดรับ OS และ
SU แลว   

• อุทกภัย  • สรุปอุทกภัย (จาํนวนครั้งที่
เกิด  หมูบานและผูประสบภยั  
ความเสยีหาย และการ
ชวยเหลือ)  

รายป กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ไดรับOSและSU 
แลว 

• ภัยแลง  • สรุปภัยแลง (จาํนวนครั้งที่
เกิด  หมูบานและผูประสบภยั  
ความเสยีหาย และการ
ชวยเหลือ)  

รายป กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ไดรับOSและSU 
แลว 

2.5 สิ่งแวดลอมกับ
ภัยธรรมชาต ิ

• ภัยหนาว  • สรุปภัยหนาว (จํานวนครั้งที่
เกิด  หมูบานและผูประสบภยั  
ความเสยีหาย และการ
ชวยเหลือ)  

รายป กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ไดรับOSและSU 
แลว 
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• วาตภยัและฟาผา • สรุปวาตภัย ลูกเห็บ ฟาผา 
(จํานวนครั้งที่เกิด  หมูบาน
และผูประสบภยั  ความ
เสียหาย และการชวยเหลือ)  

รายป กรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ไดรับOSและSU 
แลว 

• ดินถลม • จํานวนพื้นทีเสีย่งภัย หมูบาน 
ครัวเรือน และความเสียหาย
จากดินถลม   

รายป กรมทรัพยากรธรณี ไดรับOSและSU 
แลว 

• จํานวนผูปวยดวยโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมตอโรงพยาบาล
และอัตราการปวยตอแสน  

รายป กรมควบคุมโรค เปน OS สาขา
สุขภาพ 

2.6 สิ่งแวดลอมกับ
อุบัติภัย 

• ผูปวยดวยโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม  

• จํานวนผูปวยทีไ่ดรับรายงาน
จากจังหวดัเครอืขายเฝาระวัง
โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม 

รายป กรมควบคุมโรค เปน OS สาขา
สุขภาพ 

 



3. สถานการณสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 
 

สถติิทางการทีกํ่าหนดในระยะแรกตามที่ปรากฏในผังรายการสถิตทิางการขางตน  เปนรายการสถิติ
ทางการที่มีการตกลงรวมกับผูผลิตและผูใชประโยชนสถิติ จงึมีความชัดเจนถึงผูรับผดิชอบการผลติ การจดัเก็บ 
การวิเคราะห และเผยแพรขอมูลสถิติ แตผังรายการสถติทิางการนี้ยังมีขอจํากัดเก่ียวกับความครอบคลุม key 
indicators ที่สาํคัญจําเปนดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมหลายรายการ  และแนวทางการนําขอมูล
สถติิทีท่ันสมัยมาแลกเปลี่ยนกันระหวางหนวยงาน หรือเผยแพรกับผูใชประโยชน รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
การจัดการขอมลูสถติทิางการ ตลอดจนความพรอมของบุคลากรและทรัพยากรของหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้

 
3.1  ชองวางขอมลู (Data Gap) สถิตทิางการ หรือ  key indicators ที่สมควรจะบรรจุในผัง

รายการสถิตทิางการ แตยังไมสามารถนํามาบรรจุไวไดดวยเหตผุลหลายประการ นับเปนชองวางขอมูลสถิติ
ทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้  

 
1) สถติทิี่มีการใชอางอิง โดยไมปรากฏหนวยงานรับผิดชอบในปจจุบัน หรอืเคยมีการผลิตมา

นานแลวและไมมีการปรับปรุง หรือขาดงบประมาณจัดเก็บตอเนื่อง เชน  ขอมูลเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศ     
เน้ือที่การกัดเซาะชายฝง 

 
2)  สถติิทีต่องประสานความรวมมือรวบรวมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามการถายโอน

ภารกิจดานสาธารณูปโภค และการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม จึงยากที่จะมหีนวยงานสวนกลาง
ใดที่จะมคีวามสามารถที่จะขับเคลื่อนและประสานงานความรวมมือทั้งระบบใหไดสถติิทีค่รบถวนและมีมาตรฐาน
เดียวกัน เชน สถิติขยะมูลฝอยและของเสีย การบําบัดนํ้าเสีย พ้ืนที่สีเขียว (มีเฉพาะ กทม.) 

3)  สถติิทีแ่สดงแรงกดดัน (pressure) และการตอบสนองตอแรงกดดัน (response) ซึ่ง
เปนสถิติที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานอื่นๆ อีกหลายหนวยงาน เชน สถิติการปลอยของเสีย
ภาคอุตสาหกรรม ขอมูลคาสัมประสิทธ์ิ การปลอยกาซเรือนกระจก (GHG Emission Factor) ที่เปนคา
เฉพาะของประเทศไทย สถิตคิวามตองการใชทรัพยากร และสถิติงบประมาณคาใชจายในการแกปญหา 

 

3.2 การเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติทางการ ในขณะที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  พัฒนา TH e-GIF  ซึ่งเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดความซ้ําซอนกระจัด
กระจายของระบบขอมูลที่ไมสามารถเชื่อมโยงกันได ถึงแมระบบขอมลูที่จดัเก็บไวของแตละหนวยงานจะ
แตกตางกันก็สามารถปรับใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและใชประโยชนขอมูลรวมกัน
ได นับเปนการวางโครงขายเชือ่มโยงที่จาํเปนของหนวยงานภาครัฐ   

หนวยงานที่ผลติสถิติ สาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสวนใหญยังไมมีการพัฒนา ระบบ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลในลักษณะ Web Services ซึ่งเปนเครือขายที่มีศักยภาพ    ทําใหผูใชประโยชน
สามารถเรียกใชขอมูลสถิติที่ทันสมัยในทันที ที่เจาของขอมูลมีการปรับปรงุ (Update) ขอมูลในฐานขอมูล 
โดยผูใชไมตองรอใหหนวยผลิตนําขอมูลข้ึน Website 

สํานักงานสถติแิหงชาติ จึงไดพัฒนา application program และอบรมบคุลากรของทุกหนวยงาน 
รวมทั้งมอบ server ใหสาํนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เพ่ืออํานวยความสะดวก   แกหนวยงานตางๆ ให
สามารถนําขอมลูสถติทิางการเขาสูเครือขาย เพ่ือแลกเปลี่ยนและใชประโยชนขอมูลสถติิไดบน Government 
Information Network (GIN) ดังนั้น หนวยงานเจาของขอมูลจะตองศึกษาวิธีการนําขอมลูสถติทิางการมาจัด
ไวในรูปแบบ database เพ่ือการแปลงเปน XML document ซึ่งเปนภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการแลกเปลี่ยน
ขอมูล 

3.3 การพฒันาคณุภาพสถิตทิางการ ลักษณะการจัดการสถติทิางการสาขาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม ยังไมมีการบูรณาการทีช่ัดเจน เน่ืองจากมีหลายหนวยงานรับผิดชอบกระจายตัวอยูในกระทรวง 
สํานัก กอง ตางๆ ตามความรูความชํานาญ และเทคนคิเฉพาะทาง คํานิยาม และมาตรฐานสถิตทิี่ยังแตกตางกัน 
ทําใหยากตอการจัดการคุณภาพสถติิ   
 

3.4  ความพรอมในการพัฒนาสถิติทางการ การพัฒนาขอมูลสถิติทางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมใหมีจํานวนเพยีงพอ มีคณุภาพสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อใช
ประโยชนตอการรายงานสถานการณ ดานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ  ไดอยางตอเนื่อง 
เปนภารกิจที่เพ่ิมข้ึนของหนวยสถิติที่เก่ียวของ จะตองดาํเนินการการพัฒนาขอมูลสถิติทางการจาํเปน
จะตองอาศัยบุคลากร ที่มีความรูความสามารถดานสถิติ และเทคนิคเชือ่มโยงขอมูลสถิติ รวมทั้งตองมี
อุปกรณสนับสนุน อยางไรก็ด ีการพัฒนาสถติิทางการ ในขณะนี้  ยังอยูในระยะเริ่มตน ประกอบกับสํานักงาน
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ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําลังดาํเนินการเพื่อเปนหนวยงานประสานการพฒันาสถติิ
ทางการในระดับกระทรวง แตยังมีหนวยงานภายนอกจาํนวนมาก  ที่ตองมีแนวทางการบริหารจัดการ
ให เ กิดจุดประสานสถิติทางการ  ที่ชัดเจน  ซึ่ งสํา นักงานสถิติแหงชาติจะตองประสานความ
รวมมือเ พ่ือนาํไปสูการจัดทํา  แผนพัฒนาสถิติทางการ การเชื่อมโยงสถิติและการพัฒนาคุณภาพ
สถิติทางการตอไป 

  

4. ยุทธศาสตรสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติจะดําเนินการตามยุทธศาสตร สถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ดังนี้  ยทุธศาสตรระยะสั้น (2552-2554) เปนการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสถิติทางการของ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งดําเนินการรับรองคุณภาพสถิติทางการ สําหรับยทุธศาสตรระยะยาว เปนการ
จัดการในสวนของขอมูลที่สําคญัจําเปนของสาขาซึ่งยังไมมีการจัดทาํ (Data Gap) หรือยังไมมีคุณภาพ หรอืยัง
ไมมีการเผยแพร การเพ่ิมประสทิธิภาพ การจัดการระบบขอมูลเพ่ือการเชื่อมโยงและบรูณาการขอมูลสถิตทิางการ 
และการพฒันาระบบรับรองคณุภาพสถิตทิางการ 

 
4.1 ยุทธศาสตรระยะส้ัน (2552-2554) 

 
(1) การบริหารจัดการสถติิทางการ 

 ขอมูลสถติติามผังรายการสถติทิางการ ไดรับการพจิารณาและคัดเลือกรวมกันระหวาง
หนวยงานผลิตและใชประโยชนขอมูลสถติิ จงึมคีวามพรอมที่จะนาํสถติิดังกลาวเผยแพร หรือแลกเปลีย่นกับหนวยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ รวมทั้งประเมินคุณภาพสถติิ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาคุณภาพสถติิ และการนาํไปใชประโยชน
วิเคราะหรวมกับสถติิอ่ืนๆ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้

 
• จัดตั้งกลไกการบริหารจัดการสถิตทิางการ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหทาํหนาที่เปนแกนหลักของเครือขายการดาํเนินงานดานสถิติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
ประสานความรวมมือระหวางสาํนักงานสถติิแหงชาติ และหนวยงานผลิตสถติิทางการในการจัดการการเชือ่มโยง
และบูรณาการสถติิทางการ และการพฒันาคณุภาพขอมูลสถิตทิางการ 

• จัดใหมีศูนยประสานงานเครือขายสถิติ และเทคโนโลยีในระดับกระทรวง เพ่ือเปนแหลง
สนับสนุนทางเทคนคิ และการพัฒนาความรูเรือ่งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสถติิ รวมทั้งเรื่องการการพัฒนา
มาตรฐานคณุภาพขอมูลสถิต ิ

• สนับสนุนใหหนวยสถิติมีการประเมินความพรอม และจดัทํากรอบความรวมมือ รวมทั้ง
กรอบความตองการสนับสนุนดานตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการจดัทําแผนพฒันาสถติิทางการ การเชื่อมโยงสถติิและการ
พัฒนาคุณภาพสถติิทางการ 
 

(2) การเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลสถิตทิางการ 

• สํานักงานสถติแิหงชาติตองสรางความเขาใจเก่ียวกับแนวทางการเชื่อมโยงและ
บูรณาการขอมลูสถติิภาครัฐในภาพรวม และการเชื่อมโยงสถิตทิางการแกเครือขายสถติิ รวมถึง     การสงเสริม
และสนับสนุนโดยการใหความรู การฝกอบรมบุคลากร จดัทาํคูมือการปฏิบัติการ เพ่ือใหสามารถดําเนินการได
เอง ทั้งดานวิชาการสถิติ และดานเทคโนโลยีเพ่ือการเชื่อมโยงสถิต ิ

• สนับสนุนหรือสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการดําเนินงานที่ตอเน่ือง โดยการสราง
เครือขายความรวมมือระหวางสํานักงานสถติแิหงชาติ หนวยสถิติ และหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หนวยผลติสถิต ิใหเปนเวทีการแลกเปลี่ยนความรูและการปฏบัิติงาน 

 
(3) การประเมินคณุภาพสถติิทางการ 

 
การกําหนดรายการสถิติใหเปนสถติิทางการจะสมบูรณไดตองผานการรับรองคุณภาพ

สถติิทางการ เพ่ือใหผูใชทั้งในและตางประเทศมั่นใจในความถูกตองทางวิชาการในการผลิต มีแนวทางการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

  
• กําหนดเกณฑมาตรฐานและตวัชี้วัดสําหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถติิ

ทางการ และสรางความเขาใจกับผูบริหารหนวยราชการภาครัฐ ผูเก่ียวของในการประเมินคณุภาพสถิตทิางการใน
หนวยงานตางๆ ถึงความสําคัญ วัตถุประสงคของการรับรองคณุภาพสถิตทิางการ ใหเกิดการยอมรับในมาตรฐาน 
และวิธีดําเนินงาน  
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• ใหหนวยงานผลิตสถิตมีิการประเมินคุณภาพขอมูลสถติิของตนเอง (self-assessment) 

และสงเสรมิใหผูใชสามารถรวมประเมินคุณภาพสถติทิางการ 
 

4.2 ยุทธศาสตรระยะยาว  
 

(1) การจัดการชองวางสถิตทิางการ (Data Gap) 
    
• สรางและใชกลไกการบริหารจดัการสถติิทางการ โดยประสานงานหนวยงานที่เก่ียวของ

ในสวนกลาง จงัหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทบทวนภารกิจที่เก่ียวของกับการผลติสถิตสิําคญัสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
 

• พิจารณาความเหมาะสมขององคกร/หนวยงานที่จะเปนแกนหลักประสานการผลิตสถติิ 
แตละดานทั้งสวนกลาง จังหวดั และทองถิ่น ใชผังรายการสถิตทิางการเปนกรอบแนวทางประกอบการจดัการ
ชองวางสถิตทิางการ คัดเลือกรายการสถิตสิาํคัญเพ่ิมเติม แบงบทบาทภารกิจการผลิตสถติิทางการระหวาง
หนวยงานสวนกลาง และทองถิ่นใหชัดเจน รวมถึงการจัดเก็บ ประมวลผล และการรายงานผล 
 

• สงเสรมิการดําเนินการประเมินคุณภาพสถติิ และนําสถิตทิางการทีผ่ลติเพ่ิมเติม
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนในเครือขายเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ  
 

(2) การเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการระบบขอมูลเพื่อการเชือ่มโยงและบูรณาการ
สถิตทิางการ 

 
• สนับสนุนใหหนวยงานที่รับผิดชอบการเชื่อมโยงสถิตทิางการ ในหนวยงานระดับศูนย/ 

สํานัก/กอง มีการประสานงานเพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการสถติิทางการ โดยจดัการระบบขอมูลใหขอมลูสถติิ
ทางการสวนใหญจัดเก็บในรูปแบบฐานขอมูลสําหรับการนํามาแลกเปลี่ยนกันไดสะดวกขึ้น 
 

• พัฒนาศูนยประสานงานเครือขายสถิติ และเทคโนโลยีในระดับกรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถบคุลากรดานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติใหกวางขวาง 
 

(3) การพัฒนาระบบรบัรองคุณภาพสถติทิางการ 
 
• จัดใหมีแผนพฒันาคุณภาพสถิตทิางการระยะยาว และปานกลาง เพ่ือเอ้ือใหหนวยงาน

มีการเตรยีมความพรอมดานบคุลากร งบประมาณ การสรางองคความรู ใหสามารถพัฒนาคุณภาพขอมลูสถิติ
ของตนเองตามมาตรฐานที่กําหนด   
 

• จัดตั้งกลไกการติดตามประเมินผลการพฒันาคณุภาพสถิตทิางการ ใหเปนเครื่องมือ
พัฒนาคุณภาพสถติิทางการทีมี่ความตอเนื่อง และจดัใหมีการประเมินคุณภาพสถิตทิางการตามเกณฑ และ
ตัวชี้วดัที่พัฒนาขึ้น และมีการประกาศรับรองเรื่องคุณภาพสถติิทางการแกผูใชสถิตทิางการ 
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สวนท่ี 3 
 

แผนปฏิบัติการสถิติทางการ 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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สวนที่ 3 
แผนปฏิบัติการสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
1. แผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ 
 

เพ่ือใหยุทธศาสตรระยะสั้น ในสวนที่ 2 สามารถขับเคลื่อนไปไดภายในเวลา 3 ป จึงสมควรกํากับการ
ดําเนินงานดวยแผนปฏิบัติการ ชวง ป 2552-2554 โดยมี แผนงาน 4 ดาน คือ 

 
1) การพัฒนาโครงสรางการบรหิารจัดการสถติิทางการ 
2) การกําหนดสถติิทางการและการพัฒนาเครือขายสถิตทิางการ 
3) การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถติิทางการ 
4) การรับรองคุณภาพสถิตทิางการ 

 
ประกอบดวย กิจกรรมการดําเนินงาน หนวยงานรับผดิชอบ แนวทางการดาํเนินงาน ตัวชี้วดั

ความสําเร็จ และระยะเวลาการดําเนินงานตามปงบประมาณ ดงัรายละเอียดในตารางดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตกิาร ป 2552-2554 
การพัฒนาสถติิทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 
(ปงบประมาณ) แผนงานและ

กิจกรรม การดาํเนินงาน หนวยงานที่
รับผดิชอบ การดาํเนินงาน 

ตัวชี้วดั ความสําเร็จ 

51    52 53 54

1.  การพฒันา
โครงสรางการ
บรหิารจัดการ
สถิตทิางการ 

        

 • การจัดตั้ง
คณะกรรมการสถิติ
ทางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สสช. + 
สป.ทส. 

สสช. เสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแตงตั้งคณะกรรมการสถิตทิางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  มีผูแทนของ สสช. และ
ผูแทนของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รวมเปนประธาน และรวมเปนเลขานุการของคณะกรรมการ 
สมาชิกของคณะกรรมการ ประกอบดวย ผูแทนของหนวยงาน
ตางๆ รวมทั้งผูแทนของหนวยงานของ สสช.ที่มีการ
ดําเนินงานดานสถติิในสาขาทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และผูแทนของผูใชประโยชน กับนักวิชาการหรือ
ผูเชี่ยวชาญอีก 3-5 คน 
 

การจัดตั้งคณะกรรมการ
สถติิทางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

    

 • การพิจารณาแผน
แมบทและแผนปฏิบัติ
การสถิตทิางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สป.ทส. + 
สสช. 

คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมพิจารณาแผนแมบท-ผังรวมสถิตทิางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  และแผนปฏิบัติการสถติิ
ทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และอาจมี
ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงทบทวนตามความเหมาะสม 

การพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการสถติิ
ทางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

    

 • การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําปและ
ปฏิทินสถติทิางการ 

สป.ทส. + 
สสช. 

คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมสนบัสนุนใหหนวยสถติิตางๆ รวมกันจัดทาํ
แผนปฏิบัติงานประจําปและปฏทิินสถิตทิางการ   

การจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําปและปฏทิินสถิติ
ทางการ  
 

    

 • การบริหารจดัการและ
ประเมินผลสถิติ
ทางการสาขา

สป.ทส.+ 
สสช. 

คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมตดิตามกํากับการดาํเนินงานของหนวยงานตางๆ 
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

การประชุมของ
คณะกรรมการสถิติ
ทางการสาขา
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 
คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมจดัทํารายงานการดําเนินงานประจําป  เพื่อ
นําเสนอตอ สสช.ซึ่งถือเปนแกนหลักของเครอืขาย
ผูดําเนินการดานสถติิทั้งหมด ของระบบสถิตขิองประเทศ  
และ เปนผูรับผดิชอบ และรายงานผลการดําเนินงานของ
ระบบสถิติของประเทศ ตอ คณะรัฐมนตร ี
 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 
 
การจัดทํารายงานการ
ดําเนินงานประจําป 

 • การทบทวนแผน
แมบทและแผนปฏิบัติ
การสถิตทิางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สป.ทส.+ 
สสช. 

คณะกรรมการสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมจดัทําแผนแมบทและแผนปฏิบัตกิารสถิตทิางการ
สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (แผน 4 ป) ฉบับ
ตอไปเพื่อทบทวนรายการสถติทิางการ และมาตรฐาน
คุณภาพขอมูล มาตรฐานคุณภาพสถติิใหสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศและนําเสนอเลขาธิการสถิตแิหงชาติเพื่อ
นําเสนอ ครม.  

การจัดทาํแผนแมบทและ
แผนปฏิบัติการสถติิ
ทางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอมฉบับที่ 2 
(2555-2558) 
 

    

2. การกาํหนด
สถิตทิางการ
และการพัฒนา
เครือขายสถิติ
ทางการ 

        

2.1  การ
คัดเลือกสถิติ
ทางการเพื่อการ
แลกเปลี่ยน 

• การศึกษาเปรยีบเทียบ
ประสบการณ
ตางประเทศ   

 

สสช.  สสช.ศึกษาตวัอยางสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของสาธารณรฐัเกาหลีใตซึ่งเปนระบบสถติิ
แบบกระจายงาน และประเทศนิวซีแลนดซึ่งเปนสถติิแบบรวม
ศูนย  และทั้งสองประเทศใชระบบสถิตทิางการในการบริหาร
จัดการสถติิของประเทศ 
 
 

    

 • การจัดทําผังรวม OS 
 

สสช. + SU สสช. รวมกับหนวยสถิตติางๆ คัดเลือกจากสถิติจํานวนมากที่
หนวยงานตางๆ ผลิตใหเหลือเฉพาะรายการทีค่วรพัฒนาเเปน
สถติิทางการ ซึง่เปนสถิตสิําคญัที่ประเทศตางๆ มักใชในการ
นําเสนอสถานการณทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมของ
ประเทศ 

การจัดทําผังรวม OS 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
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 • การจัดทําทะเบยีน OS 
 

สสช. + SU สสช. ขอความรวมมือใหหนวยผลติสถติิใหรายละเอียด
เกี่ยวกับสถติิทางการแตละรายการตามแบบฟอรมที่ สสช. 
จัดทาํขึ้น  (OS profile) เพื่อใหมีขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อสถติิ  
โครงการที่จดัทาํสถติ   แนวทางการจําแนกขอมูล  วิธีการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูล  ความถีใ่นการระมวลผล เผยแพรขอมลู 
วิธีการเผยแพรขอมูล ความถี่ในการเผยแพรขอมูล  ความ
ครอบคลุมของประชากร  หนวยงาน บุคลากร ที่รับผิดชอบ 
เบอรโทรศัพท โทรสาร อีเมล และคาํนิยามสําคัญ   

การจัดทําทะเบยีน OS 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 

    

2.2  การพัฒนา
เครือขาย หนวย
สถติ ิ

• การจัดทําทะเบยีน SU 
เพื่อกําหนดสวนงาน/
บุคคลที่รับผดิชอบ
ประสานงานสถติิ
ทางการของหนวย
สถติิตางๆ 

 

สสช. + SU สสช. ขอความรวมมือหนวยงานตางๆ กําหนดสวนงานและ
บุคลากรที่จะรบัผิดชอบประสานงานสถิตทิางการของแตละ
หนวยงาน (ระดบักรม) หรือ SU contact  โดยเฉพาะอยางยิง่
ในการตดิตอกับผูรับผิดชอบ OS แตละรายการ 
 
SU contact ใหขอมูลเกี่ยวกับสวนงานและบุคลากรที่
รับผดิชอบประสานงานสถติิทางการ  เบอรโทรศัพท โทรสาร 
อีเมล  สถิตทิางการที่หนวยงานนั้นๆ ผลิต   ขอมูลเกี่ยวกับ
งบประมาณ บุคลากรในการดําเนินงานดานสถติิ ปญหา
อุปสรรคในการผลิตสถิติ การใชขอมูลสถิตใินการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย และปญหาอุปสรรคในการใชขอมูลสถิต ิ

    

 • การจัดทําทะเบยีน
ผูรับผิดชอบการ
ประสานงานสถติิ  การ
จัดทาํขอมูลสถติิ และ
การขึ้นวงเชื่อมโยง
ขอมูลสถติิ สาํหรับแต
ละสถิตทิางการแตละ
รายการ  

 
 
 
 
 

สสช. + SU สสช. ประสานงานกับ SUจัดทําทะเบียน SU contact, OS 
contact, และเจาหนาที่ทีจ่ะนาํขอมูลขึ้นวง สาํหรับสถติิแตละ
รายการ  เพื่อใหเกิดความชัดเจนดานความรับผิดชอบ  และ
เพื่อใหเครือขายสถิตใินสาขาไดรูจักและสามารถประสานงาน
กันไดสะดวก รวดเร็ว 
 

การจัดทําทะเบยีน SU ซึ่ง
ระบุผูประสานงานสถติิ
ของหนวยสถิต ิ(SU 
contact) และ
ผูรับผิดชอบสถติิแตละ
รายการ (OS contact) 
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3.  การ
เชื่อมโยงเพือ่
แลกเปลี่ยน
สถิตทิางการ 

        
 
 
 

3.1 การ
จัดเตรยีมความ
พรอมเพื่อการ
ขึ้นวงสถติิ
ทางการเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับ
หนวยงานตางๆ 
แบบ web 
services 

• การเตรยีมความพรอม
ดานอุปกรณ 
คอมพิวเตอรเพื่อ
เชื่อมตอเครือขายผาน
สํานักงานปลดั
กระทรวงฯ  และการ
พัฒนาเครื่องมอื, 
programme เพื่อการ
เชื่อมโยงขอมูล 

สสช. + ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
สป.ทส. 

สสช. ไดจัดหา server ให สป.ทส. เพื่อสนบัสนุนการ
แลกเปลี่ยนขอมูลแบบ web services ระหวางหนวยงาน
ตางๆ   และ สป. ทส. ไดแจก user ID และ password ให
หนวยงานระดบักรมในสังกัด 
 
สสช. ไดจัดทํา statXML-statDATA โดยมีแนวคิดโครงสราง
ขอมูลที่นํามาจากมาตรฐาน SDMX ซึ่งเปนมาตรฐานการ
จัดทาํ schema ที่เหมาะสมกับขอมูลสถติิ และสอดคลองกับ
มาตรฐาน TH e-GIF ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  และจดัทําคูมือแนวทางการจดัทํามาตรฐาน
ขอมูลภาครัฐ (state XML) 
 
นอกจากนั้น สสช. ไดพัฒนาโปรแกรม XML convertor และ 
KPI reporter เพื่อสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการนําขอมูล
ขึ้นวง   
 

Server และโปรแกรม
ตางๆ ที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ขึ้นวงเชื่อมโยงขอมูลสถติิ
ได 
 

    

 • การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับขั้นตอนและ
แนวทางการเชือ่มโยง
ขอมูล และการ
ฝกอบรมบุคลากรดาน 
IT ที่จะรับผดิชอบใน
การนําสถิตทิางการขึ้น
วงเพื่อการแลกเปลี่ยน
อยางตอเนื่อง 

สสช. + ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
สป.ทส.  

สสช. ไดเริ่มทาํความเขาใจกับหนวยงานตางๆ เกี่ยวกับ
ขั้นตอนและแนวทางการเชื่อมโยงขอมูล  โดยอาจแบง
หนวยงานตางๆ ไดเปน 3 ประเภท 
 
ประเภทที่ 1 – มีระบบสารสนเทศและไดนําขอมลูแลกเปลี่ยน
ในระบบ web services แลว  ในกรณีนี้  ขอใหหนวยงานมา
จดทะเบียน UDDI กับ สช.  เพื่อที่จะไดมีเวททีี่หนวยงาน
ตางๆ จะนําขอมูลมาแลกเปลีย่นกัน    
 
ประเภทที่ 2 – หนวยงานที่มีระบบสารสนเทศ  แตยังไมมี 
web services  สามารถใชโปรแกรม XML  convertor นํา
ขอมูลขึ้นวงได 

มีตัวอยางหนวยงาน
ประเภทตางๆ นําขอมูลมา
ขึ้นวงเชื่อมโยงได 
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ประเภทที่ 3 – หนวยงานยังไมมีระบบสารสนเทศ  สามารถ
ใชโปรแกรมKPI reporter นําขอมูลขึ้นวงได 
 
สช.รวมกับ สป.ทส.ไดทําความเขาใจหนวยงานตางๆ 
เกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลเบื้องตน   
 

 • การฝกอบรมบคุลากร สสช. + ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
สป.ทส. 

สสช. ไดจัดฝกอบรมบุคลากรบางสวนแลว   แตยังมคีวาม
จําเปนที่จะตองทําความเขาใจและจดัฝกอบยรมบุคลากร
เพิ่มเติม  เพราะมีการเปลี่ยนบคุลากร และยังอยูระหวางการ
สรางความชัดเจนเกี่ยวกับผูรบัผิดชอบในการดําเนินงานแตละ
สวน (ขึ้นวง KPI reporter, ขึ้นวง OS)    จึงจะมีผูที่จะตอง
รับผดิชอบดาํเนินงานที่ยังทราบแนวทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน และยังไมเคยไดรับการฝกอบรม 
 
สป.ทส. จะประสานงานกับ SU ตางๆ และประสานงานกับ 
สสช. ในการจดัฝกอบรมบคุลากรเพิ่มเติม  
 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
การฝกอบรม 
 
จํานวนบุคลากรของแตละ
หนวยสถติิทีส่ามารถนาํ
ขอมูลสถติิขึ้นวงเชื่อมโยง
ได 

    

 • การเตรยีมความพรอม
ดานขอมูล  

 

SU/OS/IT 
contacts 

เนื่องจากหนวยงานตางๆ  จัดการกับขอมูลสถติิที่จดัเก็บใน
ลักษณะตางๆ เชน จัดเก็บในฐานขอมูล  จัดเก็บดวย
โปรแกรม excel  จัดเก็บเปน hard copy ทั้งนี้ สสช. ได
จัดทาํคําอธิบายตางๆ วิธีการจัดการกับขอมูลที่เปน excel 
เผยแพรทั้งทางเอกสาร และทางเว็บไซตของศูนย
สารสนเทศยทุธศาสตรภาครัฐ สสช. (www.nic.go.th) 
 

1) วิธีการนําขอมูลจาก excel file เขาระบบ KPI 
reporter 

2) วิธีการนําขอมูลจาก excel file เขาฐานขอมูล SQL 
server 

3) วิธีใชโปรแกรม XML convertor 
4) วิธีดู XML document ผานทาง web browser 
 

มีคูมือการจดัการขอมูล
สถติิทีจ่ัดเก็บในลักษณะ
ตางๆ เผยแพรทั้งทาง
เอกสารและเว็บไซต 
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3.2 การนํา
สถติิทางการ
ขึ้นวงเพื่อการ
แลกเปลี่ยน 

• การนําสถิตทิางการขึ้น
วง 

 
 

SU/OS 
contacts 

หนวยสถติินําสถิตทิางการขึ้นวง  โดยประมาณการวา
หนวยงานตางๆ จะสามารถนําสถติิทางการปลาสดุทั้งหมดขึน้
วงไดภายในหนึง่ป   

    

 • การสนับสนุนSU ดาน
การเชือมโยงขึน้วง
อยางตอเนือง 

 

ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
สป.ทส. 

สป.ทส. จดัใหมี community of practice  เพื่อเปนศูนย
ประสานงานระหวาง SU ตางๆ ในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  เพื่อเปนแหลงสนับสน
นทางเทคนิคเบื้องตน   ทั้งดานการใหคําปรกึษาและการ
ฝกอบรมเพิ่มเตมิอยางตอเนื่อง 
 

จํานวนและสดัสวนสถติิ
ทางการที่นําขึ้นวง
เชื่อมโยง 

    

4.  การรบัรอง
คุณภาพสถิติ
ทางการ 

        

4.1 การ
จัดเตรยีมความ
พรอมเพื่อการ
ประเมินคุณภาพ
สถติิทางการ 

• การศึกษาเปรยีบเทียบ
ประสบการณ
ตางประเทศ 

 

สสช.  สสช. ศึกษาเปรียบเทยีบประสบการณการรับรองคุณภาพสถติิ
ทางการของหนวยงานระดับนานาชาติ ตางๆ อาทิ EuroStat, 
IMF, OECD, สาธารณรัฐเกาหลี 

    

 • การกําหนดหลกัเกณฑ
พื้นฐานเกี่ยวกับสถติิ
ทางการ  

 

สสช. สสช. กําหนดหลักเกณฑพื้นฐานเกี่ยวกับสถติทิางการของ
ประเทศไทย     

การกําหนดหลกัเกณฑ
พื้นฐานเกี่ยวกับสถติิ
ทางการของประเทศไทย 

    

 • การพัฒนาแนว
ทางการประเมนิ
คุณภาพสถติิทางการ 

 

สสช. สสช. พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพสถติิทางการ ไดแก 
การประเมินคุณภาพดวยตนเอง (self-assessment) และการ
รับรองคุณภาพสถติิทางการโดยหนวยงานภายนอก 

การจัดทําแนวทางกการ
ประเมินคุณภาพสถติิ
ทางการ 

    

 การทําความเขาใจกับ SU 
ตางๆ เรื่องหลักเกณฑ
พื้นฐานสถิตทิางการและ
แนวทางการประเมิน
คุณภาพสถติิทางการ 
 

สสช.  สสช. ไดเริ่มทาํความเขาใจเบื้องตนกับศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. และ SU ตางๆ แลว เมื่อ
มีแนวทางการการประเมินคุณภาพสถติทิางการทีช่ัดเจน  
จะตองทําความเขาใจเพิ่มเติม 

จํานวนและสดัสวน SU 
contact และ OS 
contact ที่ไดรบัการ
ฝกอบรม  
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 • การจัดเตรียมความ
พรอมดานบคุลากรที่
จะประเมินคุณภาพ
สถติิทางการ 

 
 

สสช. + ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
สป.ทส. 

สสช. รวมกับศนูยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.ทส.จัดฝกอบรมบุคลากรที่จะมีบทบาทสาํคัญในการ
ประเมินคุณภาพสถติิทางการ และ SU, OS contacts ตางๆ  

    

4.2  การประเมิน
สถติิทางการดวย
วิธีการ self-
assessment 

• การประเมินคุณภาพ
สถติิทางการดวย
วิธีการ self-
assessment อยาง
ตอเนื่อง 

 

SU + OS 
contacts 

SU และ OS contacts ประเมินคุณภาพสถติิทางการดวย
วิธีการ self-assessment โดยประมาณการวาจะสามารถ
ดําเนินการไดรอยละ 30 ในปแรก และสวนทีเ่หลืออยูในป
ตอไป 

จํานวนและสดัสวนสถติิ
ทางการที่เขาสู
กระบวนการประเมิน
คุณภาพดวยตนเอง 

    

4.3  การพัฒนา
คุณภาพสถติิ
ทางการ 

• การจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพสถติิทางการ 

 
 
 
 
 

SU + OS 
contacts + 
สสช. + ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
สป.ทส. 
 

SU และ OS contacts จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถติิ
ทางการใหสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพฯ ดวยวิธีการ 
self-assessment  ตามแนวทางที่ สสช. และ ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. กําหนด 

จํานวนและสดัสวนสถติิ
ทางการที่มีแผนพฒันา
คุณภาพ 

    

 • การสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพสถติิ
ทางการอยางตอเนือง 

 
 
 

สสช. + ศูนย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 
สป.ทส. 

สสช. และ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สป.ทส. ใหการสนับสนุนการพฒันาคุณภาพสถิตทิางการแก 
SU และ OS ตามแผนพฒันาคุณภาพสถติิทางการ ทั้งดาน
วิชาการและการบริหารจดัการ  และประสานงานกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อแสวงหาการสนบัสนุนดานบคุลากรและ
งบประมาณตามความจาํเปน 

การจัดตั้งศูนยสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพสถิติ
ทางการ 
 
บุคลากรและงบประมาณ
สนับสนุนการพฒันา
คุณภาพสถติิทางการ 
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2. แนวทางการแปลงแผนปฏิบัติการการพัฒนาสถิติทางการ 
 

เพ่ือใหผลของการพัฒนาตามแผนปฏิบตัิการนี้บรรลผุล จงึตองอาศยัการมสีวนรวมของทกุ
หนวยงานเครือขายสถิติ การสรางความเขาใจ การรวมกันพัฒนาองคความรู และสรางกระบวนการเรยีนรู ใหกันและ
กัน ควบคูไปกับการสรางกลไกใหเอ้ือตอการเขามีสวนรวมฯ ซึง่หนวยงานที่เก่ียวของ ควรมีบทบาท ดังน้ี 
 

2.1    กลไกและกระบวนการบรหิารจัดการเพือ่การแปลงแผนปฏิบัตกิาร 
 

แผนแมบทระบบสถติิประเทศไทยที่จดัทาํโดยสํานักงานสถติแิหงชาติ ระบุใหระบบสถติิจะตอง
มีองคกร ทีด่ําเนินการรวมกัน เปนสวนประกอบของระบบสถติิของประเทศ ดังน้ี 

 
(1) คณะกรรมการสถิติรายสาขา 
(2) หนวยงานหลักของสาขา และหนวยงานรวมดาํเนินการดานสถิติในสาขา 
(3) สํานักงานสถติแิหงชาติ (สสช.) 
(4) คณะรัฐมนตร ี(ครม.) 
 
คณะรัฐมนตรใีนฐานะเปนผูกํากับสูงสดุของระบบสถติิของประเทศ มีบทบาทหนาที่ในระบบสถติิ 

ใหความเห็นชอบแผนแมบทระบบสถติิ และสถิตทิางการรายสาขา รับทราบรายงานสถานการณระบบสถิติ และ
สถติิทางการของประเทศ เห็นชอบการจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณทีจ่ําเปนสําหรับการพัฒนาสถิตใิหกับ
หนวยงานที่รวมดําเนินการในระบบสถิติ เพ่ือใหสามารถดาํเนินงานตามแผนพัฒนาสถติิในแตละสาขาภายใตระบบ
สถติิของประเทศได และรับทราบปญหาและอปุสรรค ในการพัฒนาระบบสถติิของประเทศ  

 
การจัดตั้งคณะกรรมการสถิตทิางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สสช. เสนอให

รัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตงตัง้คณะกรรมการสถติิทางการสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  มีผูแทนของ สสช. และผูแทนของปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมรวมเปนประธาน และรวมเปนเลขานุการของคณะกรรมการ สมาชิกของคณะกรรมการ ประกอบดวย 
ผูแทนของหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูแทนของหนวยงานของ สสช.ทีม่ีการดําเนินงานดานสถติิในสาขา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และผูแทนของผูใชประโยชน กับนักวชิาการหรือผูเชีย่วชาญอีก 3-5 คน 
คณะกรรมการมบีทบาท หนาที ่ในการกํากับตดิตาม การดําเนินงานดานสถติิของสาขา และการพัฒนาสถติิของ
สาขา ใหมีความสมบูรณ และตรงตามความจาํเปนและความตองการของผูใชประโยชนจากขอมูลสถติิสาขาฯ 
 

สสช.ในฐานะเปนหนวยงานกลาง และเปนแกนหลัก ของระบบสถติิของประเทศ  มีบทบาท 
หนาทีใ่นการพฒันาระบบสถิตขิองประเทศ และประสานงานการดําเนินงานของแตละสาขาสถติ ิ นอกจากจะ
ดําเนินการจดัตัง้กรรมการสถิตสิาขาฯแลว มีภารกิจใหความเห็นชอบ แผนแมบท และผังสถิติรายสาขา กําหนด 
มาตรฐานทางสถิติ นิยาม การจัดหมวดหมู และมาตรฐานคณุภาพของสถติิทางการ จัดสรางระบบการประเมิน
คุณภาพสถติิ และทีมประเมินคณุภาพสถิตทิางการ และใหคาํแนะนํา สนับสนุน และชวยเหลือ หนวยงานตางๆที่
รวมดําเนินการในระบบสถติิของประเทศใหสามารถผลติสถิตทิี่ตรงตามคุณภาพมาตรฐานได ตลอดจนรายงานผล 
และสภาวะการพัฒนาสถติิของสาขา รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการพฒันาระบบสถติิของประเทศ และขอเสนอแนะ
ในการพฒันาตอคณะรัฐมนตรีเปนประจําทุกป 

 
 
  กลไกการบริการจัดการระบบสถิติ ดังกลาวจะเปนแกนขับเคล่ือนใหสํานักงานสถติิแหงชาตแิละ
หนวยงานที่มสีวนรวมพัฒนาสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมสามารถดําเนินการตาม
กระบวนการเพือ่การแปลงแผนปฏิบัติการดานการเชื่อมโยงสถติิทางการเพือ่การแลกเปลี่ยน และการรับรอง
คุณภาพสถติิทางการตอไป 
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สสช. นําแผนแมบทสถติิของประเทศซึ่งกําหนดใหใชระบบสถติิทางการ (Official Statistics) ใน
การบริหารจดัการระบบสถิติของประเทศและจาํแนกสถิติเปน 16 สาขาเสนอ ครม. อนุมัต ิ

สสช. เสนอใหรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแตงตั้งคณะกรรมการสถิตทิางการสาขา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม (คณะกรรมการสถติิราย
สาขา – กกสข.) ประกอบดวยหนวยงาน + สสช. + ผูใช 

สสช. รวมกับสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมนํารองการจดัทํา
แผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถติิ 

(2551-2554) 

สสช. จัดทําระบบการบูร
ณาการเชื่อมโยงระบบ
สถติิของประเทศ 
มาตรฐานสถิติ และ
มาตรฐานคุณภาพสถติ ิ

 

สป. ทส. รวมกับ สสช. 
เตรียมความพรอมของ
หนวยสถติิตางๆ และ
สนับสนุนการทดลองขึ้นวง
เชื่อมโยงสถิติ

สสช. ใหการสนับสนุน
หนวยผลติสถิตใินการบูร
ณาการเชื่อมโยงสถติิและ
พัฒนาคุณภาพสถติิใน
ดานอุปกรณและการ
พัฒนาบุคลากร 

สป. ทส.รวมกับ สสช. สนับ
สนับสนุนใหหนวยสถิตติางๆ 
บูรณาการเชื่อมโยงสถิติ
ประเมินคุณภาพสถติิ จัดทํา
แผนพฒันาคุณภาพสถิติ 

พัฒนาคุณภาพสถติิ และเติม
เต็มชองวางทางสถติิอยาง

ตอเนื่อง 

กกสข. พิจารณาแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถิตทิางการ  
และใหหนวยสถิตทิี่เกี่ยวของจัดทาํแผนปฏิบัติงานประจําป 
และปฏทิินสถติทิางการ 

กกสข. กํากับและตดิตามการดาํเนินงานของหนวยสถิตติางๆ 
ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจําปและปฏทิินสถิติ
ทางการ 

กกสข. จัดทํารายงานการดําเนินงานประจาํปเสนอตอ
เลขาธิการสถิตแิหงชาติเพื่อรายงานสถานการณสถิติ
ทางการแก ครม. 

กกสข. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการสถิตทิางการ
สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม (แผน 4 ป) ฉบับ
ตอไปเพื่อทบทวนรายการสถติทิางการ และมาตรฐาน
คุณภาพขอมูล มาตรฐานคุณภาพสถติิใหสอดคลองกับการ
พัฒนาประเทศและนําเสนอเลขาธิการสถิตแิหงชาติเพื่อ
นําเสนอ ครม.  

กกสข. ใหหนวยสถิตทิี่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติงาน
ประจําป และปฏิทินสถติทิางการ 



 
2.2    กระบวนการตนแบบการแลกเปลี่ยนและการพัฒนาคุณภาพสถิตทิางการ 

 
ภารกิจสําคัญของสํานักงานสถิติแหงชาติในการบริหารจดัการระบบสถิติของประเทศ 

นอกจากการสนับสนุน และกํากับใหเกิดการผลิตขอมูลสถติทิางการที่ครบถวนครอบคลุมประเด็นการพฒันา
ประเทศ ยังทําหนาที่เปนศนูยกลางการเชื่อมโยงขอมูลสถิตภิาครัฐ เพ่ือใหผูใชเขาถึงขอมลูทีท่ันสมัยเม่ือ
หนวยงานตางๆ มีการปรับปรุงขอมูล และมีมาตรฐานในทางวชิาการสถติทิี่มีคุณภาพไดรับการรับรองจาก
หนวยงานภายนอกและอางอิงได 

 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดพัฒนา TH e-GIF  เปนแนวทาง

ปฏิบัติเพ่ือลดความซ้ําซอนกระจัดกระจายของระบบขอมูลทีไมสามารถปฏิบัติการรวมกันไดหรือที่ไมสามารถ
เชื่อมโยงกันได ถึงแมเปนระบบขอมูลที่มีลักษณะเทคโนโลยีทีแ่ตกตางกันก็สามารถปรบัแตงใหสามารถเปนไป
ตามมาตรฐานเดียวกันได โดย สํานักงานสถิตแิหงชาติตอยอดระบบเชื่อมโยงเพ่ืออํานวยความสะดวกกับการ
แลกเปลี่ยนขอมูลสถิติอยางเปนระบบยิ่งข้ึน  ดวยการจัดตั้ง ศูนยบรหิารการบูรณการบริการอิเล็กทรอนิกสของ
ภาครัฐ หรือ ระบบทะเบียนการใหบริการแบบweb services หรือ UDDI registry ข้ึนใหทกุระบบ web 
services ของทุกหนวยงานจะตองไปลงทะเบียนทีร่ะบบลงทะเบียน ดังกลาว ระบบทะเบียนกลางนี้ ทําหนาที่
คลายๆ สมุดโทรศัพทหนาเหลอืงสามารถใชสบืคนวามีบรกิารอะไรอยูที่ไหนได การขยายผลการเชื่อมโยงไป
ยังหนวยงานอืน่ก็สามารถทําไดงาย อยางอัตโมนัต ิ ซึ่งจําเปนในการจดัทาํมาตรฐานขอมลูกลางเฉพาะเรื่อง 
เฉพาะกิจข้ึน ซึง่โดยทั่วไปจะตองมีหนวยงานหลักทําหนาทีกํ่าหนดมาตรฐานขอมูลเฉพาะเรื่องในดานขอมูล
สถติิ กระทรวง ICT มอบหมายใหสาํนักงานสถิติแหงชาติเปนผูพัฒนามาตรฐานเฉพาะ Stat XML  

 
ในขณะเดียวกัน สํานักงานสถติิแหงชาติ มีภารกิจในการประเมินคุณภาพสถติิทางการทีนํ่ามา

เชื่อมโยงกัน เพ่ือใหการสามารถแลกเปลี่ยนกัน และอางอิงไดอยางมีมาตรฐานสากล  ในการดําเนินงาน 
ดังกลาวจําเปนตองมีหนวยงานเจาภาพที่มีความเขมแข็ง และมีทรัพยากรที่เพียงพอ จึงจะสามารถดําเนนิการ
เชื่อมโยงหนวยงานตางๆไดอยางเกิดประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงและการพฒันาคุณภาพสถิตทิางการนีจ้ําเปน
อยางยิ่งที่จะตองจัดทําและประกาศมาตรฐานขอมูลดานเทคนิก เกณฑมาตรฐานคุณภาพสถติิและตัวชี้วดัให
ทราบทั่วกันในวงกวาง และตองสรางความเขาใจและสรางความสามารถในการเชื่อมโยงในระดับขอมูลดวย 
ความรวมมือของเจาหนาทีด่าน IT และ เจาหนาที่ดานอ่ืนๆ ทั้งเจาหนาที่ปฏิบัติ เจาหนาทีบ่ริหารระดับกลาง 
ระดับสูง ควรตองมีความเขาใจ มีสวนรวมในการดําเนินการนี้ 
 

2.2.1   การเชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนสถิติทางการ 
  

ในกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิตทิางการ แบบ web services มีข้ันตอนที่สาํนักงานสถิติแหงชาติ
ไดเตรียมความพรอมไวแลว และทีต่องขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ดําเนนิการรวมกัน ดงันี้ 

 
(1) บทบาท สสช.ในการเตรียมความพรอมการบูรณาการและเชื่อมโยง  

ขอมูลภาครฐั 
 

กระทรวง ICT รับผดิชอบระบบเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐ (Government Information 
Network : GIN) จัดทาํกรอบมาตรฐานเพื่อการบูรณาการเชือ่มโยงเปนรมใหญทั้งระบบ คอื TH e-GIFและ
มอบหมายให สสช.จัดทํามาตรฐานสถิต ิStatXML - StatData อธิบายขอมูลที่เปนขอมูลสถติ ิอิงตาม
มาตรฐานสากล SDMX เปนแนวทาง ใชภาษา XML เปนเครื่องมือ  

 
สสช.ติดตั้ง Web Services Server ทีส่ํานักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง พรอม User ID 

และ password โดยใหสํานักงานปลัดกระทรวงจัดหา User ID และ password ใหระดับกรมเพื่อ log in เขา
ระบบ และลงทะเบียนเผยแพรขอมูลผาน UDDI ของสสช.ไดในระหวางการพัฒนา UDDI แหงชาติของ
กระทรวง ICT 

 

 3-11 
 



www.nic.go.th 17

กท.แรงงาน

กท.อุตสาหกรรม

กท.การพัฒนาสังคมฯ

UDDI

กท.การทองเที่ยว

กท.ทรัพยากรฯ

กท.การวทิยาศาสตรฯ

กท.พาณิชย

กท.สาธารณสุข

NSO

กท.การคลัง

 การติดตั้ง Web Services Server

www.nso.go.th  
 
สสช.จัดหา tool ชวยในการแปลงขอมูลเปน XML Document 2 ประเภท คือ  
 

1) โปรแกรม KPI Reporter  สําหรับหนวยงานที่ยังไมมีระบบสารสนเทศ ใช
บันทึกขอมูล และออกรายงานขอมุลสถติิ หรอืตัวชี้วดั ในรูปแบบ XML 
แลกเปลี่ยนผาน web services ได โดยเจาหนาที่ไมตองอาศัยความรูดาน
เทคนิค 

2) โปรแกรม XML Converter สําหรับหนวยงานที่มีระบบสารสนเทศแลว แตไมมี 
web services  โดยแปลงขอมูลจากฐานขอมลูหลายประเภททีร่องรับ
มาตรฐาน SQL เปน XML document แลกเปลี่ยนผาน web services ได โดย
เจาหนาทีต่องอาศัยความรูดานเทคนิคของ database 
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สารสนเทศ
ของ E

สารสนเทศ
ของ A

สารสนเทศ
ของ B

สารสนเทศ
ของ D

สารสนเทศ
ของ C

สารสนเทศ
ของสสช.

สารสนเทศ
ของ H

สารสนเทศ
ของ F

สารสนเทศ
ของ G

สารสนเทศ
ของ I

KPI 
REPORTER

XMLXML

XMLXML

XML 
Convertor

 การเชือ่มโยงและบูรณาการขอมูลสถิติภาครฐั
เครื่องมือชวยในการแปลงขอมูลเปน XML Document 

www.nso.go.th  
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อยางไรก็ดี หลายหนวยงานทีมี่ความกาวหนาและจดัทาํขอมูลผาน web services อยูแลว 

และมีการนําขอมูลข้ึนวงผาน internet  ถาหนวยงานลงทะเบียน กับ UDDI ของสสช. ก็จะสามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลผานวง GIN ไดเชนกัน 

 
สสช. จัดทําคูมือแนวทางการจดัทํามาตรฐานขอมูลภาครัฐ (Stat XML) และจัดฝกอบรม

บุคลากรดานการจัดทํามาตรฐานขอมูลและ web services ใน 20 กระทรวง เพ่ือสรางเครอืขายการบูรณาการ
ขอมูลภาครัฐ 

 
สสช.จัดทําแผนแมบทสถติิรายสาขา  นํารอง  6 สาขาเพื่อนําสถติทิางการเชื่อมโยง โดย

จัดทาํผังรายการสถิตทิางการ และแผนปฏิบัตกิารพัฒนาสถิตทิางการ 
 
(2) ขั้นตอนกระบวนการเชื่อมโยงขอมูลสถิต ิ

 
สสช. ไดเตรยีมความพรอมหนวยงานภาครฐัตางๆ แลว เม่ือตองดําเนินการความรวมมือกับ

เครือขายหนวยงานภาครัฐใหนําสถติทิางการขึน้วงบูรณาการเชื่อมโยง GIN  ตองดําเนินการ ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การตกลงความรวมมือระดับนโยบาย 
 
  สํานักงานสถติแิหงชาติ และหนวยงานระดับกระทรวงเจาของขอมูลสถติิทางการทีต่อง
เชื่อมโยงขอมูล ทําความตกลงรวมมือเชิงนโยบาย (MOU) ในการจัดทําขอมูลเชื่อมโยงรปูแบบ XML เพ่ือ
แลกเปลี่ยนบนเครือขาย Government Information Network (GIN) ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารวางระบบเครือขายไวทีส่ํานักงานปลัดกระทรวง 20 กระทรวง 
  

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดหนวย IT ผูรับผดิชอบการเชื่อมโยงขอมูลของหนวยงาน 
   

สํานักงานปลดักระทรวงทุกกระทรวง ไดแตงตั้งคณะทํางานโครงการบรูณาการขอมูลสถิติ
ภาครัฐ มี CIO ทุกกระทรวงเปนผูอํานวยการดานขอมูลขาวสาร สถิติ และเทคโนโลยีการสื่อสารโดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ ทําหนาที่ประสานหนวยงานระดับกรม  ดังนั้น ในระดับกรม ควรจะมีการกําหนด CIO กรม และ
หนวยงานทีท่ําหนาที่ประสานขอมูล และประสานการเชื่อมโยงขอมูลจากกองหรือสํานักตางๆที่ผลิตขอมลู 
รวมทั้งมอบหมายเจาหนาทีร่บัผิดชอบการบรหิารจดัการขอมลูสถติทิางการที่จะเชื่อมโยง (I) และจดัทาํระบบ
เชื่อมโยง (T) ดวยเชนกัน เรยีกวา Statistic Unit Contacts : SU contacts Official Statistics Contacts : OS 
contacts และ IT contacts 
 

ขั้นตอนที่ 3 สํานักงานสถติิแหงชาติช้ีแจงทาํความเขาใจหลกัการและวธิีการ
เช่ือมโยงขอมลูดวย XML tool แกหนวย IT ของหนวยงาน  

 
  สํานักงานสถติแิหงชาติ จดัประชุมหรือจัดอบรมแกเจาหนาทีใ่นหนวยงานทีไ่ดรับมอบหมาย
จากสํานักงานปลัดกระทรวง หรือ กรม เพ่ือทําความเขาใจหลักการและวิธีการเชื่อมโยงขอมูลดวย XML tool  
และการแปลงขอมูลจากรูปแบบตางๆ ใหอยูในรูปแบบ data base ดังข้ันตอนที่ 4 
 

ขั้นตอนที่ 4 วิธกีารเช่ือมโยงขอมูลดวย XML Tool ที่ สสช.พัฒนาขึน้ 
 
  สสช. พัฒนา application program เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเชื่อมโยงขอมูลสถติิข้ึน
วง GIN ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตามโครงการ TH e-GIF ของกระทรวง ICT โดยโปรแกรมมี 2 สวนคือ  
 

1) KPI Reporter  เหมาะสมกับลักษณะขอมูลสถติิที่ไมอยูในลักษณะ Excel หรือ
ลักษณะฐานขอมูล โดยผูรับผดิชอบไมจําเปนตองมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังนั้นจึงมีรูปแบบคอนขางตายตวัในการแปลงเปน XML 

 
2) XML converter เหมาะสมกบัลักษณะขอมูลที่อยูในลักษณะ excel หรือ 

ฐานขอมูล โดยผูรับผิดชอบทีมี่ความรูเรื่องฐานขอมล หรือ XML บาง XML 
converter ทาํหนาทีใ่นการสรางบริการ web service มีความสามารถติดตอกับ
ฐานขอมูลไดหลากหลายยี่หอ โดยดึงขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลน้ันทําเปน XML 
document ตามโครงสรางทีผู่ใชออกแบบไว จึงมีความยืดหยุนในการใชงาน
มากกวา 
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ทั้งนี้ XML converter จึงนาจะเหมาะสมกวาในการเชื่อมโยงขอมูลจากหนวยงานที่

ผลิตขอมลูสถิตทิางการ ซึ่งตางมีรูปแบบที่แตกตางหลากหลาย จึงตองการความยดืหยุน หรือ free form ใน
ที่น้ีจึงขอเสนอเฉพาะวิธีการใชโปรแกรม XML converter ในการแปลงขอมลูเปน XML document เพ่ือการ
แลกเปลี่ยน 

 
ขั้นตอนที่ 5 การเช่ือมโยงขอมูลสถติิดวย XML converter  

 
 

1)  การบรหิารบญัชีรายชื่อผูใชงานระบบ 
 

สรางผูใชงานระบบ  เจาหนาที่ระบบเทานั้นที่มีสิทธ์ิไดรหสัผานจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงแตละกระทรวงทีกํ่าหนดให โดยเขาที่ URL http:/<HOST>: 8080/Manage Account หรือ 
http://convert.xxx.nic.go.th/Manage Account (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) กรอกชื่อผูใชงานและ
รหสัผาน แลว  login เขาระบบ เพ่ือกรอกขอมูลผูใชงาน เปนการสรางรายชือ่ผูใชงานใหม 

 
การแกไข ลบบญัชีรายชื่อ เปลี่ยนรหสัผาน โปรแกรมอํานวยความสะดวกใหแกไข 

เปลี่ยนแปลงรายชื่อ รหัสผาน และขอมูลผูใชงานระบบ หรือลบบัญชรีายชื่อได 
 

 
2)  กรณหีนวยงานมีตารางขอมูลสถิติในรปูแบบ EXCEL file ยังไมอยูใน

รูปแบบ database จะตองจดัเก็บไวในฐานขอมูลเสียกอน ดําเนินการ ดังน้ี 
 

Load ขอมูลจาก excel ลง database โดยใช database ยี่หอใดก็ได สรางชื่อ 
database ใหม แลว import data จาก excel file  

คลิกปุม edit เพ่ือปรับ type /size ของตัวแปรขอมูลใน database ตามโครงสราง
ขอมูล  Preview data วาเขามาถูกตองหรือไม 

ขอมูลจาก excel file จะอยูในรูปแบบ database แลวดําเนนิการตามขอ 3) ตอไป 
เชนเดียวกับในกรณีหนวยงานมีขอมูลใน database แบบใดแบบหนึ่งอยูแลว ดําเนินการตั้งแต ขอ 3) เปนตน
ไป เพ่ือแปลงขอมูลจาก database ใหเปน XML document 
 

3)  การออกแบบโครงสรางขอมูล XML  
 

การจะแปลงขอมูล จากฐานขอมูลที่เรามีอยู หรือฐานขอมูลทีส่รางข้ึนจาก excel file โดยใช 
โปรแกรม XML converter ผูใชงานระบบใชผานทาง URL http:/<HOST>:8080/parivat หรือ 
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) โดย login เขาระบบ 
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เม่ือเขาสูระบบไดแลวจะเปนดงัภาพ 
 

 
 

 
(1) การสราง project ใหม ผูใชงานตองสรางโครงการใหมเสียกอน โดย

เลือก Project->New Project  แลวกรอกขอมูล  เชน ชื่อโครงการ (เพ่ือใชเรียกใชงานในภายหลัง) ลักษณะ
โครงการ  สถานะการใหบริการ  ขอบเขตการใหบริการ หากตองการเปดโครงการที่มีอยูแลว ก็เลือกเมนู 
Project-> Open Project  หรือเลือก Close Project เม่ือตองการปดโครงการ 

 
 
 
(2) การสราง Root Element ใหกับขอมูล XML  ในโครงการ   เพ่ือกําหนด

โครงสรางทั้งหมดของขอมูล XML โดยเลือก XML-> Assign Root Element จากนั้นระบชุื่อ element หลัก 
และเมื่อตองการกําหนด element ยอยตอลงมา ใหเลือก Add Element แลวใสชื่อ element ยอย 
ประกอบดวย Header Dataset  Annotations 

 
(3) การเพิ่ม Attribute ให XML  หมายถึง ขอมูลที่ตองการใสเพ่ิมเติม โดย

กําหนดชื่อ attribute เชน Book ID และคาของ attribute ในแตละ tag เชน type = integer การกําหนดคา
จะกําหนดเองหรือใชคาจากตัวแปรก็ได เลือกเมนู XML-> add Attribute แลวใสชื่อที่ตองการ 

 
(4) การดึงขอมูลจากตารางในฐานขอมูล   การนําขอมูลที่มีอยูในฐานขอมูลให

เขามาเปน element หรือ attribute ของขอมูล XML ในโครงการนั้น ตองเลือก element หลัก และเลือก 
XML-> add Data series แลวกรอกขอมูลทีต่องการใชติดตอกับฐานขอมูล เชน ตั้งชื่อชดุขอมูลเพ่ือรองรับ
รายการขอมูลแตละรายการ (record) จากฐานขอมูล เลือกชนิดโปรแกรมฐานขอมูลที่ตองการตดิตอขอขอมูล 
กรอกชื่อฐานขอมูลที่เก็บขอมูลไว ระบุหมายเลข IP หรอื Host ของเครื่องทีเ่ปนฐานขอมูล หมายเลข port ซึ่ง
เปนชองสื่อสาร ระบุชื่อผูใชงาน และรหัสผานผูมีสิทธ์ิเขาใชงานฐานขอมูล สดุทายเลือกวาจะ เลือกดึง
ตารางขอมูลทีมี่อยูแลว หรือ จะเขียน  SQL Command เพ่ือสราง Query ในการดึงขอมูลเอง 

 
 - ถาเลือก ตาราง ก็จะมี ปุมคนหาตาราง ปรากฎขึ้น พรอม option ชื่อ 

              ตาราง  แลวเลอืก "เพ่ิมชุดขอมูล" 
 - ถาเลือก Query จะมชีองใหกรอก SQL Command สําหรับใชในการ 

              คนขอมูล แลวเลือก "เพ่ิมชุดขอมูล" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3-15 
 



 
การ connect ฐานขอมูล 

 

 

เรียกใช
ขอมูลใน
ฐาน

เขียนคําส่ัง
เรียกใช

คอลัมนที่เรา
ตองการ

 
 

การสราง XML File ตามที่เราตองการจะเผยแพร โดยดึงขอมลูจากฐานขอมลู จะดึงมาทั้งตารางหรือ
กรณีที่มีขอมูลอยูในหลายตารางเราสามารถเลือกชนิดการสรางชดุขอมูลแบบคิวรี่ได โดยการเขียนคําสั่งแลว
บันทึกเขาไป จากนั้นทําการกําหนดวาจะให Fields ไหนเปน element  ชื่ออะไร เม่ือกําหนดเสรจ็ Generate 
XML FILE ไดเลยจากระบบนี้  

 
(5) การแสดงขอมลู XML จากโครงการ  และ XML Schema (ต ัวอธิบาย

โครงสรางขอมลู)  เม่ือสรางโครงการและกําหนด XML node ครบถวนแลว สามารถเรยีกดขูอมูล XML ไดโดย
เลือกเมนู XML-> Generate XML และ XML Schema จาก XML-> Generate XSD 
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ภาพที่ไ ดจากการ Generate XML FILE  
 

 
 
 

4)     การนําขอมูลไป Public บน UDDI  
Universal Description Discovery and Integration : UDDI  คือ ระบบ

ลงทะเบียนสําหรับ web services เปนศูนยกลางเพื่อการเผยแพร และใหผูใชคนหาและเรยีกใชบริการได
สะดวก  เม่ือดําเนินการเสร็จเรยีบรอยแลวสามารถนาํขอมูล XML ไป Public ไวไดบน 
http://uddi.nic.go.th/uddi  ของ สสช. โดยมีข้ันตอน ดังน้ี 
 
 

(1) ขั้นตอนการลงทะเบียนบน UDDI ของ NIC  
   

ไปที่ http://uddi.nic.go.th/uddi   เพ่ือนําขอมูลไปทําการ Service โดยใชชื่อ  
Service Name  :  
BidingName     :  
 
 
http://convert.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=(ตามดวย
ชื่อโครงการที่เราสรางขึน้มา) NumberOfPopulationByLabourStatus 
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5) การสมัครเขาใชงานของผูขอใชขอมุล 
 

ถาเจาของขอมูล สรางโครงการ XML แบบ public ไว ผูใชขอมูลไมจําเปนตองลงทะเบียน 
แตถาระบแุบบ restrict ผูขอใชขอมูลตองลงทะเบียนกอนที ่URL: 
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/projectrequest (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ) จะไดรับ access code  

 
6) การเรียกใชงาน 

 
หากเปนโครงการทีใ่หบริการแบบ public ผูใชสามารถใชงานขอมูล XML ไดที่ URL: 

http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXMLbyProject.jsp?projectName=ชื่อโครงการ ((xxx คือชื่อยอ
กระทรวงนั้นๆ) และเรยีกดู XML Schema ผานทาง URL: 
http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXSDbyProject.jsp?projectName=ชื่อโครงการ (xxx คือชือ่ยอ
กระทรวงนั้นๆ) 

 
หากเปนโครงการทีใ่หบริการแบบ restrict ผูใชสามารถใชงานขอมูล XML ไดที่ URL: 

http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXMLbyRestrictProject.jsp?projectName=ชื่อโครงการ
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&accessCode=yyyyy (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ และ yyyyy คือ access code) และเรียกดู XML Schema 
ผานทาง URL: http://convert.xxx.nic.go.th/parivat/genXSDbyRestrictProject.jsp?projectName=ชื่อ
โครงการ&accessCode=yyyyy (xxx คือชื่อยอกระทรวงนั้นๆ และ yyyyy คือ access code) 

                
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 หรือ  ไปที่  https://uddi.nic.go.th/uddipublic 
 
 
 

 
 
 

 3-19 
 



 

คลิกที่ปุม Search

 
 
 
 

 

สามารถคนหาไดจากช่ือ Services 
หรือจาก Providers ก็ไดโดยคลิก
ท่ีปุม Search/Providers 

 
 

 

คนหาจาก Providers  สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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Copy  URL น้ีไปวางที่ Brownser  
จะได XML File ท่ีตองการ 

ตัวอยาง คลิกเลือก Service  
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XML File ที่ได 

 

Save File ท่ีไดเปนสกุล XML 
เพ่ือนําไปใชตอ 

 
 
 
 
 

การเปดใชไฟลที่ Save ไว โดยไปเปดที่ excel  เราสามารถเลือกรายการที่ตองการได 
 

 

ติกหัวขอน้ีกรณีท่ีตองการแบบ
เลือกเฉพาะตัวแปรที่ตองการ 
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สามารถเ ลือกขอมูลไปทํา Graph ในที่น้ีเลือก ลักษณะการทาํงาน , จํานวนรวม , ชาย , หญิง 
 

 
 
 

 
 

 
ในกรณีทีห่นวยงานใหบริการขอมูล XML ผาน web services  ของหนวยงานอยูแลว ในระยะ

สั้นสามารถลงทะเบียนเพื่อ public บน UDDI ของสสช.ได และในระยะยาว เม่ือกระทรวง ICT พัฒนา UDDI 
แหงชาติแลว จงึจะใชเครือขายเผยแพรใหมน้ี 

 
ทั้งนี้หากมีปญหาทางเทคนคิหนวยงานสามารถสอบถามไดที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร สาํนักงานปลัดกระทรวงที่สังกัด หรือ ศูนยสารสนเทศยทุธศาสตรภาครัฐ สาํนักงานสถติิแหงชาต ิ
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2.2.2  การรับรองคุณภาพสถิติทางการ 
 

ในกระบวนการรับรองคุณภาพสถติิทางการ มีข้ันตอนทีส่ํานักงานสถติิแหงชาติไดเตรียมความพรอมไว
แลว และทีต่องขอความรวมมือหนวยงานตางๆ ดําเนินการรวมกัน 

 
 ขั้นตอนที่ทาํใหสถติิทางการมีคณุภาพ 
 

 หนวยงานตองปฏิบัติตามกรอบหลักการพ้ืนฐานของสถติิทางการ (Fundamental Principle 
of Official Statistics) 

 
 มีการปฏิบัติงานตามกรอบการปฏิบัติ และเกณฑมาตรฐานคณุภาพขอมูลตามหลักสากล 

 
 หนวยสถติิทาํการประเมินคุณภาพขอมูลดวยตนเอง 

 
 มีการตรวจสอบโดย สสช. เพ่ือใหการรับรองวาเปนสถติิทางการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่

กําหนด 
 
 

(1)     บทบาท สสช.ในการเตรยีมความพรอมการรบัรองคณุภาพสถติิทางการ 
 

สสช.ศึกษาหลกัการพ้ืนฐานสถิตทิางการของสหประชาชาติ 10 หลักการ ทีไ่ดรับการรับรอง
จาก UN Economic Commission of Europe ในป 2535 คือ 

 
1. ความสอดคลอง เปนธรรมและเทาเทียม (Relevance, Impartially and equal 

access)  
2. ความเปนมืออาชีพ (Professionalism) 
3. ความรับผดิชอบและความโปรงใส (Accountability and Transparency) 
4. การปองกันการใชขอมูลผิดพลาด (Prevention of misuse) 
5. แหลงขอมูล (Data sources for Official Statistics) 
6. การคุมครองความลับขอมูลสวนบุคคล ( Confidentiality) 
7. การมีกฎหมายรบัรองการปฏิบัติงาน (Legislation) 
8. ความรวมมือในประเทศ (National Coordination) 
9. ความรวมมือระหวางประเทศ (International Co-ordination) 
10. ความรวมมือทางสถติิระหวางประเทศ (International Statistical co-operation) 

 
 สสช. ศึกษาเปรียบเทยีบประสบการการรับรองคุณภาพสถติทิางการของหนวยงานระดับ

นานาชาติ ผานระบบมาตรฐานการรายงานขอมูลของ IMF ,EuroStat , EU Code of Practice , OECD เพ่ือ
กําหนดกรอบการประเมินคุณภาพ 6 มิติ ของไทย คือ Relevance ,Timeliness ,Accessibilities,  Accuracy 
Interpretability และ Coherence  

 
 สสช. กําลังพัฒนาเกณฑการประเมินในแตละมิติ ซึ่งใชตวัชีว้ัดเปนหลักการใหเกณฑคะแนน 

ขณะน้ีสรางกรอบคิดไวแลว 25 ตัวชี้วดั ซึ่งตวัชี้วัดในแตละมติิ กําหนดเกณฑคะแนนไวเปน 4 ระดับคะแนน 
โดย 3 คะแนน เปนสถิตทิางการ 2 คะแนน เปนสถติิทีย่อมรบัได 1 คะแนน เปนสถิตทิีย่ังมขีอสงสยั และ 0 
คะแนน เปนสถติิทยีังไมมีคุณภาพ 

 
 สสช. พัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพสถติิทางการ ไดแก การประเมินคณุภาพดวย

ตนเอง (self-assessment) การประเมินโดยผูใช และการรบัรองคุณภาพสถิตทิางการโดยหนวยงานภายนอก 
หลังจากนั้นตองมีการประกาศเรื่องคุณภาพขอมูลสถิติในแตละมิต ิ

 
 

(2)  บทบาท สสช. และหนวยงานผูผลิตสถติทิางการในการประเมินคณุภาพสถติิ
ทางการ 

 
 

ในป 2552 สสช.จะยังอยใูนชวงเตรียมมาตรฐานการประเมนิตางๆ ใหแลวเสร็จ รวมทั้งการ
ทดสอบมาตรฐานดวยการประเมินคุณภาพสถติิของสสช.เอง ป 2553 จึงจะเริ่มดําเนินการตามขั้นตอนที่
วางแผนไวกับ หนวยงานตางๆ ดังนี้ 
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สสช. สรางความเขาใจกับ CIO ระดับกระทรวงและ CIO ระดับกรม  และรวมกับหนวยงาน

ประสานของสํานักงานปลัดกระทรวง เชน สํานกันโยบายและแผน หรือ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ จัด
ฝกอบรมบุคลากรที่จะมีบทบาทสาํคัญในการประเมินคุณภาพสถติิทางการ และ SU, OS contacts ตางๆ 

 
สสช. และ SU และ OS contacts กําหนดเปาหมายการประเมินคุณภาพสถติิทางการดวย

วิธีการ self-assessment โดยประมาณการวาจะสามารถดําเนินการไดมากนอยเพียงใดในแตละป  SU และ OS 
contacts จัดทาํแผนพฒันาคณุภาพสถิตทิางการใหสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพฯ ดวยวิธีการ self-
assessment  ตามแนวทางที่ สสช. และ ผูประสานงานกระทรวงรวมกันกําหนด 

 
สสช. และ ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มีหนาที่ใหการสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพสถติิทางการแก SU และ OS ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถติิทางการ ทั้งดานวิชาการและการบริหาร
จัดการ  และประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือแสวงหาการสนับสนนุดานบุคลากรและงบประมาณตาม
ความจาํเปน 

 
ภารกิจดังกลาวขางตน สสช.ตองการใหบรรลุเปาหมายระยะยาว คือ  
 

• ใหมีการยอมรับในมาตรฐาน และวิธีการดําเนนิงานเพื่อใหมีการปรับปรุงดานคุณภาพขอมลู
สถติ ิ

• ใหการรับรองสถิตทิี่เปนสถิตทิางการ 
• ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถติิทางการแกผูใชขอมูล 
• สนับสนุนใหผูใชขอมูลสามารถประเมินคุณภาพขอมูลสถิต ิ
• ใหการรับรองวา สสช.จะเปนผูนําดานการผลิตขอมูลสถติทิี่มีคุณภาพ 
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2.3  การกาํหนดชือ่และโครงสรางขอมูลสถติทิางการเพื่อการแลกเปลี่ยน 

 
ในขั้นตอน การแลกเปลี่ยนขอมูลโดยเครือขายเชื่อมโยง IT contacts ของหนวยงานและ 

OS contacts หารือและตกลงรวมกันทีจ่ะกําหนดชื่อ และโครงสรางขอมูลสถติิทางการทีจ่ะนํามาแลกเปลี่ยน
บนโครงขาย GIN  เพ่ืออํานวยความสะดวกกับ IT contacts ที่จะแปลงขอมูลเปน XML document ตาม
โครงสรางที ่OS contacts ตองการเผยแพรและแลกเปลีย่น ในการนี้ จะตองหารือกันในรายละเอียดของชือ่
และโครงสรางขอมูล ทั้งน้ีจะตองตกลงเรื่องรูปแบบตารางทีจ่ะนําเสนอดวย เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูใช
ที่ไมเขาใจ XML schema ไดสืบคนขอมูลในรูปแบบธรรมดา 

 
ตารางแสดงชื่อ และโครงสรางขอมูลขางลางนี้ ไดมาจากการพิจารณารูปแบบตารางที่

หนวยงานผูผลติสถิตทิางการสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมเผยแพรอยางเปนทางการทั้งในรูปแบบ
เอกสาร และจากเว็บไซด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางแสดงชือ่ และโครงสรางขอมูลสถติทิางการสาขาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

1.  ทรพัยากรธรรมชาต ิ      

1.1 ทรพัยากรธรณี แร 
และเชื้อเพลิง
ธรรมชาต ิ

 

     

กรมทรัพยากรธรณ ี
 
ปริมาณสาํรองแรที่สําคญั 

ปริมาณสาํรองเบื้องตน เมตริกตัน    1-100,000,000

 ชนิดแร  Text กลุมแรโลหะพื้นฐาน  
ตะกั่ว-สังกะส ี
ดีบุก 
วุลแฟรม(ทังสเตน) 
พลวง 
กลุมแรรัตนชาต ิ
รัตนชาต ิ
กลุมแรเพือ่อตุสาหกรรมเซรามกิส 
ดินขาว(ยังไมแตง) 
เฟลดสปาร 
กลุมแรเพือ่อตุสาหกรรมกอสราง 
โดโลมายต 
หินประดับชนดิแกรนิต 
หินปูนเพื่อทําปนูขาว 
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต 
หินออน 
กลุมแรเพือ่อตุสาหกรรมเคมีและอื่นๆ 
แบไรต 
ฟลูออไรต 
ฟอสเฟต 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

1.3 ทรพัยากรทะเล
และชายฝง 

 

     

ฝงทะเลอาวไทย: ตราด/จันทบุรี/ระยอง/ชลบุรี/
ฉะเชิงเทรา/สมทุรปราการ/กรุงเทพมหานคร/
สมทุรสาคร/สมทุรสงคราม/เพชรบุร/ีประจวบคีรีขันธ/
ชุมพร/สรุาษฎรธานี/นครศรีธรรมราช/พัทลุง/สงขลา/
ปตตานี/นราธิวาส 

จังหวัด  Text 

ฝงทะเลอันดามัน: ระนอง/พังงา/ภูเก็ต/กระบี่/ตรัง/
สตูล 

 

ความยาวชายฝงทะเล กม. Numeric  จําแนกรายจังหวัด 
Decimal 1 
digit 

 
0-200 

ขนาดพื้นทีช่ายทะเล ไร/กม.   Numeric
Decimal 2 
digit 

จําแนกรายจังหวัด 
 

1-2,000,000/1-
3,0001 

จํานวนตําบล/จาํนวน
อําเภอ 

ตําบล/
อําเภอ 

numeric   1-70/1-10

ไร/ตร.กม.  numeric ขนาดพื้นทีช่ายทะเล จําแนกเฉพาะอาวไทย/จําแนก
เฉพาะอันดามัน 

1-30,000,000/ 
1-40,000 

ตําบล/
อําเภอ 

numeric จํานวนตําบล/จาํนวนอําเภอ จาํแนกเฉพาะอาวไทย/
จําแนกเฉพาะอันดามัน 

1-900/1-150 

ผลรวม 

กม.  numeric ความยาวชายฝง  จําแนกเฉพาะอาวไทย/จําแนก
เฉพาะอันดามัน 

1-3,000 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง
 
ชายฝงทะเล 

รายละเอียดแนวชายฝง     text คําอธิบาย

1.4 ภูมิอากาศ 
 

     

กรมอุตุนิยมวทิยา 
 
อุณหภูม ิ

อุณหภูมิเฉลีย่รายป ราย
เดือน 

องศาเฃล
เชียส 

integer สถานีอุตุนิยมวทิยา 
ภาคเหนือ:แมฮองสอน/ดอยอางขาง/เชียงราย/
เชียงราย สกษ./ทุงชาง/พะเยา/ทาวังผา/เถิน/แมสะ
เรียง/แมโจสกษ. เชียงใหม/ลาํปาง/ลําพูน/แพร/

1-40 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

นาน/นาน สกษ./ลําปาง สกษ./อุตรดติถ/สุโขทัย/ศรี
สําโรง สกษ./หลมสัก/แมสอด/ตาก/เขื่อนภูมิพล/
พิษณุโลก/เพชรบูรณ/กําแพงเพชร/อุมผาง/พิจิตร/
ดอยมูเซอร/วิเชียรบรุ ี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เลย/หนองคาย/อุดรธานี/
สกลนคร/นครพนม/ขอนแกน/มหาสารคาม/
มุกดาหาร/ทาพระ สกษ./กาฬสินธุ/ชยัภมูิ/รอยเอ็ด 
สกษ./อุบลราชธานี/ศรสีะเกษ/ทาตูม/นครราชสีมา/
สุรินทร/โชคชยั/ปากชอง สกษ./นางรอง/บุรรีมัย 
ภาคกลาง: นครสวรรค/ตากฟา สกษ./ชัยนาท สกษ./
อยุธยา/นครนายก/บัวชุม/ปทมุธานี สกษ./
สมทุรปราการ สกษ./ทองผาภูมิ/สุพรรณบุรลีพบุรี/อู
ทอง/สนามบินสุวรรณภูมิ/กาญจนบุรี/นครปฐม/
กรุงเทพ บางนา/ทาเรือคลองเตย/สนามบินดอน
เมือง/ราชบรุ ี
ภาคตะวันออก : ปราจีนบรุี/กบนิทรบุรี/สระแกว/
ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี/เกาะสชีัง/พัทยา/อรัญประเทศ/
แหลมฉบัง/สัตหีบ/ระยอง/หวยโปง สกษ./จนัทบุร/ี
พลิ้ว สกษ./ตราด 
ภาคใตฝงตะวันออก : เพชรบุร/ีหนองพลับ สกษ./หัว
หิน/ประจวบครีขีันธ/ชุมพร/สว ีสกษ./เกาะสมยุ/สุ
ราษฎรธานี/นครศรีธรรมราช/พระแสง/ฉวาง/พัทลุง/
สงขลา/หาดใหญ/คอหงษ/สะเดา/ปตตานี/ยะลา 
สกษ./นราธิวาส 
ภาคใตฝงตะวันตก : ระนอง/ตะกั่วปา/กระบี่/ภเูก็ต/
เกาะลันตา/ตรัง/สตลู 

อุณหภูมิสูงสุดและต่าํสดุ
ของป 

องศาเฃล
เชียส 

integer จําแนกตามสถานีอุตุนิยมวทิยา 
อุณหภูมิสูงสุด 
อุณหภูมิต่ําสุด 

1-40 

ป   Date time   2530-2550น้ําฝน 

ปริมาณน้ําฝนรายป มิลลิเมตร    numeric จําแนกตามสถานีอุตุนิยมวทิยา 500-5,000
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

จําแนกตามภาคของสถานีอุตนุิยมวทิยา 
เดือน/ป    Date time ม.ค.-ธ.ค./2494-

2550 
จํานวนพายหุมนุเขตรอน
ที่เคลื่อนเขาสูประเทศ
ไทย 

พายุหมุน    numeric จําแนกรายเดือน/รายป 1-10

รวม พายุหมุน    numeric จําแนกรายเดือน/รายป 1-200

เฉลี่ย พายุหมุน    numeric จําแนกรายเดือน/รายป 0-4

พายหุมุนเขตรอน 

รอยละ    numeric จําแนกรายเดือน/รายป 1-100

1.5 ทรพัยากรน้ํา 
 

     

จํานวนลุมน้ําหลักและลุม
น้ําสาขา  

ลุมน้ํา    integer 1-400

จําแนกตามชั้นคุณภาพลุมน้ํา 1A,1B,2,3,4,5 1-40 
ตนน้ําลําธาร 1-20 

พื้นที่ลุมน้ํา ลานไร   

  

Numeric
Decimal 3 
digits รวม 1-500

กรมทรัพยากรน้ํา
 
ลุมน้ํา 

ชื่อลุมน้ํา   text จําแนกตามลุมน้ําหลัก 25 ลุมน้ํา : สาละวิน/แมโขง/
แมกก/ชี/มูล/ปง/วัง/ยม/นาน/เจาพระยา/สะเกกรัง/
ปาสัก/ทาจีน/แมกลอง/ปราจีนบุรี/บางปะกง/โตนเล
สาป/ชายฝงตะวันออก/เพชรบรุี/ชายฝงทะเล
ประจวบคีรีขันธ/ภาคใตฝงตะวันออก/ตาป/ทะเลสาบ
สงขลา/ปตตานี/ภาคใตฝงตะวันตก 

 

สัปดาห/ป    Date time  1-7/2545-2550ปริมาณน้าํทา 

สถาน ี  - integer ตัวอยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
E.23/E.9/E.16A/E.91/E.8A/E.18/E.20A/ 
E.29/E.22B/E.65/E.75/E.54/Kh.58A/Kh.97/Kh.1
/Kh16B/Kh.104 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

แมน้ํา  Text ตัวอยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ชี/น้ําพอง/ลาํปาว/น้ํายัง/น้ําเลย/น้ําโขง 

 

จังหวัด  Text ตัวอยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ชัยภมูิ/ขอนแกน/มหาสารคาม/รอยเอ็ด/ยโสธร/เลย/
ขอนแกน/อุดรธานี/กาฬสินธุ/เลย/หนองคาย/
นครพนม/มุกดาหาร 

 

สภาพน้าํทารายวัน เมตร/ลบ.ม.
ตอวินาท ี

Numeric ระดับน้ํา/ปริมาณน้ํา  -0.1-20/0-1,100

เฉลี่ยรายสัปดาห เมตร/ลบ.ม.
ตอวินาท ี

Numeric ระดับน้ํา/ปริมาณน้ํา  -0.1-20/0-2,000

เฉลี่ยรายป เมตร/ลบ.ม.
ตอวินาท ี

Numeric ระดับน้ํา/ปริมาณน้ํา  -0.1-20/0-2,000

อยูในเกณฑ     text มาก/นอย/พอดี

ป      Date time

จําแนกอําเภอ/จังหวัด 

แหลงน้ํา 

จํานวนแหลงน้าํ แหลงน้ํา  Numeric
จําแนกตามชนดิแหลงน้าํ:บอบาดาล บอตอก บอเจาะ
บอน้ําตื้น สระน้าํธรรมชาติ หนอง,บึง อางเก็บน้ํา 

1-1,00/1-50,000 

ป   Date time   ปริมาณเก็บกกัน้ําในลุมน้ํา 

ปริมาตรความจใุชงาน ลาน ลบ.ม.    Numeric จําแนกตามลุมน้ํา 25 ลุมน้ํา 1-1,000,000

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 
ศักยภาพน้ําบาดาล 

ป      Date time

 แผนที่ศักยภาพน้ํา
บาดาล/แผนทีบ่อบาดาล 

-    GIS จําแนกภาค/จังหวัด -

บอบาดาลภาครัฐ ป      Date time 2545-2550
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

 จํานวนบอบาดาลภาครัฐ แหง    Numeric จําแนกภาค/จังหวัด

บอบาดาลเอกชน ป      Date time 2545-2550

 จํานวนบอบาดาลเอกชน แหง    Numeric -

 ปริมาณน้ําบาดาลใชจริง ลบ.ม.    text จําแนกตามวัตถุประสงคการใช -

ปงบประมาณ      Date time 2545-2550การประปานครหลวง 
 
ปริมาณน้าํดบิที่ใชทาํ 
น้ําประปา 

ปริมาณน้ําดิบทีใ่ชทํา 
น้ําประปา 

ลบ.ม./วัน    numeric จําแนกตามแหลงน้ําดิบ 1-300,000

ปงบประมาณ      Date time 2545-2550

ปริมาณน้ําดิบทีใ่ชทํา 
น้ําประปา 

ลบ.ม./วัน    numeric จําแนกตามลุมน้ํา 1-400,000

จํานวนประปา แหง  numeric จําแนกตามลําน้ําธรรมชาต/ิอางเก็บน้ํา/คลอง
ชลประทาน/บอบาดาล 

1-300 

จําแนกตามลําน้ําธรรมชาต/ิอางเก็บน้ํา/คลอง
ชลประทาน/บอบาดาล 

1-100,000 

การประปาสวนภูมิภาค 
 
ปริมาณน้าํดบิที่ใชทาํ 
น้ําประปา 

ปริมาณน้ํา ลบ.ม.ตอวัน  

  

numeric

ปริมาณน้ํารวม 1-3,000,000
1.6  ทรพัยากรปาไม      

ป      Date time 2545-2550

ภาคเหนือ ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย 
พะเยา นาน ลําพูน ลําปาง แพร อุตรดิตถ ตาก 
สุโขทยั พิษณุโลก กําแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค 
เพชรบูรณ พิจติร  

กรมปาไม 
 
พื้นที่ปาไม จังหวัด 

ภาค 
  text

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เลย อุดรธาน ี
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

หนองบัวลําภู หนองคาย สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน ชยัภูมิ 
รอยเอ็ด  นครราชสมีา บุรรีัมย สุรินทร ศรสีะเกษ 
อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ ยโสธร 
ภาคกลาง ไดแก กาญจนบุรี ชยันาท อยุธยา 
ปทุมธานี กรุงเทพฯ สุพรรณบรุี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ลพบุรี สระบรุี นครนายก ปราจีนบุรี 
สมทุรสาคร สมทุรปราการ สมทุรสงคราม นครปฐม 
อางทอง สิงหบุรี  
ภาคตะวันออก ไดแก สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบรุี นครนายก 
ภาคใต ไดแก ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 
ยะลา ปตตานี นราธิวาส 

เนื้อที่ทั้งหมด(จําแนก
จังหวัด) 

ตร.กม.    Numeric
Decimal 1 
digit 

เนื้อที่ทั้งหมดจาํแนกจังหวดั ภาค รวมประเทศ 1-600,000

เนื้อที่ปาไม(จําแนก
จังหวัด) 

ตร.กม.    Numeric
Decimal 1 
digit 

เนื้อที่ทั้งหมดจาํแนกจังหวดั ภาค รวมประเทศ 1-300,000

เนื้อที่ปาไมแตละจังหวดัหารดวยเนื้อทีท่ั้งหมดของ
จังหวัดคูณดวย100 

รอยละ  - Numeric 
Decimal 2 
digits เนื้อที่ปาไมแตละภาคหารดวยเนื้อที่ทั้งหมดของภาค

คูณดวย100 

1-100 

เนื้อที่จังหวัด-เนื้อที่ปาแตละจงัหวัด เนื้อที่ปาสงวนแหงชาติ 
(จําแนกจังหวัด) 

ตร.กม.  Numeric
Decimal 1 
digit เนื้อที่แตละภาค-เนื้อที่ปาแตละภาค 

1-300,000 

การปลูกสรางสวนปาดวยเงินงบประมาณ 
การปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
การปลูกปาโดยองคการอุตสาหกรรมปาไม 
การปลูกปาโดยงบลงทุนของบริษัทไมอัดไทย จํากัด 

พื้นที่ปลูกปา (แยกตามวัตุ
ประสงค) 

เนื้อที่ปลูกปานอกเขต
พื้นที่อนุรักษ จาํแนก
วัตถุประสงค 

ตร.กม.  Numeric
Decimal 2 
digits 

การปลูกปาดวยเงินนอกงบประมาณตามประกาศ

1-20,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
การปลูกปาดวยเงินบูรณะทรพัยสิน 

ป   Date time   2545-2551

จํานวนปาชมุชน หมูบาน    Numeric
Decimal 1 
digit 

1-10,000

พื้นที่ปาชมุชน ไร   Numeric 
Decimal 1 
digit 

1-20,000

ภาคเหนือ ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย 
พะเยา นาน ลําพูน ลําปาง แพร อุตรดิตถ ตาก 
สุโขทยั พิษณุโลก กําแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค 
เพชรบูรณ พิจติร  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เลย อุดรธาน ี
หนองบัวลําภู หนองคาย สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน ชยัภูมิ 
รอยเอ็ด  นครราชสมีา บุรรีัมย สุรินทร ศรสีะเกษ 
อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ ยโสธร 
ภาคกลาง ไดแก กาญจนบุรี ชยันาท อยุธยา 
ปทุมธานี กรุงเทพฯ สุพรรณบรุี ราชบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ลพบุรี สระบรุี นครนายก ปราจีนบุรี 
สมทุรสาคร สมทุรปราการ สมทุรสงคราม นครปฐม 
อางทอง สิงหบุรี  
ภาคตะวันออก ไดแก สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบรุี นครนายก 

ปาชุมชน 

ภาค  text 

ภาคใต ไดแก ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร ภูเก็ต 
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา 
ยะลา ปตตานี นราธิวาส 

 

ไฟปา (นอกเขตอนุรักษ) ป   Date time   2545-2550
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

ตนทุนการควบคุมไฟปา บาท/ไร    Numeric
 

1-100

พื้นที่ปาไมทั่วประเทศ ตร.กม.  numeric
decimal 2 
digits 

1 ตร.กม. เทากับ.....ไร  
(ในกรณีตองการคํานวณเปนไร) 

1-300,000 

พื้นที่ปาที่เกิดไฟไหม ตร.กม.  numeric
decimal 2 
digits 

1 ตร.กม. เทากับ.....ไร  
(ในกรณีตองการคํานวณเปนไร) 

1-10,000 

ป      Date time 2545-2550

ภาคเหนือ : คลองลาน /คลองวังเจา/แมวงก/ขุนแจ /
ภูซาง/ดอยหลวง/ดอยอินทนนท//เขาหลวง/ดอยขุน
ตาล/ดอยสุเทพ-ปุย/ศรีลานนา/ออบหลวง/แมฝาง/
เชียงดาว/หวยน้ําดัง/แมปง/ลานสาง/ตากสิน
มหาราช/แมเมย/ดอยภูคา/น้ําตกชาตติระการ/ภูหิน
รองกลา/ทุงแสลงหลวง/น้ําหนาว/ตาดหมอก/เวียง
โกศัย/แมยม/ลาํน้ํานาน/น้ําตกแมสรุินทร/สาละวิน/
แมวะ /แจซอน/คลองตรอน/ รามคําแหง/ เขาสก/
ศรสีัชนาลัย/ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เขาใหญ/ภูกระดึง/น้ํา
หนาว/ ภูพาน/ภูเรือ/ ตาดโตน/ไทรทอง/ทับลาน/ภู
กระดึง/ภูเกา-ภูพานคํา/ภูจอง-นายอย/มุกดาหาร/ภู
เวียง/นาแหว/ภผูามาน/ภผูายล/ภูสระดอกบัว/แกงตะ
นะ/ผาแตม/เขาพระวหิาร 
ภาคกลาง : เขื่อนศรีนครินทร/ปางสีดา/ไทรโยค/แกง
กระจาน/เฉลิมรตันโกสินทร/เอราวัณ/เขาแหลม/
น้ําตกหวยยาง/หาดวนกร/เขาสามรอยยอด/กุยบุรี/
เขาสามหลั่น/พุเตย 

กรมอทุยานแหงชาติ  
สัตวปา และพนัธุพืช 
  
พื้นทีอ่นุรกัษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวน/พื้นที่อุทยาน
แหงชาต ิ

แหง/ตร.
กม./ไร 

numeric 
decimal 2 
digits 

ภาคตะวันออก: น้ําตกพลิ้ว/เขาชะเมา-เขาวง/
เขาคิชฆกูฏ/หมูเกาะชาง/เขาแหลมหญา-หมูเกาะ
เสม็ด/ตาพระยา/ปางสดีา 

1-150/1- 60,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

ภาคใต: เขาปู-เขายา/ศรีพังงา/เขาพนมเบ็ญจา/หาด
นพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี/หมูเกาะลันตา/ธาร
โบกขรณี/หมูเกาะชุมพร/หาดเจาไหม/หมูเกาะ
เภตรา/เขาหลวง/น้ําตกโยง/น้ําตกสี่ขีด/บูโด-สุไหง
ปาดี/หมูเกาะสรุินทร/หมูเกาะสิมิลัน/เขาลาํป-หาด
ทายเหมือง/อาวพังงา/เขาหลกั-ละรู/สริินาถ/บาง
ลาง/ลําน้ํากระบุรี/น้ําตกหงาว/แหลมสน/เขาน้ําคาง/
ตะรุเตา/ทะเลบนั/หมูเกาะอางทอง/เขาสก/แกรงกรุง/
ใตรมเย็น/คลองพนม 
ภาคเหนือ : น้ําตกบัวตอง-น้ําพุเจ็ดสี/น้ําตกแมโท/
สันผาพญาไพร/น้ําตกหัวแมคํา/ถ้ําหลวง-ขุนน้ํานาง
นอน/พญาพิภกัดิ์/น้ําตกหวยแมสัก/น้ําตกตาดควัน/ภู
ลังกา/ดอยพระบาท/น้ําตกวังธานทอง/เขาพระบาท/
แพะเมืองผี/น้ําตกแมสวรรคนอย/ทุงบัวตอง/ผาหิน
ตั้ง/แกวโกมล/เขาหลวง/ถ้าํเพชร-ถ้ําทอง/ถ้าํผาตูบ/
ไดโนเสารแกงหลวง/นครไชยบวร/ดอยเวียงแกว/เขา
พนมทอง/มอนพระยาแช/ถ้ําลม-ถ้ําวัง/ถ้ําเขาวง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภูพระ/ภูแฝก/ภผูาวัว/น้ํา
ตกบาหลวง/เขากระโดง/โกสมัพี/ชีหลง/ดงบังอี่/ภูผา
ลอม/ผางาม/ถ้าํแสงธรรมพรหมมาวาส/หริรักษ/
น้ําตกหวยเลา/ภูบอบิด/พนมสวาย/ปาสนหนองคู/ภู
ผาแดง/ภสูิงห-ภูผาผึ้ง/น้ําตกธารงาม/ภูพระบาท
บัวบก/วังสามหมอ/น้ําตกผาหลวง 
ภาคกลาง : พระแทนดงรัง/ปราณบุรี/เขาตามองลาย/
ทาวโกษา/เขาแมรําพึง/ปากลางอาว/ชะอํา/เขานาง
พันธุรัต/ถ้ําเขานอย/พุมวง 
ภาคตะวันออก : เขาแหลมสิงห/น้ําตกเขาเจาบอทอง 

จํานวน/พื้นที ่
 วนอุทยาน 

แหง/ตร.กม.  numeric
decimal 2 
digits 

ภาคใต : น้ําตกกะเปาะ/น้ําตกพาน/บอน้ํารอนกันตัง/
สระนางมโนราห/น้ําตกรามัญ/เมืองเกาชัยบุรี/ควน
เขาวัง/น้ําตกธาราสวรรค 

1-100/1-1,000 

 
 
 

จํานวน/พื้นที่เขตรักษา
พันธุสัตวปา 

แหง/ตร.กม.  numeric
decimal 2 
digits 

ภาคเหนือ : เขาสนามเพรยีง/เชียงดาว/สะเมงิ/แม
เลา-แมแสะ/อมกอย/แมตื่น/อุมผาง/เวียงลอ/ดอยผา
ชาง/ภผูาแดง/ตะเบาะ-หวยใหญ/ดอยหลวง/ลําน้ํา

1-100/1- 40,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

นานฝงขวา/ลุมน้ําปาย/สาละวนิ/แมยวมฝงขวา/สัน
ปนแดน/ดอยเวยีงหลา/ดอยผาเมือง/ถ้ําเจาราม/แมจ
ริม/น้ําปาด/ภูเมี่ยง-ภูทอง/หวยขาแขง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ภูเขียว/ผาผึ้ง/ดงใหญ/ภู
สีฐาน/ภูหลวง/พนมดงรัก/หวยศาลา/หวยทบัทัน-
หวยสําราญ/ภูววั/ยอดโดม 
ภาคกลาง : สลกัพระ/ทุงใหญนเรศวร/อุทยานเสด็จ
ในกรมหลวงชมุพร ดานทิศเหนือ/แมน้ําภาชี/ซับ
ลังกา 
ภาคตะวันออก : เขาสอยดาว/คลองเครือหวายเฉลิม
พระเกียรติ/เขาอางฤาไน/เขาเขียว-เขาชมภู 
ภาคใต : คลองพระยา/เขาประ-บางคราม/อุทยาน
เสด็จในกรมหลวงชุมพร ดานทศิใต/ควนแมยาย
หมอน/เขาบรรทัด/เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร/ีฮาลา-บาลา/ทุงระยะ-
นาสัก/คลองนาคา/โตนงาชาง/คลองแสง/คลองยัน 
ภาคเหนือ : ดอยสุเทพ/แมเลา-แมแสะ/หนองบง
คาย/เขาคอ/บึงบอระเพ็ด/วังโปง-ชนแดน/ถ้ําผาทา
พล/หนองน้ําขาว/เขานอย-เขาประดู/ถ้ําเจาราม/เขา
ใหญ-เขาผาหนาตั้ง/ถ้าํประทุน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ลําปาว/หนองแวง/อาง
เก็บน้ําหวยจระเขมาก/อางเก็บน้ําสนามบิน/อางเก็บ
น้ําหวยตลาด/เขากระโดง/ดูนลําพัน/ถ้าํผาน้าํทิพย/
บึงโขงหลง/หนองหัวค ู
ภาคกลาง : ถ้ําละวา-ถ้ําดาวดงึค/บึงเกริงกะเวียและ
หนองน้ําซับ/อุทยานสมเดจ็พระศรีนครินทร/วัดไผ
ลอมและวดัอัมพุวราราม/วดัตาลเอน/เขากระปุก-เขา
เตาหมอ/ชะอํา/วัดถ้าํระฆัง-เขาพระนอน/ถ้ําคางคาว-
เขาชองพราน/เขาประทับชาง/เขาสมโภชน/วดั
ราษฎรศรัทธากะยาราม/บึงฉวาก 
ภาคตะวันออก : คุงกระเบน/อางเก็บน้ําบางพระ/เขา
ชีโอน 

จํานวน/พื้นที่เขตหามลา
สัตวปา 

แหง/ตร.กม.  numeric
decimal 2 
digits 

ภาคใต : ทุงทะเล/เขาประ-บางคราม/หมูเกาะลิบง/

1-100/1- 5,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

เขาน้ําพราย/คลองลําชาน/แหลมตะลุมพุก/ทะเล
นอย/ปาพร/ุปารังไก/เขาพระแทว/ปากราด/เขาปะ
ชาง-แหลมขาม/พรุคางคาว/เขาเหรง/ทะเลสาบ/
หนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา/หนองทุงทอง/
เขาทาเพชร 

จํานวน/พื้นที่สวนพฤษ
ศาสตร 

แหง/ตร.กม.  numeric
decimal 2 
digits 

สวนพฤกษศาสตรวรรณคดี ภาคเหนือ/สวนรวมพรรณ
ปาไม 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคเหนือ)/สวน
พฤกษศาสตรวรรณคดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
สวนรวมพรรณปาไม 60 พรรษา มหาราชินี (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)/สวนพฤกษศาสตรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟาหวน)/สวนพฤกษศาสตร
วรรณคดี ภาคกลาง/สวนรวมพรรณปาไม 60 พรรษา 
มหาราชินี (ภาคกลาง)/สวนพฤกษศาสตรภาคกลาง 
(พุแค)/สวนพฤกษศาสตรภาคตะวันออก (เขาหิน
ซอน)/สวนพฤกษศาสตร 100 ป กรมปาไม (อางฤา
ไน)/สวนพฤกษศาสตรภาคใต (เขาชอง)/สวน
พฤกษศาสตรสากลภาคใต (ทุงคาย)/สวนรวมพรรณ
ปาไม 60 พรรษา มหาราชินี (ภาคใต)/สวน
พฤกษศาสตรตามพระราชเสาวนีย/สวนพฤกษศาสตร
พัทลุง (พนางตงุ)/สวนพฤกษศาสตรวรรณคดี ภาคใต

1-100 

ภาคเหนือ : ไมเมืองหนาว/หวยแกว/โปงสลี/ซับ
ชมภู/ผาเมือง/เมืองราด/ชอแฮ/หวยทรายขาว/หวย
โรง/โปงแข/แมสุริน/หวยชมภู/สวนรุกขชาต ิ100 ป 
กรมปาไม (ดอยหมากหินหอม)/สวนรุกขชาต ิ100 ป 
กรมปาไม (ซับสมบูรณ)/แชแหง/หวยน้ําอุน/กาญจน
กุมาร/สกุโณทยาน/หวยทาก/พระบาท/หางฉตัร/เขา
ดินไพรวัน/บานแพะ 

จํานวน/พื้นที่สวนรุกข
ชาต ิ

แหง/ตร.กม.  numeric
decimal 2 
digits 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : น้ําผุดทัพลาว/สวนรุกข
ชาติ 100 ป กรมปาไม (ภูกุมขาว)/วังปอพาน/ทาสอง
คอน/พุทธมณฑล/ดงบังอี่/ดงมะอี่/ดอนหัวนาค/โพน
ทราย/สวนรุกขชาติ 100 ป กรมปาไม (ปากปวน)/ภู
ขาว/สวนรุกขาติ 100 ป กรมปาไม (น้ําตกสาํโรง
เกียรติ)/น้ําตกธารทอง/อุบลวนารมย 

1-100 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

ภาคกลาง : กําแพงแสน/สวนรกุขชาติ 100 ป กรมปา
ไม (ทุงขนาย)/ถ้ําจอมพล/วังกานเหลือง/มวกเหล็ก/
คายบางระจัน/คูเมือง/ดอนเจดีย/ดานชาง 
ภาคตะวันออก : สมเด็จพระปนเกลา/หนองตาอยู/
เพ/หนองสนม/เขาฉกรรจ 
ภาคใต : พฤกษามหาราชินี/รกัษะวาริน/ถ้ําเขานุย/
เขาพุทธทอง 

วันที/่เดือน/ป   date time  1-31/1-12/2545-
2551 

ชวงเวลา นาฬิกา(น.)    date time 00.00-24.00

จังหวัด   text แมฮองสอน เชยีงใหม เชยีงราย พะเยา นาน ลําพูน 
ลําปาง แพร อุตรดติถ ตาก สโุขทัย พิษณุโลก 
กําแพงเพชร อุทัยนี นครสวรรค เพชรบรูณ เลย 
อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน ชยัภูมิ 
รอยเอ็ด  นครราชสมีา บุรรีัมย สุรินทร ศรสีะเกษ 
อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ ยโสธร กาญจนบุร ี
สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบรุี ประจวบครีีขันธ ลพบุรี 
สระบรุี นครนายก ปราจีนบรุี สระแกว ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี ตราด ชมุพร ระนอง กระบี่ ตรัง 
สตูล สงขลา ยะลา 

 

ภาคเหนือ ไดแก แมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย 
พะเยา นาน ลําพูน ลําปาง แพร อุตรดิตถ ตาก 
สุโขทยั พิษณุโลก กําแพงเพชร อุทัยธานี นครสวรรค 
เพชรบูรณ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก เลย อุดรธาน ี
หนองบัวลําภู หนองคาย สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร กาฬสินธุ มหาสารคาม ขอนแกน ชยัภูมิ 
รอยเอ็ด  นครราชสมีา บุรรีัมย สุรินทร ศรสีะเกษ 
อุบลราชธานี อํานาจเจรญิ ยโสธร 

ไฟปา (ในเขตอนุรกัษ) 

ภาค  text 

ภาคกลาง ไดแก กาญจนบุรี สพุรรณบุรี ราชบรุี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ลพบุร ีสระบรุี นครนายก 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

ปราจีนบรุี สระแกว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี 
ตราด 
ภาคตะวันออก ไดแก ชลบรุี ระยอง จันทบรุี ตราด 

ภาคใต ไดแก ชุมพร ระนอง กระบี่ ตรัง สตลู สงขลา 
ยะลา  

สาเหตุการเกิดไฟไหม   text เผาไร/หาของปา/ลาสัตว/นักทองเที่ยว/ความ
ขัดแยง/การลักลอบทําไม/อุบัติเหตุ ประมาท 
เลินเลอ/ไมทราบสาเหตุ/อื่นๆ 

 

พื้นที่ปาไมทั่วประเทศ ตร.กม.  numeric
decimal 2 
digits 

1 ตร.กม. เทากับ.....ไร  
(ในกรณีตองการคํานวณเปนไร) 

1-300,000 

ชื่อเขตรักษาพันธุสัตวปา  text สลักพระ/คลองนาคา/ภูเขียว/เขาสอยดาว/หวยขา
แขง/ลุมน้ําปาย/ทุงใหญนเรศวร/เขาเขียว-เขาชมพู/
คลองแสง/ภหูลวง/ภูววั/เขาบรรทัด/ยอดโดม/เขา
อางฤาไน/ภูเมี่ยงและภทูอง/โตนงาชาง/แมน้ําภาช/ี
แมตื่น/เชยีงดาว/สาละวิน/พนมดงรัก/ดอยผาเมือง/
คลองพระยา/ดอยงาชาง/อมกอย/ดอยหลวง/เขา
สนามเพรยีง/แมยวมฝงขวา/ซบัลังกา/อุทยานเสด็จ
ในกรมหลวงชมุพร(ทิศเหนือ)/อุทยานเสดจ็ในกรม
หลวงชุมพร(ทศิใต)/อุมผาง/ภูสีฐาน/หวยศาลา/
เฉลิมเกียรติสมเด็จพระเทพ/คลองยัน/เขาประ-บาง
คราม/หวยทับทัน-หวยสําราญ/ทุงระยะ-นาสัก/ฮาลา-
บาลา/แมเลา-แมแสะ/ดงใหญ/ตะเบาะ-หวยใหญ/
เวียงลอ 

 

พื้นที่เขตรักษาพันธสัตว
ปา 

ตร.กม.  numeric
decimal 4 
digits 

1 ตร.กม. เทากับ.....ไร  
(ในกรณีตองการคํานวณเปนไร) 

1-50,000 

ชื่อเขตอุทยานแหงชาต ิ  text ภาคเหนือ : คลองลาน /คลองวังเจา/แมวงก/ขุนแจ /
ภูซาง/ดอยหลวง/ดอยอินทนนท//เขาหลวง/ดอยขุน
ตาล/ดอยสุเทพ-ปุย/ศรีลานนา/ออบหลวง/แมฝาง/
เชียงดาว/หวยน้ําดัง/แมปง/ลานสาง/ตากสิน
มหาราช/แมเมย/ดอยภูคา/น้ําตกชาตติระการ/ภูหิน
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

รองกลา/ทุงแสลงหลวง/น้ําหนาว/ตาดหมอก/เวียง
โกศัย/แมยม/ลาํน้ํานาน/น้ําตกแมสรุินทร/สาละวิน/
แมวะ /แจซอน/คลองตรอน/ รามคําแหง/ เขาสก/
ศรสีัชนาลัย/ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เขาใหญ/ภูกระดึง/น้ํา
หนาว/ ภูพาน/ภูเรือ/ ตาดโตน/ไทรทอง/ทับลาน/ภู
กระดึง/ภูเกา-ภูพานคํา/ภูจอง-นายอย/มุกดาหาร/ภู
เวียง/นาแหว/ภผูามาน/ภผูายล/ภูสระดอกบัว/แกงตะ
นะ/ผาแตม/เขาพระวหิาร 
ภาคกลาง : เขื่อนศรีนครินทร/ปางสีดา/ไทรโยค/แกง
กระจาน/เฉลิมรตันโกสินทร/เอราวัณ/เขาแหลม/
น้ําตกหวยยาง/หาดวนกร/เขาสามรอยยอด/กุยบุรี/
เขาสามหลั่น/พุเตย 
ภาคตะวันออก: น้ําตกพลิ้ว/เขาชะเมา-เขาวง/
เขาคิชฆกูฏ/หมูเกาะชาง/เขาแหลมหญา-หมูเกาะ
เสม็ด/ตาพระยา/ปางสดีา 
ภาคใต: เขาปู-เขายา/ศรีพังงา/เขาพนมเบ็ญจา/หาด
นพรัตนธารา-หมูเกาะพีพี/หมูเกาะลันตา/ธาร
โบกขรณี/หมูเกาะชุมพร/หาดเจาไหม/หมูเกาะ
เภตรา/เขาหลวง/น้ําตกโยง/น้ําตกสี่ขีด/บูโด-สุไหง
ปาดี/หมูเกาะสรุินทร/หมูเกาะสิมิลัน/เขาลาํป-หาด
ทายเหมือง/อาวพังงา/เขาหลกั-ละรู/สริินาถ/บาง
ลาง/ลําน้ํากระบุรี/น้ําตกหงาว/แหลมสน/เขาน้ําคาง/
ตะรุเตา/ทะเลบนั/หมูเกาะอางทอง/เขาสก/แกรงกรุง/
ใตรมเย็น/คลองพนม 

พื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ
ทั้งหมด 

ตร.กม.  numeric
decimal 4 
digits 

1 ตร.กม. เทากับ.....ไร  
(ในกรณีตองการคํานวณเปนไร) 

1-300,000 

ประเภทปา   text ปาดิบแลง/ปาดิบเขา/ปาสนเขา/ปาเบญจพรรณ/ปา
เต็งรัง/ปาไผ/สวนสัก/สวนยคูาลิปตัส/สวนปาไม
กระยาเลย/ปาที่ฟนฟูตามธรรมชาต/ิสวนสน/ดิบชื้น 

 

จํานวนครั้งที่เกิดไฟไหมจําแนกตามชวงเวลา จํานวนครั้งที่เกิด ครั้ง  integer
จํานวนครั้งที่เกิดไฟไหม จาํแนกตามจังหวดั และภาค 

1-100 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

จํานวนพื้นที่ปาเกิดไฟไหม จําแนกตามชวงเวลา 
จํานวนพื้นที่ปาเกิดไฟไหม จําแนกตามจังหวดั และ
ภาค 
จํานวนพื้นที่ปาเกิดไฟไหม จําแนกตามเขตรักษาพันธ
สัตวปา 

พื้นที่ปาที่เกิดไฟไหม ตร.กม.  numeric
decimal 4 
digits 

จํานวนพื้นที่เกิดไฟไหม จาํแนกตามพื้นที่อุทยาน
แหงชาต ิ

1-10,000 

จํานวนครั้งที่เกิดไฟไหมในแตละจังหวดัหรือภาคคูณ
รอย หารดวย จาํนวนครั้งที่เกิดไฟไหมทุกจังหวัดหรือ
ภาค 
จํานวนพื้นที่ที่ปาที่เกิดไฟไหมในเขตอุทยานและเขต
รักษาพันธสตัวปาคูณรอย หารดวย พื้นที่ปาไม
ทั้งหมด 
จํานวนพื้นที่ที่ปาที่เกิดไฟไหมในเขตอุทยานฯคูณ
รอยหารดวยพื้นที่ในเขตอุทยานทั้งหมด 

รอยละ  numeric
decimal 2 
digits 

 

จํานวนพื้นที่เกิดไฟไหมในเขตรักษาพันธสัตวปาคูณ
รอย หารดวยพื้นที่ในเขตรักษาพันธุสัตวปาทัง้หมด 

1-100 

พื้นที่ปลูกปา พื้นที่ปลูกปาในเขตพื้นที่
อนุรักษ (จําแนกตาม
ประเภท) 

ตร.กม./ไร  numeric
decimal 2 
digits 

เขตอุทยานแหงชาต ิ
วนอุทยาน 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 
สวนพฤษศาสตร 
สวนรุกขชาต ิ

1-100 

พื้นที่ตนน้ําลําธาร พื้นที่ตนน้ําลําธาร 
(จําแนกตามลุมน้ํา) 

ไร numeric
decimal 2 
digits 

 หนวยจดัการตนน้ําขุนน้ําฝาง ( 27 ลุมน้ํา) 
หนวยจดัการตนน้ําแมทะลบหลวง (ลุมน้ํากก+1 ลุม
น้ําสาขา) 
หนวยจดัการตนน้ําโละปาไคร (แมฝาง+ 7 ลุม
น้ํายอย) 
หนวยจดัการตนน้ําแมเผอะ (แมกก+ 1 ลุมน้ําสาขา+ 
3 ลุมน้ํายอย) 
หนวยจดัการตนน้ําดอยผาหลวง (แมฝาง+6ลุม
น้ํายอย) 
หนวยจดัการตนน้ําหวยสูน (แมกก+1 ลุมน้ําสาขา+6 
ลุมน้ํายอย) 

1-300,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

หนวยจดัการตนน้ําขุนแมกก (แมกก+ ลุมน้ําฝาง) 
กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
 
ปาชายเลน 

พื้นที่ปาชายเลน(จําแนก
ภาค) 

ไร numeric
decimal 2 
digits 

 ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
ภาคใตฝงตะวันออก 
ภาคใตฝงตะวันตก 
รวม 

1-1,500,000 

ป     Date time พื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับ
การฟนฟู/ปลูกทดแทน พื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับ

การฟนฟู/ปลูกทดแทน 
ไร numeric

decimal 2 
digits 

 ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก 
ภาคใตฝงตะวันออก 
ภาคใตฝงตะวันตก 
รวม 

1-1,500,000 

1.7 ทรพัยากรชีวภาพ 
 

     

พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคญัระหวาง
ประเทศ 

ไร   Numeric
decimal 2 
digits 

 จําแนกตามการขึ้นทะเบียนแรมซาร 10 แหง 1-300,000

พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคญัระดับ
นานาชาต ิ

ไร   Numeric
decimal 2 
digits 

 จําแนกตามพื้นที่ 61 แหง 1-300,000

สํานักนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
พื้นที่ชุมน้ําทีม่ีความสําคัญ
ระหวางประเทศ และพื้นที่
ชุมน้ําที่มคีวามสําคัญระดบั
นานาชาต ิ

พื้นที่ชุมน้ําระดบัชาต ิ ไร   Numeric
decimal 2 
digits 

 จําแนกตามพื้นที่ 48 แหง 1-300,000

ชนิดพันธุพืชที่ถกูคกุคาม จํานวนพันธุพืชที่พบใน
ประเทศไทย จาํแนกตาม
สถานภาพการถูกคุกคาม 

จํานวน
รายการพันธุ
พืช 

numeric จําแนกตามหมวดหมูอางอิงตาม IUCN กอนป 1994
และป 2001 
สถานภาพการคุกคาม:ถิ่นเดียว/หายาก/สญูพันธุ/สูญ
พันธุในธรรมชาติ/ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง/ใกลสญูพันธุ/
มีแนวโนมใกลสูญพันธุ/ใกลถกูคุกคาม/กลุมที่เปน
กังวลนอยทีสุ่ด/ขอมูลไมเพียงพอ 

1-10,000 

ชนิดพันธุสัตวที่ถกูคกุคาม จํานวนพันธุสตัวที่พบใน
ประเทศไทย จาํแนกตาม
สถานภาพการถูกคุกคาม 

จํานวน
รายการพันธุ
สัตว 

numeric จําแนกตามหมวดหมูอางอิงตาม IUCN กอนป 1994
และป 2001 
สถานภาพการคุกคาม: สูญพันธุ/สูญพันธุใน
ธรรมชาต/ิใกลสูญพันธุอยางยิง่/ใกลสญูพันธุ/มี

1-10,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

แนวโนมใกลสญูพันธุ/ใกลถูกคุกคาม/กลุมทีเ่ปน
กังวลนอยทีสุ่ด/ขอมูลไมเพียงพอ 

ป   Date time   2531-2550องคการอุตสาหกรรมปาไม 
 
การผลิตไม 

ปริมาณไมทีผ่ลติได ลบ.ม.    Numeric
decimal 1 
digit 

จําแนกชนดิไม 1-3,000

ป      Date time 2531-2550กรมปาไม 
 
การนําเขาไม 

ปริมาณไมนําเขา ลบ.ม.    Numeric
decimal 1 
digit 

จําแนกชนดิไม 1-4,000

ป      Date time 2531-2550ปริมาณไมสงออก 
ปริมาณไมสงออก ลบ.ม.    Numeric

decimal 1 
digit 

จําแนกชนดิไม 1-2,000

ป      Date time 2540-2550ผลิตภณฑจากปาไม 
ปริมาณและมูลคา
ผลิตภัณฑสําคญัที่ได
จากปา 

ลบ.ม./ลติร/
ตัน/ใบ/ลาน
ลํา/ 

Numeric 
decimal 1 
digit 

ฟน/ถาน/น้ํามันยาง/เปลือกไม/หวาย/ใบลาน/ไมไผ/
ไมรวก 

1-200 

ป      Date time 2540-2550
จํานวนสตัวปาและ
ผลิตภัณฑจากสัตวปาที่
ใกลจะสูญพันธุที่นําเขา 

ตัว Numeric ชนิดสัตวปาตามพ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. 2535 รายชื่อ/ชนิดพันธุ  

1-1,000 
กรมอทุยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพชื 
 
สัตวปาและผลิตภัณฑจาก
สัตวปาที่ใกลจะสูญพันธุ จํานวนสตัวปาและ

ผลิตภัณฑจากสัตวปาที่
ใกลจะสูญพันธุที่สงออก 

ตัว Numeric ชนิดสัตวปาตามพ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 
พ.ศ. 2535  รายชื่อ/ชนิดพันธุ  

1-1,000 

เนื้อที่แหลงหญาทะเล  ตร.กม.    Numeric
decimal 4 
digits 

จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตลู 0.0001-10.0000

ชนิดหญาทะเล     Cr,Cs,Ea,Hb,Hd,Hm,Ho,Hp,Hn,Si,Th
% ปกคลุม     1-60
สถานภาพ   เสื่อมโทรม/ ปานกลาง/  สมบรูณ / ตามธรรมชาติ /

สมบูรณ 
 

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง 
 
หญาทะเลและแนว
ประการงั 

เนื้อที่แนวประการัง ตร.กม.    Numeric ฝงทะเลอาวไทยตอนบน 1-100,000
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

decimal 4 
digits 

ฝงทะเลอาวไทยตอนลาง 
ฝงทะเลอันดามันตอนบน 
ฝงทะเลอันดามันตอนลาง 

2.  มลพิษและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

     

2.2 คุณภาพอากาศ      
ป      Date time 2544-2550
พื้นที่   Text กรมควบคุมมลพิษ/กรมอุตุนิยมวิทยา/สงขลา/ชลบรุี/

ปทุมธานี/เชียงใหม/นครปฐม/อยุธยา/กาญจนบุรี/
นครราชสีมา 

 
กรมควบคุมมลพิษ 
 
ฝนกรด 

คาความเปนกรด-ดาง
ของน้ําฝนในพืน้ที่ตางๆ  

pH  numeric  0-10

คุณภาพอากาศ
จากสถาานีตรวจวดั
อัตโนมัต ิ

     

ป      Date time 2544-2550
ชนิดของกาซ   Text กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) /กาซไนโตรเจนมอน

อกไซด(CO2)/กาซคารบอนมอนอกไซค(CO)/กาซ
โอโซน(O2)/ฝุนขนาดเล็ก(PM10)/ฝุนรวม
(TSP)/ตะกั่ว(Pb) 

 

สถาน ี  Text มหาวทิยาลัยราชภัฎบานสมด็จเจาพระยา เขตธนบุรี/
ที่ทาํการไปรษณียราษฎรบูรณะ เขตราชฎรบูรณะ/
กรมอุตุนิยมวิทยา บางนา เขตบางนา/มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม เขตจตุจักร/สนง.การเคหะชุมชน
คลองจั่น เขตบางกะป/สนามกีฬาการเคหะชุมชนหวย
ขวาง เขตหวยขวาง/โรงเรยีนนนทรีวทิยา เขตยาน
นาวา/โรงเรยีนสิงหราชพิทยาคม เขตบางขุนเทียน/
กรมประชาสัมพันธ เขตพญาไท/โรงเรยีนบดินเดชา 
เขตวังทองหลาง 

 

คุณภาพอากาศบริเวณ
พื้นทีท่ั่วไปใน
กรงุเทพมหานครจําแนก
ตามพื้นที่  

คุณภาพอากาศบริเวณ
พื้นที่ทั ่วไปในกทม. 

ppb  numeric คาสูงสุด/ คาตาํ สุด/ ครั้ง 
 

0-infinity 

ป      Date time 2544-2550คุณภาพอากาศบริเวณริม
ถนนในกรุงเทพมหานคร ชนิดของกาซ   Text กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) /กาซไนโตรเจนมอน  
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

อกไซด(CO2)/กาซคารบอนมอนอกไซค(CO)/กาซ
โอโซน(O2)/ฝุนขนาดเล็ก(PM10)/ฝุนรวม
(TSP)/ตะกั่ว(Pb) 

สถาน ี  Text กระทรวงวทิยาศาสตรฯ ถ.พระราม6/กรมการขนสง
ทางบก พ.พหลโยธิน/รพ.จุฬาลงกรณ ถ.พระราม 4/
วงเวียน 22 กรกฎา ถ.สันติภาพ/สถานีการไฟฟายอย
ธนบุรี ถ.อินทรพิทักษ/สถานตีาํรวจนครบาลโชดชยั 
ถ.ลาดพราว/เคหะชุมชนดินแดง ถ.ดินแดง 

 

จําแนกตามพืน้ที่ 

คุณภาพอากาศบริเวณริม
ถนน 

ppb  numeric คาสูงสุด/ คาตาํ สุด/ ครั้ง 
 

0-infinity 

ป      Date time 2544-2550
ชนิดของกาซ   Text กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) /กาซไนโตรเจนมอน

อกไซด(CO2)/กาซคารบอนมอนอกไซค(CO)/กาซ
โอโซน(O2)/ฝุนขนาดเล็ก(PM10)/ฝุนรวม
(TSP)/ตะกั่ว(Pb) 

 

สมทุรปราการไดแก: ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการและทุ
พลภาพ อ.พระประแดง/โรงจกัรพระนครใต อ.พระ
ประแดง/บานพกักรมทรัพยากรธรณี อ.พระประแดง/
ศาลากลาง อ.เมือง/การเคหะชุมชนบางพลี อ.บาง
พลี 
 
ปทุมธานีไดแก: มหาวทิยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสติ อ.คลองหลวง 
สมทุรสาครไดแก: แขวงการทางสมุทรสาคร อ.
กระทุมแบน/องคการบรหิารสวนจังหวัด อ.เมือง 

จังหวัด/สถาน ี   Text

นนทบุรีไดแก: บ. การไฟฟาฝายผลิต จาํกัด
(มหาชน) อ.บางกรวย/มหาวทิยาลัยสุโขทัยะรรมธิ
ราช อ.ปากเกร็ด 

 

คุณภาพอากาศในเขต
ปริมณฑล จําแนกตาม
พื้นที่  

คุณภาพอากาศในเขต
ปริมณฑล 

ppb  numeric คาสูงสุด/ คาตาํ สุด/ ครั้ง 
 

0-infinity 

ป      Date time 2544-2550คุณภาพอากาศในพื้นที่
ตางจงัหวัดแยกตามราย
สถานี 

ชนิดของกาซ   Text กาซซัลเฟอรไดออกไซด(SO2) /กาซไนโตรเจนมอน
อกไซด(CO2)/กาซคารบอนมอนอกไซค(CO)/กาซ
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

โอโซน(O2)/ฝุนขนาดเล็ก(PM10)/ฝุนรวม
(TSP)/ตะกั่ว(Pb) 
ภาคเหนือไดแก: ศาลากลาง จ.เชยีงใหม/โรงเรียน
ยุพราชชวทิยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม/
ศาลหลักเมือง จ.เชยีงใหม/สถานีอนามัยสบปาด อ.
แมเมาะ จ.ลําปาง/สถานีอนามยัทาสี อ.แมเมาะ จ.
ลําปาง/สนง. การประประปาสวนภูมิภาคแมเมาะ จ.
ลําปาง/วทิยาลยัอาชีวศึกษานครสวรรค อ.เมือง จ.
นครสวรรค 
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก: บานพักปลัดอําเภอ 
อ.เมือง จ.ขอนแกน/บานพักทหารมณฑลทหารบกที่ 
21 อ.เมือง จ.นครราชสีมา/ 
ภาคกลางไดแก: โรงเรียนอยธุยาวทิยาลัย อ.พระนคร
ศร ีอยุธยา/สถานีตํารวจภูธรตําบลหนาพระลาน อ.
เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี/ศูนยชางบํารุงที่ 1 อ.เมือง 
จ.ราชบรุ ี
ภาคตะวันออกไดแก: อบต. ตาสทิธิ์ อ.ปลวกแดง จ.
ระยอง/สถานีอนามัยมาบตาพดุ อ.เมือง จ.ระยอง/
ชุมสายโทรศัพท อ.เมือง จ.ระยอง/ศูนยวิจยัพืชไร อ.
เมือง จ.ระยอง/สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง อ.ศรี
ราชา จ.ชลบุร/ีศูนยเยาชนเทศบาล อ.ศรีราชา จ.
ชลบุร/ีอบต. วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

สถาน/ีภาค   Text

ภาคใตไดแก: ที่วาการอําเภอเมือง จ.สรุาฎรธานี/
ศูนยบริการสาธารณสุข อ.เมือง จ.ภูเก็ต/ศูนยสงเสรมิ
สิ่งแวดลอมเทศบาลนครหาดใหญ อ.หสดใหญ จ.
สงขลา/ศาลากลาง อ.เมือง จ.นราธิวาส/สนามโรงพิธี
ชางเผือก อ.เมือง จ.ยะลา 

 

คุณภาพอากาศในพื้นที่
ตางจังหวดัแยกตามราย
สถานี  

ppb  numeric คาสูงสุด/ คาตาํ สุด/ ครั้ง 
 

0-infinity 

ป      Date time 2544-2550คุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวดัชั่วคราว ชวงเวลา     Date time 1-31/ม.ค.-ธ.ค./
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

2544-2550 
สารมลพิษทางอากาศ   Text ฝุนรวม(มก./ลบ.ม.)เฉลีย่ 24 ชั่วโมง/ฝุนขนาดเล็ก

(มก./ลบ.ม.)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง/ก็าซคารบอนมอนอก
ไซค (ppm)  

 

สถาน ี  Text ปอมตํารวจแยกยมราช ถ. พิษณุโลก/ปอมตาํรวจแยก
ออนนุช ถ.สุขุมวิท/ปอมตํารวจแยกคลองเตย ถ.อาจ
ณรงค/ปอมตาํรวจแยกศรยีาน ถ.พระรามที่ 9/ปอม
ตํารวจแยกบางกะป ถ.สุขาภิบาล 1/ไปรษณียโทร
เลขสาธุประดิษฐ ถ.สาธุประดษิฐ/ปอมตํารวจประตูน้ํา 
ถ.ราชปรารภ/ปอมตํารสจแยกราชวงค ถ.เยาราช/
ปอมตํารวจหลานหลวง ถ.หลานหลาง/ปอมตํารวจสี่
แยกแมนศรี ถ.หลานหลวง/ปอมตํารวจสิบสามหาง
บางลําภู ถ.พระสุเมร/ปอมตํารวจสี่พระยา ถ.สีพ่ระยา/
ปอมตํารวจวงเวียนใหญ ถ.ประชาธิปก/ปอมตํารวจสี่
แยกวงศสวาง ถ.กรุงเทพฯ-นนทบุร/ีปอมตํารวจสีแ่ยก
ถนนตก ถ.พระรามที่ 3/รพ.กรงุเทพครสิเตยีน ถ.สี
ลม/ปอมตํารวจสี่แยกมาบุญครอง ถ.พระรามที ่1/
ปอมตํารวจแยกรามคําแหง ถ.รามคําแหง/กรมพัฒนา
ที่ดิน ถ.พหลโยธิน/ปอมตํารวจอนุสาวรียฯ ถ.ราชวถิ ี

 

คุณภาพอากาศจากสถานี
ตรวจวัดชั่วคราว 

ppb  numeric คาสูงสุด/ คาตาํ สุด/ ครั้ง 
 

0-infinity 

2.3 คุณภาพน้ํา 
 

     

ป      Date time 2545-2551
ลักษณะทางกายภาพ ไมโครซิเมน/

NTU/หนวย
แพลทินัม-
โคบอลด 

Text ความเปนกรด-ดาง 
การนําไฟฟา 
ความขุน 
ส ี

- 

คุณลักษณะทางเคมี มก./ลติร  Text เหล็ก/แมงกานสี/ทองแดง/สังกะสี/ซลัเฟต/คลอ
ไรด/ฟลูออไรด/ไนเตรท/ความกระดางทั้งหมด/
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย 

 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 
คุณภาพน้ําบาดาล 

คุณลักษณะที่เปนพิเศษ มก./ลติร  Text ตะกั่ว/แคดเมยีม/ปรอท/โครเมียม/สารหนู/ไซยา
ไนต/ซีลีเนียม 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

2.4 มลภาวะทางเสียง 
 

     

กรมควบคุมมลพิษ 
 
ผลการตรวจวดัระดับเสียง
จากสถานีอัตโนมัติ 

     

ป      Date time 2544-2550
ชวงเวลา     Date time 1-31/ม.ค.-ธ.ค./

2544-2550 
สถาน ี  Text การเคหะชุมชนคลองจั่น ถ.สุขาภิบาล 1/โรงเรียนบ

ดินทรเดชา ซ.ลาดพราว 122/ โรงเรียนสิหราชพิทยา
คม ถ.เอกชัย/มหาวิทยาลยักรุงเทพวิทยาเขตรงัสิต/
มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช จ.นนทบรุ ี

 

ระดับเสียงเฉลี่ย24 ชั่วโมง
บริเวณพื้นทีท่ัว่ไปในเขต
กทม. และปรมิาณฑล 

ระดับเสียง เดซิเบล   numeric สูงสดุ/เฉลี่ย/ต่าํสุด 0-Infinity
ป   Date time   2544-2550
ชวงเวลา     Date time 1-31/ม.ค.-ธ.ค./

2544-2550 
สถาน ี  Text วงเวียน 22 กรกฎา ถ.เยาราช/สถานีตํารวจนครบาล

โชคชยั ถ.ลาดพราว/สนามกีฬาการเคหะชุมชนหวย
ขวาง ถ.ประชาสงเคราะห/การเคหะชุมชนดินแดง ถ.
ดินแดง/พาหรุดั ถ.ตรีเพชร/สถานีไฟฟายอยธนบุรี ถ.
อินทรพิทักษ/แขวงการทางสมทุรสาคร อ.กระทุม
แบน จ.สมทุรสาคร 

 

ระดับเสียงเฉลี่ย24 ชั่วโมง
บริเวณริมถนนใเขตกทม. 
และปรมิาณฑล 

ระดับเสียง เดซิเบล    numeric สูงสดุ/เฉลี่ย/ต่าํสุด 0-Infinity
ป   Date time   2544-2550
ชวงเวลา     Date time 1-31/ม.ค.-ธ.ค./

2544-2550 
เชียงใหม/ศูนยราชการรวมจังหวัดเชยีงใหม อ.แมริม 
ลําปาง/มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร วทิยาเขตลาํปาง 
อ.เมือง 
สระบรุี/สถานีดบัเพลิง (เขานอย) อ.เมือง 
ระยอง/ชุมสายโทรศัพทจังหวดัระยอง อ.เมือง 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงบริเวณพื้นทีท่ั่วไป
ในเมืองในจังหวดัสําคญั 

จังหวัด/สถาน ี   Text

ชลบุร/ีสํานักงานสามัญศึกษาจงัหวัดชลบุรี อ.เมือง 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

ระดับเสียง เดซิเบล    numeric สูงสดุ/เฉลี่ย/ต่าํสุด 0-Infinity
ผลการตรวจวดัระดับเสียง
จากสถานีชั่วคราว 

     

ป      Date time 2544-2550
ชวงเวลา     Date time 1-31/ม.ค.-ธ.ค./

2544-2550 
จุดตรวจวดัแบบชั่วคราว   Text สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ถ.วภิาวดี-รังสติ/

ปอมตํารวจสีแ่ยกมไหสวรรค ถ.ตากสิน/ปอมตํารวจ
สถาบันราชภฎับานสมเดจ็ฯ ถ.อิสรภาพ/ปอมตํารวจสี่
แยก ถ.พระราม 9/ปอมตํารวจสี่แยกลําสาลี ถ.
รามคําแหง/สถานีตํารวจนครบาลพระโขนง ถ.
สุขุมวทิ ซอย 77/ปอมยามตํารวจหาแยกคลองเตย 
ถ.อาจณรงค/กรมการขนสงทางบก ถ.พหลโยธิน/
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ถ.พระราม 4/ปอมตาํรวจ
สามแยก ถ.สุขสวสัดิ-์ประชาอทุิศ/ปอมตํารวจสี่แยก 
ถ.อรุณอัมรินทร-พรานนก/กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทศโนโลยี ถ.พระราม 6/ปอมตํารวจแมนศร ีถ.บํารุง
เมือง/ปอมตํารวจเยาาช ถ.เยาราช/ปอมตํารวจสีแ่ยก
เกษตร ถ.พหลโยธิน/ปอมตํารวจอนุสาวรียชสัมรภูมิ 
จุดรานหนังสือดอกหญา 

 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงบริเวณริมถนนใน
กรงุเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

ระดับเสียง เดซิเบล    numeric สูงสดุ/เฉลี่ย/ต่าํสุด 0-Infinity
2.5 สิ่งแวดลอมกบัภัย
ธรรมชาต ิ

     

กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

     

ป      Date time 2532-2549
จํานวนครั้ง ครั้ง   integer 1-100 

พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามจังหวัด 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามอําเภอ 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามกิ่งอําเภอ 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามตําบล 

อุทกภัย 

พื้นที่ประสบภัย จังหวัด/
อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ/
ตําบล/
หมูบาน 

integer 

พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามหมูบาน 

1-23,000 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

ความเสยีหาย     text ดานชีวติ/ดานทรัพยสิน/ดานสิ่งสาธารณประโยชน
ความเสยีหายดานชีวิตแยกตามจํานวนผูไดรบั
ผลกระทบ 
ความเสยีหายดานชีวิตแยกตามจํานวนครัวเรอืนที่
ไดรับผลกระทบ 
ความเสยีหายดานชีวิตแยกตามจํานวนผูเสียชวีิต 

ความเสยีหายดานชีวิต คน/ครัวเรือน  numeric

ความเสยีหายดานชีวิตแยกตามจํานวนผูบาดเจ็บ 

1-infinity 

ความเสยีหายดานทรัพยสินจํานวนตามการเสยีหาย
บานทั้งหลัง 
ความเสยีหายดานทรัพยสินจํานวนตามความเสียหาย
บางสวน 
ความเสยีหายดานทรัพยสินจํานวนตามอาคาร
พาณิชย 
ความเสยีหายดานทรัพยสินจํานวนตามโรงแรม อพาร
ทเมนต 
ความเสยีหายดานทรัพยสินจํานวนตามโรงงาน/โรงส ี
ความเสยีหายดานทรัพยสินจํานวนตามบอปลา/กุง 
ความเสยีหายดานทรัพยสินจํานวนตามปศุสตัว 

ความเสยีหายดาน
ทรัพยสิน 

หลัง/บอ/ตวั/
ไร 

numeric 

ความเสยีหายดานทรัพยสินจํานวนตามพื้นที่
การเกษตร 

1-infinity 

ความเสยีหายดานสิ่งสาธารณประโยชนจําแนกตาม
จํานวนถนน 
ความเสยีหายดานสิ่งสาธารณประโยชนจําแนกตาม
สะพาน 
ความเสยีหายดานสิ่งสาธารณประโยชนจําแนกตาม
ทํานบ/ฝาย/หมือง 
ความเสยีหายดานสิ่งสาธารณประโยชนจําแนกตาม
วัด/โรงเรยีน/สถานทีร่าชการ 
ความเสยีหายดานสิ่งสาธารณประโยชนจําแนกตาม
ทอระบายน้ํา 

ความเสยีหายดานสิ่ง
สาธารณประโยชน 

สาย/แหง/
บาท 

numeric 

ความเสยีหายดานสิ่งสาธารณประโยชนจําแนกตาม
มูลคาความเสยีหาย 

1-infinity 

การใหความชวยเหลือ ลํา/เครื่อง/ numeric การใหความชวยเหลือดวยเรือทองแบน  1-Infinity
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

การใหความชวยเหลือดวยเครือ่งสูบน้ํา 
การใหความชวยเหลือดวยเครือ่งอุปโภค/บริโภค 

ชุด/บาท 

การใหความชวยเหลือดวยเงินทดรองราชการ 
ป   Date time   2532-2549

พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามจังหวัด 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามอําเภอ 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามกิ่งอําเภอ 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามตําบล 

พื้นที่ประสบภัย จังหวัด/
อําเภอ/กิ่ง
อําเภอ/
ตําบล/
หมูบาน 

integer 

พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามหมูบาน 

1-infinity 

ความเสยีหาย คน/
ครัวเรือน/ไร/
ตัว/บาท 

text ราษฎรประสบภยั/ราษฎรประสบภัย/พื้นที่การเกษตร/
ปศุสตัว/มูลคาความเสยีหาย 

 

ความเสยีหายดานราษฎร
ประสบภัย 

คน numeric ความเสยีหายของภัยแลงจําแนกตามจํานวนราษฎรที่
ประสบภัย 

1-infinity 
 

ความเสยีหายดานราษฎร
ประสบภัย 

ครัวเรือน  numeric ความเสยีหายของภัยแลงจําแนกตามราษฎรประสบ
ภัย 

 

ความเสยีหายตอพื้นที่
การเกษตร 

ไร numeric ความเสยีหายของภัยแลงจําแนกตามพื้นที่การเกษตร
ที่ประสบภัย 

 

ความเสยีหายตอปศุสัตว ตัว numeric ความเสยีหายของภัยแลงจําแนกตามปศสุัตวที่ประสบ
ภัย 

 

มูลคาความเสยีหาย บาท    numeric ความเสยีหายของภัยแลงตามมูลคา
การใหความชวยเหลือ คัน/เครื่อง/

ลิตร/บาท 
text รถบรรทุกน้ํา/เครื่องสูบน้าํ/แจกจายน้ําอุปโภค

บริโภค/ใชจายเงินทดรองราชการ 
 

การใหความชวยเหลือ
ดานรถบรรทุกน้ํา 

คัน numeric การใหความชวยเหลือดวยรถบรรทุกน้ํา  1-infinity
 

การใหความชวยเหลือ
ดานเครื่องสูบน้าํ 

เครื่อง    numeric การใหความชวยเหลือดวยเครือ่งสูบน้ํา

การใหความชวยเหลือ
ดานน้ําอุปโภคบริโภค 

ลิตร    numeric การใหความชวยเหลือดวยน้ําอุปโภคบริโภค

ภัยแลง 

การใหความชวยเหลือ
ดานใชจายเงินทดรอง
ราชการ 

บาท    numeric การใหความชวยเหลือดวยใชจายเงินทดรองราชการ
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

ป      Date time 2543-2549
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามจังหวัด 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามอําเภอ 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามกิ่งอําเภอ 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามตําบล 

พื้นที่ประสบภัย จํานวน  integer

พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามหมูบาน 

1-infinity 

ความเสยีหาย คน/
ครัวเรือน/
ตัว/บาท 

text ราษฎรประสบภยั/ราษฎรประสบภัย/เสียชีวิต/ปศุ
สัตว/มูลคาความเสียหาย 

 

ความเสยีหายดานราษฎร
ประสบภัย 

คน numeric ความเสยีหายของภัยหนาวจําแนกตามจาํนวนราษฎร
ที่ประสบภัย 

ความเสยีหายดานราษฎร
ประสบภัย 

ครัวเรือน  numeric ความเสยีหายของภัยหนาวจําแนกตามราษฎรประสบ
ภัย 

จํานวนผูเสียชีวติจากภยั
หนาว 

คน numeric ความเสยีหายของภัยหนาวจําแนกตามผูเสยีชีวิต 

ความเสยีหายตอปศุสัตว ตัว numeric ความเสยีหายของภัยหนาวจําแนกตามปศุสตัวที่
ประสบภัย 

มูลคาความเสยีหาย บาท  numeric ความเสยีหายของภัยหนาวตามมูลคา 

1-infinity 
 

การใหความชวยเหลือ ผืน/ตวั/ชิน้ text ผานวม/ไหมพรม/เสื้อกันหนาว/อื่นๆ   
การใหความชวยเหลือ
ดานผานวม 

ผืน numeric การใหความชวยเหลือดวยผานวม  1-infinity
1-infinity 
1-infinity 
1-infinity 

การใหความชวยเหลือ
ดานไหมพรม 

ผืน numeric การใหความชวยเหลือดวยไหมพรม 

การใหความชวยเหลือ
ดานเสื้อกันหนาว 

ตัว numeric การใหความชวยเหลือดวยเสื้อกันหนาว 

ภัยหนาว 

การใหความชวยเหลือ
ดานอื่นๆ 
 

ผืน/ตวั  numeric การใหความชวยเหลือดวยอื่นๆ 

 

ป      Date time 2532-2549
จํานวนครั้ง ครั้ง   integer 1-100 

วาตภัย 

พื้นที่ประสบภัย จํานวน    integer พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามจังหวัด 1-50000
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามอําเภอ 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามกิ่งอําเภอ 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามตําบล 
พื้นที่ประสบภัยจําแนกตามหมูบาน 

ความเสยีหาย คน/
ครัวเรือน/
หลัง/แหง/
บาท 

text ราษฎรประสบภยั/ราษฎรประสบภัย/เสียชีวิต/
บาดเจ็บ/บานทัง้หลัง/บางสวน/อาคารพาณิชย/
โรงแรม/โรงงานโรงสี/วัดโรงเรียนสถานทีร่าชการ/
หางสรรพสินคา/พื้นที่การเกษตร/มูลคาความเสียหาย

 

ความเสยีหายดานราษฎร
ประสบภัย 

คน numeric ความเสยีหายของวาตภยัวจําแนกตามจํานวนราษฎร
ที่ประสบภัย 

1-infinity 

ความเสยีหายดานราษฎร
ประสบภัย 

ครัวเรือน  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามราษฎรประสบ
ภัย 

1-infinity 

จํานวนผูเสียชีวติจากวาต
ภัย 

คน   numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามผูเสียชีวติ 1-infinity

จํานวนผูบาดเจบ็จากวาต
ภัย 

คน   numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามผูบาดเจบ็ 1-infinity

ความเสยีหายตอบานทั้ง
หลัง 

หลัง  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามความเสียหาย
ตอบานทั้งหลัง 

1-infinity 

ความเสยีหายตอบานบาน
บางสวน 

หลัง  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามความเสียหาย
ตอบานบางสวน 

1-infinity 

ความเสยีหายตออาคาร
พาณิชย 

หลัง  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามความเสียหาย
ตอบานอาคารพาณิชย 

1-infinity 

ความเสยีหายตอโรงแรม แหง  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามความเสียหาย
ตอโรงแรม 

1-infinity 

ความเสยีหายตอโรงงาน
โรงส ี

แหง  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามความเสียหาย
ตอโรงงานโรงส ี

1-infinity 

ความเสยีหายตอวัด/
โรงเรียน/สถานที่ราชการ 

แหง  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามความเสียหาย
ตอวัด/โรงเรียน/สถานทีร่าชการ 

1-infinity 

ความเสยีหายตอ
หางสรรพสินคา/อาคาร
สูง 

แหง  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามความเสียหาย
ตอหางสรรพสนิคา/อาคารสูง 

1-infinity 

ความเสยีหายตอพื้นที่
การเกษตร 

ไร numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามความเสียหาย
ตอพื้นที่การเกษตร 

1-infinity 
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หมวด/หมู 
หนวยงาน 

ชื่อสถิตทิางการ 

รายการขอมูล 
Data items 

 

หนวย 
unit 

ชนิดขอมูล 
Data type 

คาที่เปนไปได/รายงานทีต่องการ 
Possible Value/report 

คาของขอมูล 
 Data range 

มูลคาความเสยีหาย บาท  numeric ความเสยีหายของวาตภยัจําแนกตามมูลคาความ
เสียหาย 

1-infinity 

การใหความชวยเหลือ คัน/ชดุ/บาท  text รถดับเพลิงรถบรรทุกน้ํา/เครื่องอุปโภค/เงินทดรอง
ราชการ 

 

การใหความชวยเหลือ
ดานรถดับเพลิง บรรทุก
น้ํา 

คัน   numeric การใหความชวยเหลือดวยรถดบัเพลิง บรรทุกน้ํา 1-infinity

การใหความชวยเหลือ
ดานเครื่องอุปโภค 

ชุด   numeric การใหความชวยเหลือดวยเครือ่งอุปโภค 1-infinity

การใหความชวยเหลือ
ดานใชจายเงินทดรอง
ราชการ 

บาท    numeric การใหความชวยเหลือดวยใชจายเงินทดรองราชการ 1-infinity
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            ภาคผนวกที่ 1

  รายการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



ภาคผนวกที 1

01 สรุปการรายงานผลการปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม 

สํานักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
02 ผลการสํารวจขอมูลที่ดินของรัฐ  (จังหวัด ประเภทที่ดิน จํานวนแปลง เน้ือท่ีรวม จํานวนผูถือครอง จํานวนเนื้อท่ีท่ีบุกรุก)
03 จํานวนเนื้อที่ที่ดินของรัฐทั่วประเทศ (ท่ีสาธารณประโยชน ท่ีราชพัสดุ ท่ีปาสงวนแหงชาติ)

01

01 แผนที่แสดงพื้นท่ีเส่ียงภัยตอการกัดเซาะชายฝงรุนแรง 30 จุด

02 สถิติหลุมยุบ
01 จํานวนหลุมยุบ จํานวนครั้งท่ีเกิด  เปนรายภาค
02 สรุปเหตุการณหลุมยุบ วันท่ี จํานวนหลุม ขนาด และสถานที่ท่ีพบ
03 แผนที่แสดงพื้นท่ีท่ีมีโอกาสเกิดหลุมยุบ

03 สถิติดินถลม
01 ขอมูลดินถลม และสภาพความเสียหาย รายจังหวัด
02 จํานวนหมูบานเสี่ยงภัยดินถลม

05 พิบัติภัยแผนดินไหวในประเทศไทย
01 รายงานแผนดินไหวรูสึกไดในประเทศไทย
02 แผนที่แหลงกําเนิดแผนดินไหวในประเทศไทย และขนาดที่เกิด ตามรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
03 แผนที่เส่ียงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย

สํานักทรัพยากรแร
06 ปริมาณแรสํารอง (ขอมูลจากการสํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร)

01 ขอมูลแรสํารองเบื้องตน จําแนกตามชนิดแรท่ีสําคัญ
02 แผนที่ทรัพยากรแรของประเทศไทย แสดงพื้นท่ีแหลงแร

ท่ีมา
สํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
01 รายละเอียดเกี่ยวกับแนวชายฝงทะเลของไทย รายจังหวัด

01 ขนาดพื้นท่ีชายทะเล จํานวนตําบล/อําเภอ ความยาวชายฝง พิกัดจุดเริ่มตน/จุดส้ินสุด รายละเอียดแนวชายฝง

สํานักปะการังและหญาทะเล  สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
02 ฐานขอมูลแหลงหญาทะเลตามชายฝงในประเทศไทย

01 พื้นท่ีแหลงหญาทะเลในนานน้ําไทย จําแนกตามจังหวัด บริเวณอันดามัน และอาวไทย
02 สภาพของแหลงหญาทะเล
03 ชนิดหญาทะเลที่พบฝงทะเลอันดามัน และฝงอาวไทย

03 สถานภาพแนวปะการังในประเทศไทย
01 แผนที่แสดงตําแหนงแนวปะการังแหลงหญาทะเลและพะยูนในนานน้ําไทย
02 พื้นท่ีแนวปะการัง ฝงทะเลอันดามัน และฝงอาวไทย เปนรายจังหวัด

ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

กรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

รายการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

การกัดเซาะชายฝงทะเลในประเทศไทย (อาวไทยตะวันตก อาวไทยตอนบน อาวไทยดานตะวันตกสวนบน อาวไทยดานตะวันตกสวนลาง
 และทะเลอันดามัน)

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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สํานักอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน
04 พื้นที่ปาชายเลนของประเทศไทยในปจจุบัน

01 เน้ือท่ีปาชายเลน
02 พื้นท่ีปาชายเลนที่เหลืออยู รายจังหวัด
03 การจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีปาชายเลน 

ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนบน
05 การศึกษาและตรวจสอบสภาพแวดลอมบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยตอนใน

(สํารวจดวยตัวอยาง ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 คุณภาพน้ําทะเลชายฝง
02 ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพของแพลงกตอนพืช

06 การสํารวจและประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวทะเลหายากบริเวณอาวไทยตอนบน
(สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสารตาง ๆ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ชนิดและปริมาณการแพรกระจายสัตวทะเลหายากบริเวณอาวไทยตอนบน

งานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล ตัวอยางเชน
ระบบนิเวศน้ํากรอยแมน้ําบางปะกง
01 ความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพแมนํ้าบางปะกงประกอบดวย แพลงกตอนพืช-สัตว สัตวนํ้าวัยออน พรรณไมนํ้า พันธุไมปาชายเลน 

และทรัพยากรสัตวนํ้าในแมนํ้าบางปะกง
02 การไหลเวียนของปริมาณสารอาหารในแมนํ้าบางปะกง
03 ระบบหวงโซอาหารในมวลน้ําแมนํ้าบางปะกง
04 ระบบนิเวศทรัพยากรสัตวนํ้าและปาชายเลน
สถานภาพทรัพยากรปะการัง
05 สถานภาพปะการัง ในจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร ชลบุรี ระยอง และตราด  (พื้นท่ี ชนิดและสภาพความสมบูรณของแนว

ปะการัง)
06 การฟนฟูแนวปะการัง  ในจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระยอง ชุมพร  (พื้นท่ีฟนฟู)
สถานภาพทรัพยากรแหลงหญาทะเล
07 สถานภาพหญาทะเล  ของจังหวัด พังงา กระบี่ ระนอง ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  ชุมพร สุราษฎรธานี (พื้นท่ีหญาทะเล ชนิดและการ

แพรกระจายของหญาทะเล การใชประโยชนจากแหลงหญาทะเล การเกิดของแนวหญาทะเล)
08 การฟนฟูแหลงหญาทะเล  ของจังหวัด ชุมพร  (พื้นท่ีฟนฟู)
สถานภาพทรัพยากรปลาและสัตวน้ําเศรษฐกิจ
09 สถานภาพของทรัพยากรปลาฝงทะเลอันดามัน และอาวไทย จังหวัดภูเก็ต พังงา สุราษฎรธานี แมนํ้าบางปะกง
10 สถานภาพของทรัพยากรกุง ปลิงทะเล ในอาวพังงา
11 การสํารวจแพลงกตอนและสัตวนํ้าหนาดินบริเวณปากแมนํ้าอาวไทยตอนใน แมนํ้าบางปะกง จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี ตราด ระยอง สุราษฎรธานี

 ชุมพร ประจวบคีรีขันธ (ศึกษาชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว  เปนดัชนีช้ีวัดถึงความอุดมสมบูรณถึงแหลงอาหาร
ธรรมชาติ)

สถานภาพทรัพยากรสัตวน้ําหายากและใกลสูญพันธุ
12 วิจัยเพาะพันธุพันธุเตาทะเลในบอเล้ียงฝงทะเลอันดามัน
13 ศึกษาความแตกตางทางพันธุกรรมประชากรเตาทะเลในประเทศไทย
14 ศึกษาการเดินทางยายถิ่นและแหลงอาหารของเตาทะเลไทยโดยใชเครื่องสงสัญญาณดาวเทียม
15 วิจัยการเพาะพันธุเตาทะเลในบอเล้ียงฝงอาวไทย
16 สํารวจการแพรกระจายของเตาทะเลที่วางไขบริเวณเกาะตาง ๆ
17 ศึกษาประชากร การแพรกระจาย และพฤติกรรมของพะยูนฝงทะเลอันดามัน
18 ศึกษาสรีระวิทยาและชีววิทยาของพะยูนจากตัวอยางที่เกยตื้น
19 ศึกษาปริมาณสารโลหะหนักท่ีสะสมในเนื้อเยื่อพะยูน
20 ศึกษาโครงกระดูกโลมาและวาฬตามจังหวัดชายฝงทะเลไทย
21 ศึกษาสรีระวิทยาและชีววิทยาของโลมาและวาฬจากตัวอยางที่เกยตื้น
22 โครงการสํารวจและศึกษาสัตวทะเลหายากบริเวณอาวไทยตอนใน
23 ศึกษาระบบความหลากหลายชีวภาพทางทะเลและชายฝง อาวไทยตอนลาง  (สํารวจและประเมินสถานภาพโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา)
24 วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของปลากระดูกออนฝงทะเลอันดามัน  (สํารวจชนิด ปริมาณ วิธีการทําการประมง และสถานภาพปจจุบัน

ของปลากระดูกออนในทะเลอันดามัน)
สถานภาพส่ิงแวดลอมทางทะเลและชายฝง
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25 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมทางทะเลของจังหวัดพังงา ภูเก็ต ชลบุรี  ตราด สุราษฎรธานี สงขลา  บริเวณแมนํ้าบางปะกง ปากแมนํ้าอาว
ไทยตอนใน อาวไทยฝงตะวันออก  (ศึกษา คุณภาพน้ํา กระแสน้ํา คุณภาพตะกอนดิน การแพรของมลสาร และผลกระทบตาง ๆ)

สํานักวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา
01 แผนที่แสดงการแบงเขตลุมน้ําหลัก (25 ลุมน้ํา) 2546

01 พื้นท่ีลุมนํ้า
02 ปริมาณน้ําทา

02 สถานการณน้ําแมน้ําโขง 
01 สรุปสถานการณนํ้าแมนํ้าโขง (รายวัน)
02 สภาพน้ําฝน/ สภาพน้ําทา แมนํ้าโขง (สภาพฝนรายวันทับทวีป 2548 เปรียบเทียบกับปริมาณฝนปตาง ๆ และสภาพน้ําของแมนํ้าโขง ป 2548

 เปรียบเทียบกับสภาพน้ําปตาง ๆ ท่ีสถานี เชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร โขงเจียม)

03 ระดับนํ้าแมนํ้าโขงที่สถานี เชียงแสน เชียงคาน หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และโขงเจียม (รายวัน)
03 ขอมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาจากสถานีสํารวจ

01 ช่ือลุมนํ้า พื้นท่ีลุมนํ้า
02 จํานวนสถานี (ระดับนํ้า ปริมาณน้ํา ตะกอนและคุณภาพน้ํา อุตุนิยมวิทยา)

งานศึกษาวิจัยดานอุทกวิทยา
01 การวิเคราะหหาปริมาณตะกอนและผลกระทบในลุมแมนํ้าโขงในสวนของประเทศไทย
02 การศึกษาปริมาณน้ําและความเค็มท่ีฝายกุมภวาป
03 การตรวจวัดคุณภาพน้ําในลุมแมนํ้าโขง ลุมนํ้าชี และลุมนํ้ามูล
04 การศึกษาหาความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําทารายปเฉล่ีย และศักยภาพการใหนํ้าทาตอหนวยพื้นท่ีกับพื้นท่ีลุมนํ้า ของสถานีสํารวจอุทก

วิทยาในลุมนํ้าภาคเหนือของประเทศไทย
05 การเตือนภัยนํ้าทวมจังหวัดหนองคาย
06 การประเมินผลการพยากรณนํ้าแมนํ้าโขง
07 คุณภาพน้ําบางประการของลุมนํ้าแมแตง
08 การศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณตะกอนแขวนลอยกับธาตุอาหารในลุมนํ้ามูล
09 การศึกษาปริมาณและแนวโนมตะกอนแขวนลอยของลุมนํ้าปง
10 การศึกษาความสัมพันธระหวางปริมาณตะกอนแขวนลอยกับธาตุอาหารในลุมนํ้ามูล

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
04 ฐานขอมูลแหลงน้ําทั่วประเทศ (จําแนกถึงระดับตําบล) (ยังอยูในระยะเริ่มดําเนินงาน)

01 จํานวนแหลงนํ้า
02 แหลงนํ้าธรรมชาติ
03 แหลงนํ้าท่ีกอสรางขึ้น
04 ปริมาตรเก็บกักท้ังส้ิน
05 การใชนํ้าอุปโภคบริโภค
06 พื้นท่ีเพาะปลูกขาวฤดูฝน
07 พื้นท่ีเพาะปลูกพืชไรฤดูฝน
08 พื้นท่ีเพาะปลูกผักฤดูฝน
09 พื้นท่ีเพาะปลูกขาวฤดูแลง
10 พื้นท่ีเพาะปลูกพืชไรฤดูแลง
11 พื้นท่ีเพาะปลูกพืชผักฤดูแลง
12 ครัวเรือนท่ีใชประโยชน

05 ขอมูลพื้นฐานการจัดการทรัพยากรน้ําระดับหมูบาน 
(เก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรน้ําโดยวิธีการสํารวจ  อบต. เปนผูกรอกแบบสอบถาม)

กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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01 สภาพทั่วไป
02 สภาพอากาศและภูมิประเทศ  แสดงหมูบาน อุณหูมิเฉล่ียตํ่า อุณหภูมิเฉล่ียสูง ฝนเฉล่ีย อัตราระเหย ความสูงตํ่าสุด ความสูงสูงสุด พิกัด 

ระวาง ฤดูฝน ฤดูแลง สภาพดิน สภาพภูมิประเทศ ฯลฯ
03 สภาพน้ําทวม  แสดงช่ือหมูบาน พื้นท่ีทํากิน (ไร) ระดับเสียหาย ระยะเวลาน้ําทวม ท่ีอยูอาศัย (ไร)
04 สภาพขาดแคลนน้ํา  แสดงช่ือหมูบาน นํ้าอุปโภคบริโภค ระดับเสียหาย ระยะเวลาขาดแคลน นํ้าเพื่อการเพราะปลูก
05 แมนํ้า/ลําคลอง แสดงช่ือหมูบาน ช่ือแมนํ้า/ลําคลอง  กวาง ยาว ลึก ระดับนํ้าฤดูฝนและแลง สภาพน้ํา รสชาตินํ้า อุปโภคบริโภค (ครัวเรือน) 

เพาะปลูกฤดูฝน (ไร)  เพาะปลูกฤดูแลง (ไร)
06 เขื่อนเก็บนํ้า แสดงช่ือหมูบาน ช่ือโครงการ หนวยงาน แหลงนํ้าของเขื่อน ขนาดกวางและสูง ระบบสงนํ้า สภาพน้ํา รสชาตินํ้า คุณภาพน้ํา 

สภาพปจจุบัน  สาเหตุท่ีใชการไมได
07 ประปาชนบท
08 โครงการสูบนํ้า  แสดงหมูบาน ช่ือโครงการ หนวยงาน แหลงนํ้า จํานวนเครื่องสูบ ระบบสงนํ้า สภาพน้ํา รสชาตินํ้า คุณภาพน้ําอ่ืนๆ สภาพ
09 บอนํ้าต้ืน  แสดงหมูบาน ช่ือโครงการ หนวยงาน สภาพน้ํา รสชาตินํ้า ชนิดบอ สภาพปจจุบัน สาเหตุท่ีใชการไมได อุปโภคบริโภค (ครัวเรือน) 

เพาะปลูกฤดูฝน (ไร) เพาะปลูกฤดูแลง (ไร) อุตสาหกรรม (ครัวะเรือน) ประมง/เล้ียงสัตว (ครัวเรือน)
10 บอบาดาล แสดงช่ือหมูบาน ช่ือโครงการ หนวยงาน สภาพน้ํา รสชาตินํ้า คุณภาพน้ํา ชนิดบอ สภาพปจจุบัน สาเหตุท่ีใชการไมได อุปโภค

บริโภค (ครัวเรือน) เพาะปลูกฤดูฝน (ไร) ฯลฯ
11 ฝาย
12 สระเก็บนํ้า แสดงหมูบาน ช่ือโครงการ หนวยงาน สภาพน้ํา รสชาตินํ้า คุณภาพน้ําอ่ืนๆ สภาพของสระ อุปโภคบริโภค (ครัวเรือน) ฯลฯ
13 หนอง
14 อางเก็บนํ้า แสดงหมูบาน โครงการ หนวยงาน แหลงนํ้าของอาง สภาพน้ํา รสชาตินํ้า คุณภาพน้ําอ่ืนๆ สภาพปจจุบัน สาเหตุทีใชการไมได
15 สรุปโครงการ

สํานักบริหารจัดการน้ํา
06 สรุปจํานวนหมูบานที่มีและยังไมมีระบบประปา รายจังหวัด
07 ระบบประปาที่ไดรับสัมปทาน

01 จํานวนประปาที่ไดรับสัมปทานทั่วประเทศ รายจังหวัด
02 สรุปขนาดระบบประปา กําลังการผลิต อัตราคานํ้า และอายุสัมปทาน  รายจังหวัด 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล
01 ระบบแผนที่อิเล็กทรอนิคสดานทรัพยากรน้ําบาดาล

01 ขอมูลนํ้าบาดาล  ราย ตําบล อําเภอ จังหวัด  (จํานวนบอ สถานที่เจาะ ระดับนํ้าปกติ ความลึก ระดับนํ้าปกติ ระยะน้ําลด ปริมาณน้ํา 
คุณภาพน้ํา เชน ปริมาณเหล็ก คลอไรด ความกระดาง สารละลาย)

02 แผนที่นํ้าบาดาล  (ตําแหนง รายละเอียดทั่วไป เชน สถานที่ วันท่ีเจาะเสร็จ ลึกพัฒนา ระดับนํ้า ปริมาณน้ํา ระยะน้ําลด คุณภาพน้ํา

03 บอบาดาลภาครัฐ
01 จํานวนบอนํ้าบาดาล
02 จํานวนบอบาดาลที่ไดรับการพัฒนา
03 จํานวนการติดต้ังจุดจายน้ํา
04 ปริมาณน้ําท่ีแจกจาย ณ จุดจายน้ําบาดาล
05 จํานวนประชาชนที่ไดรับความชวยเหลือ (ราย/ครัวเรือน)

สํานักควบคุมกิจการน้ําบาดาล 
04 บอบาดาลเอกชน

01 ขอมูลประกอบกิจการน้ําบาดาล  (การอนุญาต ยกเลิก/ยกเลิกและอุดกลบ)
 - ใบอนุญาตใช หมายเลขบอ ใบอนุญาตเจาะ
 - ช่ือผูรับใบอนุญาต สถานที่ต้ังบอนํ้าบาดาล
 - ประเภทการใชนํ้า ปริมาณน้ํา (ลบ.ม./วัน) การบริการน้ําประปา (ถึง/ไมถึง) การติดต้ังมาตร
 - วันท่ีออกใบอนุญาต วันท่ีส้ินสุดใบอนุญาต วันท่ีส้ินสุดการตอใบอนุญาต วันท่ียกเลิก/ยกเลิกและอุดกลบ
 - ชนิดเครื่องสูบ ขนาดบอ ขนาดทอดูด ติดต้ังลึก ความลึกของบอ

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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ตัวอยางงานวิจัย
01 โครงการศึกษาขั้นรายละเอียดศักยภาพแหลงนํ้าบาดาลในประเทศไทย
02 โครงการจัดทําแผนที่นํ้าบาดาล รายจังหวัด

ท่ีมา
สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา
01 ขอมูลอากาศ

(การตรวจวัดขอมูลโดยเครื่องมือติดต้ังประจําแตละสถานี รายวัน ลุมนํ้าทดลองของสถานีวิจัย)
01 ปริมาณน้ําฝน
02 อุณหภูมิ
03 ความช้ืนสัมพัทธ
04 ความเร็วลม
05 การระเหยน้ํา

02 ปริมาณน้ําทา
(การตรวจวัดขอมูลโดยเครื่องมือติดต้ังประจําแตละสถานี รายวัน ลุมนํ้าทดลองของสถานีวิจัย)

01 ปริมาณน้ําทาในสถานีวิจัยลุมนํ้าท่ัวประเทศ  จํานวน 13 สถานี

งานวิจัยลุมน้ํา  ตัวอยางเชน
01 การศึกษาปริมาณน้ําฝนไหลผานเรือนยอด นํ้าฝนไหลตามลําตนและน้ําฝนท่ีเก็บกักโดยเรือนยอดตนไมของปาเบญจพรรณไมสัก
02 บริเวณลุมนํ้าสถานีวิจัยเพื่อรักษาตนนํ้าดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ป 2520
03 การแพรกระจายของน้ําใตผิวดินภายใตการใชประโยชนท่ีดินชนิดตาง ๆ บานตะพงใน  จังหวัดระยอง ป 2525
04 ปริมาณน้ําฝนท่ีถูกสกัดกั้นโดยเรือนยอดของไมยูคาลิปตัส ป 2527
05 ความอุดมสมบูรณของดินบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาตนนํ้าแมกลอง  ป 2528
06  บักเตรีในนํ้าบริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาตนนํ้าแมกลอง กาญจนบุรี  ป 2528
07 ปริมาณน้ําทาและตะกอนในลุมนํ้านานตอนบน จังหวัดนาน  ป 2529
08 ลักษณะโครงสรางและองคประกอบพรรณพืชของปาดิบเขา  บริเวณสถานีวิจัยเพื่อรักษาตนนํ้าวัง  ป 2529
09  สมดุลของปาเบญจพรรณธรรมชาติ หวยถิ่นล่ิน  จังหวัดกาญจนบุรี  ป 2533
10 ปริมาณน้ําและตะกอนแขวนลอยของปาดิบช้ืน  ในเขตอุทยานแหงชาติเขาใหญ ป 2535
11 การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีเส่ียงภัยจากแผนดินถลมบริเวณลุมนํ้าพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ป 2538
12  สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  บริเวณสถานีวิจัยลุมนํ้าปากพนัง อําเภอลานสะกา   จังหวัด นครศรีธรรมราช   ป 2540
13 สมบัติทางกายภาพและชลศาสตร ของดินในพื้นท่ี การใชประโยชนท่ีดิน ประเภทตางๆ บริเวณตนนํ้าแมกลอง จังหวัดกาญจนบุรี  ป 2541
14 ปริมาณธาตุอาหารของน้ํา บริเวณลุมนํ้าแมริม จังหวัดเชียงใหม ป 2542
15  การกัดชะและไหลบาหนาดินจากปาเบญจพรรณ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  ป 2544
16 การปลดปลอย CO2 จากดินในความแตกตางกันของปาเขตรอนช้ืนในประเทศไทย  ป 2546

สํานักอนุรักษสัตวปา/กลุมวิจัยการเพาะเล้ียง
03 รายงานจํานวนสัตวปาในสถานีวิจัยการเพาะเล้ียงสัตวปา

(จากรายงานของสถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตวปาทุกแหง รายเดือน)
01 ชนิด เพศ จํานวนสัตวปา การเพิ่ม การลด

04 บัญชีรายชื่อสัตวปาสงวน สัตวปาคุมครอง

สํานักอุทยานแหงชาติ
05 สถิตินักทองเที่ยว

(รวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสารตาง ๆ ทุกเดือน)
01 สถิตินักทองเที่ยวของอุทยานแหงชาติทางบกและอุทยานแหงชาติทางทะเล

06
07
08

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา จําแนกตามลําดับชั้น
พื้นที่ตนน้ําลําธารของลุมน้ําหลัก
การใชประโยชนที่ดินปาไมบนพื้นที่ตนน้ํา
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09 นอกจากนั้น สํานักแผนงานและสารสนเทศยังจัดพิมพ ขอมูลสถิติอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เผยแพรทุกปเริ่มต้ังแตป 2546  นําเสนอขอมูลตอไปน้ี
01 เน้ือท่ีปาไม แยกรายจังหวัด
02 พื้นท่ีอนุรักษ
03 เน้ือท่ีอุทยานแหงชาติ
04 เน้ือท่ีวนอุทยาน
05 เน้ือท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา
06 เน้ือท่ีเขตหามลาสัตวปา
07 เน้ือท่ีสวนพฤกษศาสตร
08 เน้ือท่ีสวนรุกขชาติ
09 จํานวนและพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ
10 จํานวนผูเขาไปทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
11 ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายปาไม
12 ผลิตภัณฑไมนําเขาและสงออก กรมศุลกากร
13 ไมทอนและไมแปรรูปนําเขา แยกรายชนิด กรมศุลกากร
14 ไมทอนและไมแปรรูปนําเขา แยกรายประเทศปลายทาง กรมศุลกากร
15 ไมทอนและไมแปรรูปสงออก แยกรายชนิด กรมศุลกากร
16 ไมทอนและไมแปรรูปสงออก แยกรายประเทศปลายทาง กรมศุลกากร
17 ของปาบางชนิดและผลิตผลอ่ืนๆ นําเขา กรมศุลกากร
18 ของปาบางชนิดและผลิตผลอ่ืนๆ สงออก กรมศุลกากร
19 สถิติการนําเขาสัตวปาท่ีใกลจะสูญพันธุ
20 สถิติการสงออก - สงกลับออกไปสัตวปาท่ีใกลสูญพันธุ
21 รายไดของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
22 งบประมาณรายจาย
23 รายไดของกรมอุทยานแหงชาติ
24 รายไดของอุทยานแหงชาติ
25 จํานวนขาราชการและลูกจางประจําของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
26 จํานวนประชากรแยกตามเพศ กรมการปกครอง
27 จํานวนประชากรตามทะเบียนแยกรายจังหวัด กรมการปกครอง
28 อุณหภูมิของอากาศรายปของบางจังหวัด เปนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
29 ปริมาณน้ําฝนรายปของบางจังหวัด เปนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
30 ปริมาณน้ําฝน จํานวนวันท่ีฝนตก และความชื้นสัมพัทธรายปของบางจังหวัด เปนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
31 ปริมาณน้ําฝนรายเดือนของบางจังหวัด เปนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
32 ความเร็วลมรายเดือนของบางจังหวัด เปนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา

01 ขอมูลสถิติเก่ียวกับปาไม
(รวบรวมจากเอกสาร /รายงาน ทุกป จังหวัด ภาค ประเทศ)

01 รายงานสถิติผลการปฏิบัติงานตรวจสอบการนําไมและของปาเคลื่อนท่ี จําแนกตาม ชนิดไมและของปา จํานวนไม (แจงเขาเขตดาน  อนุญาต
ใหผานดาน  จํานวนการออกใบเบิกทาง) ราย /ปริมาตร

02 รายช่ือโรงงานแปรรูป /เพื่อประดิษฐกรรม ดวยเครื่องจักรและแรงคน จําแนกตาม ช่ือโรงงาน /ผูประกอบการ /ท่ีต้ัง ชนิดไม  ประเภทไมทอน -
 ไมแปรรูป จํานวนที่ยกมาปกอน จํานวนที่ไดมาระหวางป  ปริมาณการผลิตตอป   ปริมาณไมท่ีใชเปนวัตถุดิบ  ชนิดเครื่องจักรท่ีใชและกําลัง
แรงมาของเครื่องจักร จํานวนคนงาน ชาย  หญิง

03 พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ
04 พื้นท่ีการปลูกสรางสวนปา, ปาเศรษฐกิจ, ปาชุมชน ภาครัฐและภาคเอกชน

02 ปริมาณการผลิตไมและของปา
(รวบรวมจากรายงาน ทุกเดือน จังหวัด ภาค ประเทศ)

กรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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01 ปริมาตรไมหวงหามท่ีอนุญาตใหนําออกรายชนิด จําแนกตามประเภทการอนุญาต  สัมปทาน ออป.  กรณีพิเศษ รายยอย  บริษัท  ไมอัดไทย 
 อ่ืน ๆ

02 ปริมาณไมหวงหามท่ีอนุญาตใหนําออกรายชนิด จําแนกตาม จําแนกตามประเภทปา  ปาโครงการ  ปานอก  โครงการ  ท่ีดินกรรมสิทธ์ิ
03 ปริมาตรไมนอก  ประเภทหวงหามนําออกรายชนิด
04 ปริมาณของปาทําออกรายชนิดฟนปาบก  ฟนปาเลน ถานปาเลน ฟนจําแนกตามการใชประโยชน หวาย ไมไผ  เปลือกไม  ยางไม ฯลฯ
05 ของกลางที่จําหนาย  ชนิด  ปริมาณ  คาขาย

03 ปริมาณไมสงออกและนําเขาจากตางประเทศ
(รวบรวมจากรายงาน ทุกเดือน จังหวัด ภาค ประเทศ)

01 การสงออกไมจําหนายตางประเทศ
02 การนําเขาไมจากตางประเทศ
03 ชนิด  ปริมาณ  และมูลคาไมสงออกและนําเขา
04 ประเทศที่นําเขาและสงออกไม

04 รายไดของกรมปาไม
(รวบรวมจากรายงาน ทุกเดือน จังหวัด ภาค ประเทศ)

01 รายไดของกรมปาไม  จําแนกตามคาภาคหลวงไมสัก คาภาคหลวงไมกระยาเลย คาภาคหลวงฟน ถาน และของปาอ่ืน ๆ คาใบอนุญาตดาน
ปาไม คาขายไม คาขายของกลาง คาขายของเบ็ดเตล็ด คาธรรมเนียม

05 การอนุญาตไมฟน เผาเอาถานเก็บหาของปาอยางอื่น และแผวถางปา 
(รวบรวมจากรายงาน ทุกเดือน จังหวัด ภาค ประเทศ)

01 ประเภทการอนุญาต จําแนกตามวัตถุประสงคเพื่อการคา, ใชสอยสวนตัว, แผวถางปา, จํานวนราย และ จํานวนหนวย
06 คดีเก่ียวกับการปาไม

(รวบรวมจากรายงาน ทุกเดือน จังหวัด ภาค ประเทศ)
01 จํานวนผูกระทําผิดกฎหมายปาไม ของกลาง พื้นท่ีปาท่ีถูกบุกรุก - แผวถาง อุปกรณการกระทําผิด

07 ปริมาณและมูลคาไมและผลิตภัณฑจากไม
(รวบรวมจากรายงานการคาตางประเทศของกรมศุลกากร Web Site ของกรมศุลกากร ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 สถิติปริมาณและมูลคาไมในผลิตภัณฑไมของปา เยื่อกระดาษและกระดาษนําเขาและสงออกจําหนาย ตางประเทศ    จําแนกตามรายชนิด
และรายประเทศ

08 พื้นที่ปาไม (จากแผนที่มาตรฐาน)
(แปลตีความสภาพการใชประโยชนท่ีดิน จากภาพถายจากดาวเทียม ท่ีมาตราสวน 1:5000 แลวทําการคํานวณพื้นท่ีปาไมแตละประเภท 
จากนั้นทําการตรวจสอบความถูกตองทางภาคพื้นดิน ทุก 3 ป จังหวัด ภาค ประเทศ)

01 พื้นท่ีปาไม ชนิดปาไม จําแนกรายจังหวัด
02 พื้นท่ีปาไม จําแนกตามชนิดปาไมเปนรายจังหวัด เชน ปาดงดิบ  ปาเบญจพรรณ  ปาเต็งรัง  ปาพรุ  ปาละเมาะ ปาสน   ปาไผ  ปาชายเลน

03 พื้นท่ีปลูกปาตามวัถตุประสงค
09 งบประมาณและกิจกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม

(รายงานผลการเบิกจายเงินของหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดรับงบประมาณ ทุกป พื้นท่ีปาท่ัวประเทศ)
01 จํานวนงบประมาณที่ไดรับ และที่เบิกจายเพื่อดําเนินกิจกรรมจัดการชุมชนในพื้นท่ีปา และกิจกรรมสํารวจรังวัดหมายแนวเขตปาเพื่อประกาศ

เปนปาสงวนแหงชาติ
สํานักควบคุมไฟปา
10 สถิติไฟปา

01 การประเมินพื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหม (พื้นท่ีปาไม พื้นท่ีไฟไหมปา สัดสวนของพื้นท่ีปาท่ีถูกไฟไหม จําแนกตามป พ.ศ.)

11 ขอมูลไฟปา 
01 การประเมินพื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหมในป พ.ศ. 2544 ในแตละภาคของประเทศไทย  (พื้นท่ี พื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหม รอยละ จําแนกตามภาค)

02 การประเมินพื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหมในแตละสํานักงานปาไมจังหวัด  (จังหวัด พื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหม รอยละ)

03 การประเมินพื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหมในเขตอุทยานแหงชาติ  (อุทยานแหงชาติ พื้นท่ีอุทยานแหงชาติ พื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหม รอยละ)
04 การประเมินพื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหมในเขตรักษาพันธุสัตวปา  (เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหม รอย

ละ)
05 การประเมินพื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหมในปาประเภทตาง ๆ  (ปาประเภทตาง ๆ พื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหม)

12 สถานการณไฟปา
01 แผนที่แสดงสถิติการเกิดไฟปาท่ัวประเทศไทย ในชวงเวลาตาง ๆ
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02 รายงานสถิติการเกิดไฟปาในชวงเวลาตาง ๆ แยกตามชวงเวลา (ความถี่ของการเกิดไฟปา พื้นท่ีไฟไหมปา ความถี่ของการเกิดไฟปาสะสม 
พื้นท่ีไฟไหมปาสะสม)

03 รายงานการเกิดไฟปาตามชวงเวลา แยกจังหวัด  (จํานวนครั้ง  จํานวนไร  %ครั้ง  %ไร)
04 สถิติสาเหตุการเกิดไฟปา ตามชวงเวลา แยกตามสาเหตุ (ความถี่ของการเกิดไฟปา พื้นท่ีความเสียหาย ความถี่ของการเกิดไฟปาสะสม พื้นท่ี

ความเสียหายสะสม)
05 รายงานการเกิดไฟปาตามชวงเวลา แยกหนวยงาน (จํานวนครั้ง พื้นท่ีไฟไหมปา %ครั้ง  %ไร)

13 กรมปาไมรวบรวมสถิติจากหนวยงานในสังกัด และหนวยงานอื่นๆ จัดพิมพ สถิติการปาไมของประเทศไทย เผยแพรทุกป  มีรายการขอมูลดังน้ี
01 การใชประโยชนท่ีดินปาไม ในแตละจังหวัด ในประเทศไทย กรมแผนที่ทหาร, กรมอุทยานแหงชาติฯ
02 เปรียบเทียบเนื้อท่ีปาไมของประเทศไทย  เปนรายจังหวัด
03 ขอมูลพื้นท่ีปาชายเลน กรมอุทยานแหงชาติฯ
04 จํานวนและเนื้อท่ีปาสงวนแหงชาติ
05 การอนุรักษธรรมชาติและนันทนาการ
06 การปลูกปารายปแยกตามวัตถุประสงค
07 การใชไมภายในประเทศ กรมปาไม และ กรมศุลกากร
08 ปริมาณไมท่ีทําออก
09 ปริมาณไมท่ีทําออก
10 ปริมาณ ไม ฟน และถานไม ท่ีขออนุญาตทําออกและของกลาง จําแนกรายจังหวัด
11 ปริมาณ ไม ฟน และถานไมของกลาง จําแนกรายจังหวัด
12 ผลิตภัณฑสําคัญท่ีไดจากปาไม
13 ผลผลิตกระดาษในประเทศ สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษฯ
14 ราคาวัสดุกอสรางประเภทไมในสวนกลาง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร กรมการคาภายใน
15 เปรียบเทียบนํ้าหนักตอปริมาตรของผลิตภัณฑไม FAO Yearbook of Forest Products
16 ไมทอนและไมแปรรูปนําเขาแยกรายชนิด กรมศุลกากร
17 ไมทอนและไมแปรรูปนําเขาแยกรายประเทศ
18 ไมทอนและไมแปรรูปนําเขาแยกรายชนิด
19 ไมทอนและไมแปรรูปนําเขาแยกรายประเทศ
20 เปรียบเทียบไมทอนและไมแปรรูปนําเขา
21 ไมนําเขาแยกรายชนิด
22 ไมนําเขาแยกรายประเทศ
23 ผลิตภัณฑไมนําเขา
24 ไมอัดนําเขาแยกรายประเทศ
25 ไมบางนําเขาแยกรายประเทศ
26 แผนไมปะหนาดวยไมบางนําเขาแยกรายประเทศ
27 แผนช้ินไมอัดนําเขาแยกรายประเทศ
28 แผนใยไมอัดนําเขาแยกรายประเทศ
29 แผนไมปาเกตนําเขาแยกรายประเทศ
30 เฟอรนิเจอรไมนําเขาแยกรายประเทศ
31 มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑไมท่ีสําคัญของประเทศไทยจําแนกรายประเทศ
32 กระดาษนําเขาแยกรายประเทศ
33 เยื่อกระดาษนําเขาแยกรายประเทศ
34 ของปาบางชนิดและผลิตผลอ่ืน ๆ นําเขา กรมศุลกากร
35 ไมทอนและไมแปรรูปสงออกแยกรายชนิด
36 ไมทอนและไมแปรรูปสงออกแยกรายประเทศ
37 ไมทอนและไมแปรรูปสงออกแยกรายชนิด กรมศุลกากร
38 ไมทอนและไมแปรรูปสงออกแยกรายประเทศ
39 เปรียบเทียบไมทอนและไมแปรรูปสงออก
40 ไมสงออกแยกรายชนิด
41 ไมสงออกแยกรายประเทศ
42 ผลิตภัณฑไมสงออก
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43 ไมอัดสงออกแยกรายประเทศ
44 ไมบางสงออกแยกรายประเทศ
45 แผนไมปะหนาดวยไมบางสงออกแยกรายประเทศ
46 แผนช้ินไมอัดสงออกแยกรายประเทศ
47 แผนใยไมอัดสงออกแยกรายประเทศ
48 แผงไมปาเกตสงออกแยกรายประเทศ
49 เฟอรนิเจอรไมสงออกแยกรายประเทศ
50 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑไมท่ีสําคัญของประเทศไทยจําแนกรายประเทศ
51 กระดาษสงออกแยกรายประเทศ
52 เยื่อกระดาษสงออกแยกรายประเทศ
53 ของปาบางชนิดและผลิตผลอ่ืน ๆ สงออก
54 โรงงานไมแปรรูปและโรงงานผลิตผลิตภัณฑท่ีไดจากไม
55 รายไดของกรมปาไม
56 งบประมาณรายจายจําแนกตามแผนงานหรือหมวดรายจาย
57 จํานวนขาราชการและลูกจางประจําของกรมปาไม
58 จํานวนผูเขาไปทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
59 ขอมูลดานเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย, สศช.
60 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติดานการผลิต ณ ราคาปฐาน 2531 ธนาคารแหงประเทศไทย, สศช.
61 ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติดานการผลิต ณ ราคาประจําป ธนาคารแหงประเทศไทย, สศช.
62 ขอมูลเกี่ยวกับการกระทําผิดกฏหมายปาไม
63 การใชประโยชนเน้ือท่ีประเทศแยกรายภาค สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
64 จํานวนประชากรแยกตามเพศ กรมการปกครอง
65 การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย สศช.
66 จํานวนประชากรจากการทะเบียนแยกรายจังหวัด กรมการปกครอง
67 อุณหภูมิของอากาศรายปของบางจังหวัด เปนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
68 ปริมาณน้ําฝนรายปของบางจังหวัด เปนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
69 ปริมาณน้ําฝน วันท่ีฝนตกและความชื้นสัมพัทธรายปของบางจังหวัด เปนรายภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
70 ผลผลิตผลิตภัณฑไมของโลก FAO (2002) Yearbook of Forest 
71 ประเทศผูผลิตไมซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไมบางรายใหญ
72 ประเทศผูผลิตไมแปรรูปรายใหญ
73 ประเทศผูผลิตไมอัดรายใหญ
74 ประเทศผูผลิตไมบางรายใหญ
75 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมซุงประเภทไมสนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ
76 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมซุงประเภทไมสนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ
77 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมซุงประเภทไมอ่ืน ๆ ท่ีมิใชไมสนแถบเขตรอนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ
78 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมซุงประเภทไมอ่ืน ๆ ท่ีมิใชไมสนแถบเขตรอนเพื่อการอุตสาหกรรมรายใหญ
79 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมซุงประเภทไมอ่ืน ๆ ท่ีมิใชไมสนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตรอนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ
80 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมซุงประเภทไมอ่ืน ๆ ท่ีมิใชไมสนแถบเขตอื่น ๆ นอกเหนือจากเขตรอนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ
81 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมแปรรูปประเภทไมสน รายใหญ
82 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมแปรรูปประเภทไมสน รายใหญ
83 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมแปรรูปประเภทไมอ่ืน ๆ ท่ีมิใชไมสน รายใหญ
84 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมแปรรูปประเภทไมอ่ืน ๆ ท่ีมิใชไมสน รายใหญ
85 ประเทศผูนําเขาและสงออกช้ินไมสับ รายใหญ
86 ประเทศผูนําเขาและสงออกช้ินไมสับ รายใหญ
87 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมบาง รายใหญ
88 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมบาง รายใหญ
89 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมอัด รายใหญ
90 ประเทศผูนําเขาและสงออกไมอัด รายใหญ
91 ประเทศผูนําเขาและสงออกแผนช้ินไมอัด รายใหญ
92 ประเทศผูนําเขาและสงออกแผนช้ินไมอัด รายใหญ
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93 ประเทศผูนําเขาและสงออกแผนใยไมอัด รายใหญ
94 ประเทศผูนําเขาและสงออกแผนใยไมอัด รายใหญ
95 ประเทศผูนําเขาและสงออกเยื่อไม รายใหญ
96 ประเทศผูนําเขาและสงออกเยื่อไม รายใหญ

ท่ีมา
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง   
01 คุณภาพอากาศ

(จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเน่ืองตลอดปจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ และจุดตรวจวัดแบบช่ัวคราว)
01 ขอมูลผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ รายเดือนแยกตามสถานี จํานวน 52 สถานี ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร 17 สถานี  ปริมณฑล

 10 สถานี และพื้นท่ีตางจังหวัด 23 จังหวัด
02 ขอมูลมลพิษทางอากาศ  ไดแก ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน  กาซซัลเฟอรไดออกไซด กาชคารบอนมอนนอกไซด  กาชโอโซนและกาซ

ไนโตรเจนไดออกไซด
02 สถานการณระดับเสียง

(จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยสถานีตรวจวัดระดับเสียง ทุกวัน)
01 ระดับเสียงรายวันในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ จุดสถานีตรวจวัด 14 สถานี จุดตรวจวัดช่ัวคราว 15 จุด
02 ระดับเสียงตางจังหวัด (เมืองศูนยกลางความเจริญ 16 สถานี)

03 ขอมูลคุณภาพอากาศและเสียงขางตนน้ีนําเสนอในรายงานสถานการณและการจัดการปญหามลพิษทางอากาศและเสียง ซ่ึงจัดพิมพเผยแพรทุกป
ขอมูลตอไปน้ีคือรายการสถิติท่ีมีการรายงานอยางตอเน่ืองทุกป 

01 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร
02 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร แยกตามรายสถานี
03 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร
04 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในกรุงเทพมหานครแยกตามรายสถานี
05 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนจากจุดตรวจวัดแบบช่ัวคราวในกรุงเทพมหานคร
06 คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑลแยกตามรายสถานี
07 คุณภาพอากาศในพื้นท่ีตางจังหวัดแยกตามรายสถานี
08 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
09 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
10 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง บริเวณริมถนนในพื้นท่ีตางจังหวัด
11 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง บริเวณพื้นท่ีท่ัวไปในตางจังหวัด
12 ปริมาณมลพิษจากรถยนตเบนซิน 13 จังหวัด
13 ปริมาณมลพิษจากรถยนตดีเซลใน 13 จังหวัด
14 ปริมาณมลพิษจากรถจักรยานยนตและรถสามลอเครื่องใน 13 จังหวัด
15 ผลการติดตามตรวจสอบสารอินทรียระเหยงายในบรรยากาศในกรุงเทพมหานคร และมาบตาพุด จังหวัดระยอง

งานวิจัย/การตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสียงเฉพาะกรณี  ตัวอยางเชน
01 การตรวจวัดระดับเสียงบริเวณทาอากาศยานนานาชาติกรุงเทพ (ดอนเมือง), 2546
02 การศึกษาสารมลพิษท่ีเปนสาเหตุของการตกสะสมของกรด - ออกไซดของซัลเฟอรและออกไซดของไนโตรเจน - โดยใชแบบจําลองใน กทม. 

และปริมณฑล, 2546
03 การติดตามตรวจสอบปริมาณสาร MTBE ในนํ้าใตดินและน้ําผิวดินท่ียนาทกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สงขลา เชียงใหม นครราชสีมา 

และชัยนาท, 2546
04 การศึกษาตรวจวัดปริมาณการตกสะสมของกรดแบบแหง, 2546
05 การติดตามตรวจสอบสารพิษในอากาศประเภทสารประกอบอินทรียระเหยงาย กลุมสารประกอบคารบอนิลในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล

สํานักจัดการคุณภาพน้ํา
04 ระบบฐานขอมูลคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน IWIS

(รวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําภาคสนามในลุมนํ้า 25 ลุมนํ้า แมนํ้าสายสําคัญ 49 สายและแหลงนํ้าน่ิง 4 แหง) 

กรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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ท่ีมา
01 คุณภาพน้ําผิวดินท่ัวประเทศ 25 ลุมนํ้า (436 สถานีท่ัวไปและ 14 สถานีอัตโนมัติ) จําแนกรายสถานี แหลงนํ้า ภาค
02 คุณภาพแหลงน้ําผิวดินกรณีเรื่องรองเรียนหรือโครงการเฉพาะกิจ
03 ขอมูลพื้นฐานของสถานีตรวจวัด (ท่ีต้ัง แผนที่ รูป พิกัด) รายแมนํ้า รายภาค
04 ขอมูลระบบบําบัดนํ้าเสีย (ท่ีต้ัง ชนิด ความสามารถในการบําบัด) จําแนกตามลุมนํ้า

05 คุณภาพน้ําทะเลชายฝงบริเวณอาวไทยตอนใน อาวไทยฝงตะวันตก  และฝงอันดามัน
(ขอมูลจากการตรวจวัดคุณภาพน้ําทะเลชายฝงท่ัวประเทศ 23 จังหวัด 294 สถานี จัดเก็บทุกปต้ังแตป 2540)

01 สถานีเก็บตัวอยาง พารามิเตอรท่ีตรวจวิเคราะห วิธีการเก็บ วิเคราะหตัวอยาง และการประกันควบคุมคุณภาพของขอมูล
02 คุณภาพน้ําทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา โลหะหนัก
03 สรุปสถานการณคุณภาพน้ําทะเลชายฝง ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขปญหา
04 คุณภาพสิ่งแวดลอมชายหาดทองเที่ยวและเกาะ

06 ขอมูลคุณภาพน้ําผิวดินและน้ําทะเลชายฝงนําเสนอในรายงานสถานการณ (และการจัดการ) มลพิษทางน้ํา ซ่ึงจัดพิมพเผยแพรทุกป

งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ํา ตัวอยางเชน

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สวนขยะมูลฝอย
07 ขยะมูลฝอยชุมชน

(สํารวจจากแบบสอบถามทุก 2 ป แตวิเคราะหขอมูลทุกป ท่ัวประเทศ)
01 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น จําแนกตามพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เขตเทศบาลรวมพัทยา และนอกเขตเทศบาล
02 จํานวนสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สวนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟนฟู
08 ปริมาณของเสียอันตราย

01 ประมาณการปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม 
02 ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ถูกสงไปโรงงานที่รับจัดการของเสียดวยวิธีปรับเสถียร/ฝงกลบอยางปลอดภัย เผาทําลาย และรี

ไซเคิล ท่ัวประเทศ
03 ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน จําแนกตามพื้นท่ี 
04 ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือ จําแนกตามพื้นท่ี กรมอนามัย

09 สถิติอุบัติภัยจากสารเคมีที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
(รวบรวมขอมูลจากการแจงเหตุและส่ือตางๆ ท่ัวประเทศ)

01 จํานวนอุบัติภัยท่ีเกิดขึ้นโดยแบงแยกตามประเภท  เวลา  และสถานที่
02 จํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติภัยแตละครั้ง

สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย สวนลดและใชประโยชนของเสีย
10 การลดและใชประโยชนขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล

(สํารวจจากแบบสอบถาม 2 ปตอครั้ง แตวิเคราะหขอมูลทุกป พื้นท่ีเขตเทศบาล 1,130 แหง และสํานักงานเขตของ กทม.)
01 ปริมาณการใชประโยชนขยะมูลฝอยชุมชน
02 องคประกอบและปริมาณขยะมูลฝอย
03 รานรับซ้ือของเกา
04 ปริมาณการใชประโยชนของเสีย (กระดาษ แกว พลาสติก เหล็ก อลูมิเนียม และยาง) ในภาคอุตสาหกรรม (ประมาณการจากขอมูลหลาย

แหลง)
11 สารอันตราย

01 ปริมาณการผลิตสารเคมีในประเทศและนําเขาสารเคมีจากตางประเทศ กรมศุลกากร, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 
02 ปริมาณการนําเขาสารเคมีในกลุมสารอนินทรียและอินทรีย กรมศุลกากร
03 ปริมาณการนําเขาสารเคมีหรือวัตถุอันตรายภายใต พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 จําแนกตามหนวยงานที่รับผิดชอบ กรมศุลกากร
04 สถิติปริมาณการนําเขาสารเคมีในกลุมสารอนินทรียและอินทรียภาคอุตสาหกรรมที่เปนวัตถุอันตราย 9 อันดับแรก กรมศุลกากร
05 สถิติปริมาณการนําเขาสารเคมีในกลุมสารอนินทรียและอินทรียภาคเกษตรกรรมที่เปนวัตถุอันตราย 9 อันดับแรก กรมศุลกากร

โครงการสํารวจปริมาณโลหะหนักและปโตรเลียมไฮโดรคารบอนบริเวณพื้นท่ีอุตสาหกรรม
โครงการสํารวจคุณภาพน้ําใตดินบริเวณที่มีความเสี่ยงดานมลพิษในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2544
โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานและคุณภาพน้ําของทาเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา ป 2544

โครงการสํารวจและตรวจสอบคุณภาพน้ําในพื้นท่ีลุมนํ้าสาขาและแหลงนํ้าประปาทั่วประเทศ
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ท่ีมา
06 สถิติจํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากการไดรับสารอันตรายทางการเกษตรภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ จําแนกรายภาค กรมควบคุมโรค

ฝายตรวจและบังคับการ
12 การรองเรียนดานมลพิษ

(รวบรวมขอมูลจากระบบฐานขอมูล ทุกเดือน รายหนวยงาน)
01 การรองเรียนดานมลพิษ แบงตามจังหวัด 76 จังหวัด
02 การรองเรียนดานมลพิษของ กทม. แบงตามเขตพื้นท่ี 50 เขต

ฝายคุณภาพส่ิงแวดลอมและหองปฏิบัติการ
13 ฐานขอมูลงานวิจัยและขอมูลผลิตภัณฑส่ิงแวดลอม

(สํารวจจากแบบสอบถาม จัดทําครั้งเดียวเมื่อป 2545 ท่ัวประเทศ)
01 ช่ืองานวิจัยส่ิงแวดลอม
02 ช่ือผลิตภัณฑส่ิงแวดลอม
03 หนวยงานวิจัยส่ิงแวดลอม
04 ท่ีอยู  งบประมาณ  ช่ือนักวิจัย  บริษัท  ช่ือบริษัท ประเภทผลิตภัณฑ  ดานส่ิงแวดลอม

14 ประมาณการมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามจังหวัดและประเภทมลพิษ (ทางน้ํา ทางอากาศ และทางกากของเสียอันตราย

15

01 ทําเนียบผูชํานาญการดานส่ิงแวดลอม
02 ทําเนียบองคกรเอกชนดานส่ิงแวดลอม
03 ทําเนียบผูฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม
04 ทําเนียบผูเขารับการฝกอบรมดานส่ิงแวดลอม
05 เครือขายส่ิงแวดลอม
06 โครงการศึกษาและจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร รายจังหวัด

(เมื่อป 2547 ทําแลวเสร็จ 70 จังหวัด)
 -- เพื่อใหการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
 -- สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม และตรวจสอบปญหาที่ตองการทราบ และที่ตองการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ

01 หนวยการปกครอง กรมแผนที่ทหาร, สสช., พชช.
02 ชนิดการใชประโยชนท่ีดินของผังเมอืงรวม กรมการผังเมือง
03 ท่ีต้ังสถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
04 ระดับความสูงของพื้นท่ี กรมแผนที่ทหาร
05 ลักษณะความลาดชันของภูมิประเทศ คํานวณจากขอมูลเสนช้ันความสูง
06 ทิศทางความลาดเอียงของพื้นท่ี คํานวณจากขอมูลเสนช้ันความสูง
07 อุทกธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
08 ขอบเขตลุมนํ้า คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติ, กรม

แผนที่ทหาร
09 โครงการชลประทาน กรมชลประทาน, กรมแผนที่ทหาร
10 บอนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี
11 ตัวอยางขอมูลภาคตัดขวางลํานํ้า กรมชลประทาน
12 ลักษณะทางธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
13 ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี
14 ชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน
15 ขอมูลปาสงวนแหงชาติ กรมปาไม
16 ขอมูลปาอนุรักษ กรมปาไม

กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

กรมควบคุมมลพิษจัดพิมพและเผยแพรรายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย โดยรวบรวมนําเสนอสถิติและสถานการณเกี่ยวกับมลพิษดาน
ตางๆ ทุกป
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17 ลักษณะการใชประโยชนท่ีดินในเขตปาไม กรมปาไม
18 ลักษณะการใชท่ีดิน กรมพัฒนาที่ดิน
19 แหลงทองเที่ยว แหลงส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม สนง.คณะกรรมการสิ่งแวดลอม, สผ., 

ททท.

สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
01 รายงาน EIA ที่ผานความเห็นชอบ  

(รวบรวมขอมูลจากรายงานและทะเบียน ทุก 4 เดือน)
01 รายงาน EIA ท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการและทะเบียนผูชํานาญการฯ โดยแบงตาม ประเภทโครงการ  ท่ีอยูของโครงการ  ช่ือ

เจาของโครงการ  ช่ือบริษัทท่ีปรึกษา   จํานวนครั้งท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและคณะกรรมการ ฯ ขอ
ขอมูลเพิ่มเติม

02 รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
(รวบรวมขอมูลจากรายงาน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 บัญชีรายช่ือโครงการที่ผานความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม จําแนกตามประเภทโครงการ  เหมืองแร  อุตสาหกรรม 
 คมนาคม  บริการชุมชนและที่พักอาศัย  แหลงนํ้า  พลังงาน  บัญชีรายช่ือผูมีสิทธิจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

03 ขอมูลนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
(รวบรวมขอมูลจากรายงาน ทุก 2 เดือน)

01 รายช่ือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม วันท่ีไดรับอนุญาตที่อยู
02 ช่ือผูชํานาญการที่ไดรับอนุญาตในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  วุฒิการศึกษา  ประสบการณการทํางาน  วันท่ี

ไดรับอนุญาต
03 ช่ือเจาหนาท่ีประจําท่ีไดรับอนุญาตในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  วุฒิการศึกษา

สํานักงานกองทุนส่ิงแวดลอม
05 ขอมูลงบดุลกองทุนส่ิงแวดลอม  และโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม

(รวบรวมขอมูลจากรายงาน รายไตรมาส)
01 งบดุลกองทุนส่ิงแวดลอม
02 โครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
06 การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา

(จากการศึกษาวิจัย ท่ัวประเทศ)
01 แผนที่การกําหนดช้ันคุณภาพลุมนํ้า

กองส่ิงแวดลอมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
07 พื้นที่คุมครองส่ิงแวดลอม

(จากการศึกษาวิจัย ทั่วประเทศ)
01 ขอบเขตพื้นท่ีคุมครองส่ิงแวดลอม

08 การใชที่ดินของหนวยราชการ
ตัวอยางงานวิจัย  เชน 

01 ระบบขอมูลดานการใชท่ีดินของหนวยงานราชการในเมืองศูนยกลาง ความเจริญภาค 4 จังหวัด: สุราษฎรธานี  กระบี่  พังงา  และฉะเชิงเทรา

กองอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
09 แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ  ตามมติ ครม. 7 พฤศจิกายน 2532 จํานวน 263 แหง   

(จากการศึกษาวิจัย ทุกป ทั่วประเทศ)
01 แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ 263 แหง จําแนกตามสถานที่ต้ัง  ประเภท  ความสําคัญ การเขาถึง  สภาพปจจุบัน  สภาพปญหา  องคกร

รับผิดชอบ  พิกัดท่ีต้ัง (โดยประมาณ)

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ
10 ฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

01 ฐานขอมูลส่ิงมีชีวิตในประเทศไทย
02 Red Data in Thailand
03 ทําเนียบผูเช่ียวชาญ
04 ฐานขอมูลพืชสมุนไพร
05 ชนิดพันธุตางถิ่นท่ีรุกราน

11 Biodiversity   Metadata
(จากการสํารวจ ทุกป ท่ัวประเทศ)

01 Metadata ของหนวยงานฝายความหลากหลายทางชีวภาพ
02 Metadata ของชุดขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
03 Metadata ของผูเช่ียวชาญดานความหลากหลายทางชีวภาพ

12 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรวบรวมสถิติจากหนวยงานตางๆ มาจัดทํารายงานสถานการณคุณภาพส่ิงแวดลอม
เผยแพรทุกสองป  รางรายงานป 2551 นําเสนอขอมูลสถิติดังน้ี

01 การบุกรุกพื้นท่ีปา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
02 พื้นท่ีปาอนุรักษตามกฎหมาย กรมปาไม
03 เปรียบเทียบการเกิดไฟไหมปา ปงบประมาณตางๆ กรมอุทยานสัตวปาและพันธพืช

แผนที่และพื้นท่ีเส่ือมโทรมระดับตางๆ กรมพัฒนาที่ดิน
แผนที่และพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการเกิดช้ันดานระดับตางๆ กรมพัฒนาที่ดิน
การใชท่ีดินของประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เน้ือท่ีถือครองทางการเกษตรของประเทศไทย จําแนกรายภาค สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

04 การใช การผลิต และการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
05 การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นสุดทาย สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ผลิตภาพการใชพลังงานเชิงพาณิชยของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปริมาณขยะ กรมควบคุมมลพิษ
ปริมาณของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ

07 ปริมาณการนําเขาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร
08 จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจากการไดรับสารอันตราย กรมควบคุมโรค

พื้นท่ีปาเส่ือมโทรมที่ไดรับการฟนฟูโดยสวนปลูกปาภาครัฐ สํานักสงเสริมการปลูกปา กรมปาไม กรมปาไม
09 ปริมาณเอกสารสิทธิท่ีดินท่ัวประเทศตั้งแตเริ่มออกโฉนดครั้งแรก กรมที่ดิน

ปริมาณขยะที่ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
10 ปริมาณความสกปรกจากน้ําเสียใน 25 ลุมนํ้า คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ

ปริมาณฝนของประเทศไทยในแตละฤดู สถานีตรวจอากาศผิวพื้น
ปริมาตรน้ําในอางเก็บนํ้าท่ีสําคัญของประเทศไทย
ปริมาณน้ําทา ความตองการใชนํ้า และผลการวิเคราะหสมดุลนํ้าของลุมนํ้าตางๆ ในสภาพปจจุบัน คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ปริมาณการเติมนํ้าของแหลงนํ้าบาดาลใน 76 จังหวัด กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
ปริมาณการใชนํ้าบาดาลทั่วประเทศ จําแนกเปนรายภาค กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
สถิติขอมูลคดีการบุกรุกปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีแหลงหญาทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
สภาพแนวปะการังในประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อัตราการจับสัตวนํ้าตอการลงแรงประมงระหวางป กรมประมง
คุณภาพแหลงนํ้าจืดท่ัวประเทศ กรมควบคุมมลพิษ
พื้นท่ีท่ีปญหาฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน กรมควบคุมมลพิษ
รอยละของจํานวนครั้งท่ี PM10 เกินมาตรฐานในจังหวัดสมุทรปราการ กรมควบคุมมลพิษ
จํานวนวันท่ีพบกาซโอโซนเกินมาตรฐานในตางจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ
ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง กรมควบคุมมลพิษ
ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมควบคุมมลพษิ
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ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ
ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีริมถนนในตางจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ
ระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีท่ัวไปในตางจังหวัด กรมควบคุมมลพิษ

11 รายงานการเกิดแผนดินไหวในประเทศไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย
โครงการวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่สําคัญ
พรรณพืชตางถิ่นท่ีรุกรานในประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ชนิดพันธุสัตวตางถิ่นท่ีรุกรานในประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
สถิติการจับกุมการกระทําผิดดานสัตวปา กรมอุทยานสตัวปาและพันธพืช
เหตุการณอุทกภัย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เหตุการณหลุมยุบ กรมทรัพยากรธรณี
เหตุการณแผนดินไหวในประเทศไทยและพื้นท่ีใกลเคียง กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานที่ทองเที่ยวประเภทเกาะแยกตามจังหวัด
รายละเอียดพื้นท่ีคุมครองทางทะเลที่ครอบคลุมพื้นท่ีเกาะและหมูเกาะ
สถิตินักทองเที่ยวในจังหวัดชายฝงทะเล จําแนกตามจังหวัด การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
รูปแบบของผลกระทบจากการพัฒนาแหลงทองเที่ยวตอแนวปะการัง
ดัชนีคุณภาพบริเวณอาวตนไทร เกาะพีพีดอน กับปริมาณนักทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
การจัดการขยะบรเิวณเกาะลันตาจําแนกตามองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจังหวัดกระบี่
การใชพลังงานขั้นสุดทาย แยกตามสาขาเศรษฐกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน
มูลคาการนําเขาพลังงาน จําแนกตามประเภทพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ปริมาณสํารองเช้ือเพลิงของประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานในแตละสาขา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน
12 การใชพลังงานขั้นสุดทาย จําแนกตามประเภทเชื้อเพลิง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน
13 การใชพลังงานทดแทน แยกตามประเภทพลังงานของประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการ

อนุรักษพลังงาน
14 ปริมาณการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ รายเดือน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ
15 พื้นท่ีการปลูก พื้นท่ีเก็บเกี่ยว และผลผลิตของปาลมนํ้ามัน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
16 ตนทุนการผลิตไฟฟา แยกตามประเภทแหลงพลังงานทดแทน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
17 เปาหมายการใชพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
18 การกําหนดสวนเพิ่มอัตรารับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

กองสถิติและพัฒนาฐานขอมูล
01 โรงบําบัดน้ําเสีย

(รวบรวมขอมูลจากรายงาน ทุกป โรงบําบัดนํ้าเสีย 13 แหง)
01 ขอมูลเกี่ยวกับโรงบําบัดนํ้าเสีย  เชน  ประวัติโรงบําบัดนํ้าเสีย  จํานวนประชากร  การใชนํ้าประปา  เปนตน

สํานักงานนโยบายแผนและงบประมาณ
01 รายงานประจําปองคการอุตสาหกรรมปาไม

องคการกําจัดน้ําเสีย  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

องคการอุตสาหกรรมปาไม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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ท่ีมา
(รวบรวมจากรายงานของหนวยงานตาง ๆ ในองคการอุตสาหกรรมปาไม ทุกป ท่ัวประเทศ)

01 การผลิต - จําหนายไมซุง สัก กระยาเลยจากปาธรรมชาติ
02 การผลิต - จําหนายไมแปรรูป สัก กระยาเลย
03 การผลิต - จําหนายไมสวนปาสัก - กระยาเลย
04 การผลิต - จําหนายน้ํายางพาราจากสวนปา
05 รายไดจากธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปาไม

ฝายวิชาการ ฝายสารสนเทศ สํานักงานอํานวยการ
02 โรงเล่ือย โรงงานอุตสาหกรรมไม (รายงานประจําปองคการอุตสาหกรรมปาไม)

(รวบรวมขอมูลจากสํานักงานทรัพยากรมนุษยขององคการอุตสาหกรรมปาไม ทุกป)
01 ท่ีต้ัง โรงเลื่อย โรงงานอุตสาหกรรมไม ขององคการอุตสาหกรรมปาไม
02 การดําเนินงาน โรงเลื่อย โรงงานอุตสาหกรรมไม ขององคการอุตสาหกรรมปาไม

03 ตารางราคาไมทอน และไมแปรรูป (รายงานประจําปองคการอุตสาหกรรมปาไม)
(รวบรวมขอมูลจากสํานักงานการตลาดและการขายขององคการอุตสาหกรรมปาไม ทุกป)

01 ตารางราคาไมทอน
02 ตารางราคาไมแปรรูป

01 สถิติอุทกวิทยาประจําปรายสถานีทั่วประเทศ (Thailand Hydrological Yearbook)
01 สถิติระดับนํ้าทารายวัน
02 สถิติปริมาณน้ําทารายวัน
03 สถิติตะกอนรายป
04 สถิตินํ้าฝนรายวัน

02 แผนที่ที่ตั้งและรายละเอียดสถานีอุทกวิทยา
03 สถิติขอมูลโครงการชลประทานประจําป

01 สรุปจํานวนโครงการ ปริมาณเก็บกัก และพื้นท่ีชลประทานโครงการชลประทานขนาดใหญ จําแนกตามจังหวัด ภาค สํานักชลประทาน และ
ลุมนํ้า

02 รายละเอียด โครงการชลประทานขนาดใหญ
03 สรุปจํานวนโครงการ ปริมาณเก็บกัก และพื้นท่ีชลประทานโครงการชลประทานขนาดกลาง จําแนกตามจังหวัด ภาค สํานักชลประทาน และ

ลุมนํ้า
04 รายละเอียด โครงการชลประทานขนาดกลาง
05 สรุปจํานวนโครงการ ปริมาณเก็บกัก และพื้นท่ีรับประโยชน โครงการชลประทานขนาดเล็ก จําแนกตามจังหวัด ภาค สํานักชลประทาน และ

ลุมนํ้า
06 รายละเอียด โครงการชลประทานขนาดกลาง
07 สรุปจํานวนโครงการ ปริมาณเก็บกัก และพื้นท่ีรับประโยชน โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เฉพาะในสวนของ กปร.) 

จําแนกตามจังหวัด ภาค สํานักชลประทาน และลุมนํ้า
08 รายละเอียด โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (เฉพาะในสวนของ กปร.)
09 สรุปจํานวนโครงการ ปริมาณเก็บกัก และพื้นท่ีรับประโยชนโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน จําแนกตามจังหวัด ภาค สํานัก

ชลประทาน และลุมนํ้า

10 รายละเอียดโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน   สรุปจํานวนโครงการ ปริมาณเก็บกัก และพื้นท่ีรับประโยชนโครงการขุดลอกหนอง
และคลองธรรมชาติ จําแนกตามจังหวัด ภาค สํานักชลประทาน และลุมนํ้า

11 รายละเอียดโครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ
12 สรุปจํานวนโครงการ ปริมาณเก็บกัก และพื้นท่ีรับประโยชนโครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวง (งานเกษตรที่สูง) จําแนก

ตามจังหวัด ภาค และสํานักชลประทาน
13 รายละเอียดโครงการจัดหาน้ําสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวง (งานเกษตรที่สูง)
14 สรุปจํานวนโครงการ พื้นท่ีชลประทานโครงการจัดรูปท่ีดินและคันคูนํ้า จําแนกตามจังหวัด ภาค และ สํานักชลประทาน
15 รายละเอียดโครงการจัดรูปท่ีดินและคันคูนํ้า

กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ท่ีมา
16 สรุปจํานวนโครงการ พื้นท่ีชลประทาน โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา จําแนกตามจังหวัด ภาค สํานักชลประทาน และลุมนํ้า
17 รายละเอียด โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา
18 ขอมูลสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาของกรมชลประทานที่ถายโอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุปจํานวนโครงการ โครงการกอสรางทาง

ชลประทานป 2547 จําแนกตามจังหวัด ภาค และสํานักชลประทาน
19 รายละเอียด โครงการกอสรางทางชลประทาน
20 สรุปจํานวนโครงการ และพื้นท่ีรับประโยชน งานปองกันและบรรเทาอุทกภัย  จําแนกตามจังหวัด ภาค และสํานักชลประทาน
21 รายละเอียดโครงการ งานปองกันและบรรเทาอุทกภัย ป 2547
22 โครงการถายโอนงานกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแหลงนํ้าและทางชนบทใหแกทองถิ่นท่ีสรางแลวเสร็จ

04 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานแหลงน้ําและระบบชลประทาน
01 ขอบเขตลุมนํ้าหลัก ลุมนํ้ารอง
02 ขอบเขตสํานักชลประทาน
03 ขอบเขตโครงการชลประทานขนาดใหญ โครงการชลประทานขนาดกลาง
04 ท่ีต้ังโครงการชลประทานขนาดเล็ก
05 ท่ีต้ังสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา
06 ขอบเขตพื้นท่ีชลประทาน
07 ท่ีต้ังอาคารชลประทานและอาคารประกอบ
08 แนวคลองชลประทาน
09 แนวคันคูนํ้า
10 ท่ีต้ังสถานีอุทกวิทยาและสถานีโทรมาตร
11 แผนที่ภาพตัดขวางลํานํ้า

05 ขอมูลสถานการณน้ํา
01 ขอมูลนํ้าทา นํ้าฝน รายวัน
02 สภาพการเพาะปลูกชนิดตาง ๆ ในเขตพื้นท่ีชลประทาน
03 สภาพความเค็มในแมนํ้าสายหลัก
04 ระดับนํ้า ปริมาณน้ําทา รายช่ัวโมง จากสถานีโทรมาตร
05 ปริมาณน้ําในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลาง

01 การขออนุญาตดําเนินกิจการปุยเคมี/การขอขึ้นทะเบียนปุยเคมี 
(รวบรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนครั้งคราว ประเทศ)

01 รายช่ือผูผลิตปุยเคมี ประกอบดวย สถานที่ทําการ สถานที่ผลิต และวันหมดอายุการอนุญาต (ตออายุทุก 3 ป)  และรายช่ือผูนําเขาปุยเคมี 
รายละเอียดเหมือนกับผูผลิตปุยเคมี แตไมมีสถานที่ผลิต (ตออายุทุก 1 ป)

02 รายช่ือผูผลิตและนําเขา เลขที่ใบอนุญาติ เลขที่ทะเบียนปุย ประกอบดวยช่ือทางการคา  เครื่องหมายการคา  สูตรปุยเคมี  สวนผสมของปุย 
ลักษณะของปุยพรอมท้ังขนาดและชนิดท่ีบรรจุปุยสําหรับผูนําเขาใหระบุช่ือผูผลิต  และวันหมดอายุทะเบียนผูผลิตดวย

03 การนําหรือส่ังปุยเคมีเขามาในราชอาณาจักรไทย จําแนกตามสูตรปุย ปริมาณ (ตัน) และมูลคา
02 ฐานขอมูลการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (การนําเขาและสงออก)

(รวบรวมขอมูลจากทะเบียน 1 ครั้ง / ป จังหวัด)
01 ปริมาณและมูลคาท่ีนําเขา และสงออกวัตถุอันตราย แยกตามประเภทการใช เชน สารกําจัดวัชพืช โรค แมลง หอย และอ่ืนๆ เปนรายป

03 ฐานขอมูลการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย (บริษัทที่ขอขึ้นทะเบียน)
(รวบรวมขอมูลจากทะเบียน ทุกวัน (เริ่มทํา ธค.2542) ประเทศ)

01 รายช่ือบริษัทท่ีขอขึ้นทะเบียนเพื่อขออนุญาตนําเขา ผลิต (มีไวในครอบครอง) วัตถุอันตราย ประกอบดวย ท่ีอยู โทรศัพท/โทรสารที่จะติดตอ 
พรอมท้ังระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ไดแก อัตราสวนผสม สูตร  แหลงผลิต วัตถุประสงคของการใช ชนิด และลักษณะภาชนะ
บรรจุ วันท่ีออกใบอนุญาต

04 ทะเบียนรายชื่อบริษัทนําเขาวัตถุอันตราย 
(รวบรวมขอมูลจากทะเบียน เปนครั้งคราว)

กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ท่ีมา
01 รายช่ือและที่อยูบริษัทท่ีขอขึ้นทะเบียนขออนุญาตนําเขา ผลิต (มีไวในครอบครอง) วัตถุอันตรายและรายละเอียด เกี่ยวกับวัตถุอันตราย

05
(รวบรวมขอมูลรายป)

01 ขอมูลการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร
06 รายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่จัดเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

(รวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสาร เปนครั้งคราว  ท่ัวประเทศ)
01 รายช่ือสามัญ (Common name) ของวัตถุอันตราย จําแนกตามประเภทของการใช เชน กําจัดแมลง  กําจัดวัชพืช  สารใชรม  โรคพืช  สาร

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารกําจัดหนู  สารปองกันกําจัดโรค  ระบุ เดือน/ป  และเหตุผลท่ีหามใช
02 ฉลากวัตถุอันตราย จําแนกตามประเภทของการใช มีท้ังช่ือสามัญ (common name) ช่ือสารสําคัญ (chemical name) ประโยชนและ

วิธีการใช วิธีการเก็บรักษา คําเตือนอาการแพพิษ  การแกไขเบื้องตน  คําแนะนําสําหรับแพทย
07 สารกําจัดศัตรูพืชที่ใชในประเทศไทย

(รวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสาร เปนครั้งคราว ท่ัวประเทศ)
01 การผลิตสารจํากัดศัตรูพืชในประเทศ
02 การสงออกสารจํากัดศัตรูพืชในประเทศ
03 การนําเขาสารจํากัดศัตรูพืชในประเทศ
04 ปริมาณสารจํากัดศัตรูพืชท่ีใชในประเทศ

วัตถุมีพิษทางการเกษตร (1)
(รวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสาร ผลงาน คนควาวิเคราะห วิจัยของกองฯ 1 ครั้ง/ป ท่ัวประเทศ)

01 งานตรวจสอบคุณภาพวัตถุมีพิษเกี่ยวกับเครื่องมือวิธีการตรวจสอบ สรุปผล และวิจารณ 
02 สารพิษตกคางในผลิตผลการเกษตร แบงเปน วิจัยชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในพืชผัก พืชไร  ผลไมชนิดตางๆ จากแหลงปลูก และวิจัย

การใชวัตถุมีพิษอยางถูกตองและปลอดภัยเพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารมีพิษตกคาง ตกคาง (MRL) ในพืชไร พืชผักผลไม และขาว

03 การลดปริมาณสารพิษตกคางของฟอสดรินบนกระหล่ําปลีโดยการลาง
04 วิจัยการสะสมและการเคลื่อนท่ีของวัตถุมีพิษ
05 วิจัยสารพิษตกคางโดยใชนิวเคลียรเทคนิค 
06 ผลกระทบจากการใชวัตถุมีพิษการเกษตร ไดแก งานผลกระทบตอเกษตรกร สัตว และระบบนิเวศนเกษตร และงานวิจัยความเปนพิษของ

วัตถุมีพิษท่ีมีตอสัตวทดลองและที่มีตอพืช
07 หมูบานปลอดภัยจากสารพิษ
08 การจัดการวัตถุมีพิษทางการเกษตรเพื่อส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน

วัตถุมีพิษทางการเกษตร (2)
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานของกองวัตถุมีพิษการเกษตร ผลงานของฝายทะเบียนและวัตถุมีพิษของกองฯ  1 ครั้ง/ป ท่ัวประเทศ)

01 หลักปฏิบัติในการใชวัตถุมีพิษอยางถูกตองและเหมาะสม  ซ่ึงใชเปนหลักการในงานวิจัยของกองวัตถุมีพิษการเกษตรในหลาย ๆ ดาน  การ
วิจัยหาขอมูลเพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคางในผลิตผลทางการเกษตรรวมทั้งงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ
วัตถุมีพิษภายหลังการใช  พ.ร.บ. วัตถุมีพิษ พ.ศ. 2535

02 ฝายทะเบียนและการอนุญาต วัตถุมีพิษ
03 ผลงานวิเคราะห  วิจัย กลุมงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑวัตถุมีพิษ
04 ผลงานวิจัยและบริการตรวจสอบสารพิษตกคางในผลิตผลและผลิตภัณฑทางการเกษตร
05 บทความพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยกับการรับรอง และใหสัตยาบันตออนุสัญญารอตเตอรดัม

วัตถุมีพิษทางการเกษตร (3)
(รวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสาร เปนครั้งคราว ท่ัวประเทศ)

01 งานวิจัยสารพิษตกคางจากการเกษตร
02 ผลกระทบจากการใชวัตถุมีพิษการเกษตร
03 การตรวจสอบคุณภาพวัตถุมีพิษ
04 วิวัฒนาการดานสารธรรมชาติ
05 ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ดานการสํารวจแหลงนํ้าเพื่อการประปาทั่วประเทศ และการบริการวิเคราะห สารพิษตกคางในน้ํา ดิน ดิน

ตะกอน ผลิตผลและผลิตภัณฑการเกษตร  ขยะมูลฝอย  และส่ิงปฎิกูล
วิจัยวัตถุมีพิษและสารพิษตกคางในผลิตผล ผลิตภัณฑและส่ิงแวดลอม

การนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตัวอยางงานวิจัย
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ภาคผนวกที 1

ท่ีมา
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน/เอกสาร ผลงานคนควา ผลงานของกองฯ เก็บรวบรวมขอมูลจากผลการวิเคราะหและการใหบริการของกองฯ 1 ครั้ง/ป ท่ัวประเทศ)

01 งานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวัตถุมีพิษการเกษตร ไดแก คุณภาพของผลิตภัณฑวัตถุมีพิษ สารพิษตกคาง ผลกระทบ
02 งานบริการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบสารพิษตกคาง

ท่ีมา
01 แหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน

01 สรุปความตองการแหลงนํ้าในไรนา  (จํานวนเกษตรกร จํานวนแหลงนํ้า)
02 แผนการใชและการจัดการทรัพยากรที่ดิน

01 แผนที่สภาพการใชประโยชนท่ีดิน (เน้ือท่ี เขตเกษตรกรรม เขตปาไม เขตชุมชนเมือง พื้นท่ีนํ้า)
03 ความเหมาะสมการใชที่ดินและดินที่มีปญหา

01 สรุปความเหมาะสมของดินสําหรับการใชท่ีดินในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย (ความเหมาะสมของการใชท่ีดิน ภาค เน้ือท่ี (ไร, %)
02 การจําแนกความเหมาะสมของดินสําหรับพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ในภาคตาง ๆ ของประเทศ (ช้ันความเหมาะสมสําหรับปลูกพืช ภาค เน้ือท่ี 

(ไร, %))
03 ดินท่ีมีปญหาตอการใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมในภาคตาง ๆ ของประเทศ  (การจําแนกดินท่ีมีปญหาตอการใชประโยชนทางดาน

เกษตรกรรม ภาค เน้ือท่ี (ไร, %))
04 การชะลางพังทลายและการสูญเสียที่ดิน

01 แผนที่ระดับการชะลางพังทลายของดินในลุมนํ้าสาขา (ระดับการชะลางพังทลาย การสูญเสียดิน เน้ือท่ี)
02 การจําแนกช้ันความรุนแรงของการสูญเสียดินในภาคตาง ๆ ของประเทศ  (ความรุนแรงของการสูญเสียดิน ภาค เน้ือท่ี (ไร, %))

ตัวอยางงานวิจัย
การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชชนิดตาง ๆ ตามกลุมชุดดิน เชน
01 การจัดการดินท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกออยแตละพันธุในกลุมชุดดินท่ี 28 จ.สระบุรี
02 การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพดในกลุมชุดดินท่ี 29 (จ.ลพบุรี)
03 การวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกสับปะรดในพื้นท่ีภาคตะวันออก
04 การวิเคราะหธาตุอาหารพืชในมันสําปะหลังในพื้นท่ีรับผิดชอบของ สพข.4
แผนการใชที่ดินโครงการพิเศษ  (พื้นที่สูงจังหวัดตรัง พื้นที่สูงจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว)
01 แผนที่การใชท่ีดิน (เน้ือท่ี (ไร) ในเขตคุมครองสภาพปา เขตฟนฟูสภาพปาธรรมชาติ เขตพื้นท่ีปาไมท่ีตองดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

ไดแก เขตพื้นท่ีลอแหลมตอการคุกคามระบบนิเวศสูง เขตพื้นท่ีลอแหลมตอการคุกคามระบบนิเวศปานกลาง)
รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใชที่ดินในพื้นที่ตางๆ ตัวอยางเชน
01 รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใชท่ีดิน  ในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมปูนหลวง  ต.เวียง  อ.เวียงปาเปา 

 จ.เชียงราย
02 การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรโครงการจัดท่ีดินทํากินตัวอยาง  ในพื้นท่ีโครงการหลวงหวยโปง  จังหวัดเชียงราย
03 รายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใชท่ีดิน  ในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยลึก  ต.ปงโคง  อ.เชียงดาว จ.

เชียงใหม
04 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม  การยอมรับ  และการมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการอนุรักษดินและน้ําท่ีเหมาะสมตอระบบการ

ผลิตพืชเศรษฐกิจบนพื้นท่ีลาดชันในภาคเหนือตอนบน
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชปรบัปรุงบํารุงดิน และการจัดการดินในระบบการเกษตรอยางย่ังยืน ตัวอยางเชน
01 ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุพืชปุยสดชนิดตาง ๆ ท่ีเหมาะสมในดินชุดกําแพงแสน
02 อิทธิพลของปุยอินทรียและปุยพืชสดตอการจัดการดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกสมเขียวหวาน
การวิจัยขาว ตัวอยางเชน
01 การจัดการดินท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวพันธุพิษณุโลก 2 ในกลุมดินท่ี 7 ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก
02 ศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาขาว ท่ีมีผลตอสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน
03 องคประกอบเชิงแร  และลักษณะจุลสัณฐานดินท่ีมีผลกระทบตอการเพิ่มผลผลิตในการปลูกขาว
04 ศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงบํารุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาขาวที่มีผลตอสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ

 สพข. 1 และ 2
การวิจัยการผลิตปุยอินทรียน้ําจากวัสดุเหลือใชตางๆ  ตัวอยางเชน
01 ศึกษาการใชปุยอินทรียนํ้าจากขยะสดเทศบาล และบานเรือน เพื่อเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังในกลุมชุดดินท่ี 43
02 ศึกษาการใชปุยอินทรียนํ้าจากน้ํานมดิบคุณภาพต่ําเพื่อเพิ่มผลผลิตขาวโพดหวาน ในกลุมชุดดินท่ี 21

กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ภาคผนวกที 1

ท่ีมา

01 การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร
(สํารวจ รายป เขตปฏิรูปท่ีดิน  ตําบล  พื้นท่ี)
--

01 จํานวนสมาชิกท้ังหมด จํานวนสมาชิกในวัยทํางานอายุระหวาง 14 ถึง 65 ป และลักษณะการทํางานเฉลี่ยตอครัวเรือน เปนรายตําบลและ
รายพื้นท่ี

02 เน้ือท่ีถือครองเฉลี่ยตอครัวเรือน เปนรายตําบลและรายพื้นท่ี
03 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามขนาดการถือครองที่ดินสุทธิ เปนรายตําบลและรายพื้นท่ี
04 เน้ือท่ีถือครองสุทธิเฉล่ียตอครัวเรอืน จําแนกตามการใชประโยชนในท่ีดิน เปนรายตําบลและรายพื้นท่ี
05 เน้ือท่ีของตนเอง จําแนกตามชนิดของหนังสือสําคัญในที่ดิน เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
06 จํานวนผูเชา เน้ือท่ีเชา จําแนกตามการใชประโยชนท่ีดิน และการจายคาเชา เปนรายตําบลและรายพื้นท่ี
07 เน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว เฉล่ียตอครัวเรือนท่ีเพาะปลูก ผลผลิต และราคาขายของพืชหลัก จําแนกตามชนิดของพืชหลัก เปนรายตําบล

 และรายพื้นท่ี
08 รายไดประเมินและรายไดเปนเงินสดสุทธิ ในการผลิตพืชหลักเฉล่ียตอครัวเรือนท่ีเพาะปลูก จําแนกตามชนิดของพืชหลัก เปนรายตําบล และ

รายพื้นท่ี
09 รายไดประเมินและรายไดเปนเงินสดสุทธิ ในฟารมเฉล่ียตอครัวเรือน เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
10 รายไดเปนเงินสดนอกฟารม เฉล่ียตอครัวเรือน จําแนกตามที่มาของรายได เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
11 รายไดประเมินสุทธิและรายไดเปนเงินสุทธิท้ังหมด เฉล่ียตอครัวเรือน เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
12 รายจายในครัวเรือนท่ีเปนเงินสดเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามประเภทของรายจาย เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
13 มูลคาของทรัพยสินเฉล่ียตอครัวเรือน จําแนกตามประเภทของทรัพยสิน เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
14 ครัวเรือนท่ีมีการกูยืม แจะจํานวนเงินกูเฉล่ียตอครัวเรือนท่ีกูยืม เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
15 จํานวนเงินท่ีกูและหนี้คางชําระเฉลี่ยตอครัวเรือนที่กู จําแนกตามแหลงเงินกู เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
16 อัตราดอกเบี้ยท่ีเกษตรกรจาย จําแนกตามแหลงเงินกู เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
17 รอยละของครัวเรือน จําแนกตามการขายผลผลิตทางการเกษตร เปนรายตําบล และรายพื้นท่ี
18 รอยละของครัวเรือนท่ีตองการใหทางราชการชวยเหลือ จําแนกตามประเภทของปญหาดานการพัฒนาขั้นพื้นฐาน เปนรายตําบล และราย

พื้นท่ี
19 รอยละของครัวเรือนท่ีตองการใหทางราชการชวยเหลือ จําแนกตามประเภทของปญหาดานการพัฒนาขั้นพื้นฐาน  เปนรายตําบล และราย

พื้นท่ี
02 เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจและสังคมของการปฏิรูปที่ดิน

(สํารวจ รายป เขตปฏิรูปท่ีดิน  ภาค ประเทศ)
 -- 1. เพื่อเปนขอมูลแสดงภาพรวมทางดานเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน ซ่ึงสามารถใชประกอบในการวางแผน 
       ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนการกําหนดเปาหมายของการปฏิรูปท่ีดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
 -- 2. เพื่อปรับปรุงระบบสถิติใหสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น

01 ขนาดครัวเรือนเกษตร ชวงอายุของประชากร สถานภาพแรงงานของประชากรกําลังแรงงาน  จําแนกตาม การมีงานทํา กําลังแรงงานจําแนก
02 เน้ือท่ีถือครองจําแนกตามที่ต้ัง การถือครองที่ดินจําแนกตามขนาดการถือครองที่ดิน ลักษณะการถือครองที่ดินนอกเขต และการใชประโยชน
03 จํานวนครัวเรือนเพาะปลูก การใสปุยของครัวเรือนท่ีปลูก ผลผลิต ตนทุนการผลิต และราคาขายผลผลิต
04 รายไดสุทธิเฉล่ียของครัวเรือน รายไดในการเกษตรและรายไดนอกการเกษตร
05 คาใชจายเพื่อการบริโภคอุปโภคของครัวเรือน
06 รอยละของครัวเรือนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน จําแนกตามขนาดการถือครอง และรายไดสุทธิ
07 รอยละของครัวเรือนยากจน จําแนกตามประเภทรายได
08 รอยละของรายไดสุทธิเรียงลําดับจากครัวเรือนท่ีมีรายไดสุทธินอยไปหามาก จําแนกตามรอยละของครัวเรือนเกษตร  สัมประสิทธ์ิการ

กระจายของรายไดสุทธิ
09 กลุมเปาหมายของครัวเรือนยากจน
10 การมีอาชีพรองของครัวเรือนเกษตร
11 การกูยืมและปริมาณเงินกู จําแนกตามแหลงเงินกู

เพื่อเปนขอมูลรายละเอียดประกอบในการขออนุมัติประกาศเขตและขยายเขตปฏิรูปท่ีดิน และเปนขอมูลพื้นฐานของโครงการวางแผนงาน และ
การติดตามและประเมินผลงานปฏิรูปท่ีดิน

สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ท่ีมา

01 สถิติการประมงทะเล 
(สํารวจ ทุกป แหลงทําการประมง ประเทศ)

01 ปริมาณและมูลคาการจับสัตวนํ้าเค็มจําแนกตามชนิดสัตวนํ้าและแหลงทําการประมงตามประเภทเครื่องมือทําการประมง เปนรายเดือน
02 การลงแรงทําการประมงตามประเภทเครื่องมือท่ีสําคัญและแหลงทําการประมงเปนรายเดือน

02 สถิติผลผลิตหมูบานประมงทะเล
(สํารวจ ทุกป จังหวัด)

01 ปริมาณและมูลคาการจับสัตวนํ้าจากเครื่องมือประมงพื้นบานทุกประเภท ยกเวนเครื่องมืออวนลากแผนตะเฆ, อวนลากคู, อวนลากคานถาง,
 อวนลอมจับ,อวนลอมจับปลากะตัก, อวนลอยปลาอินทรี, อวนติดปลาทู, อวนรุน, โปะนํ้าลึก ตามชนิดสัตวนํ้าและเขตประมง

03 สถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ํา ณ ทาขึ้นปลาตาง ๆ
(สํารวจ ทุกป ประเทศ)

01 ปริมาณและมูลคาของสัตวนํ้าเค็มท่ีนํามาขึ้น ณ ทาขึ้นปลานํ้าเค็มตามชนิดสัตวนํ้าเปนรายเดือน
04 สถิติผลผลิตสัตวน้ําจืดจากแหลงน้ําสาธารณะ

(สํารวจ ทุกป ประเทศ)
01 จํานวนหนวย เน้ือท่ีของแหลงนํ้า  จําแนกตามประเภทและขนาดของแหลงนํ้า คือ อางเก็บนํ้า   ทํานบปลา
02 จํานวนหนวย เน้ือท่ีของแหลงนํ้า  จําแนกตามประเภทและขนาดของแหลงนํ้า คือ แหลงนํ้าธรรมชาติ
03 ปริมาณและมูลคาของสัตวนํ้าจืดท่ีจับไดจากแหลงนํ้าสาธารณะจําแนกตามชนิดสัตวนํ้า ในแตละประเภทของแหลงนํ้า
04 ปริมาณและมูลคาของสัตวนํ้าจืดท่ีจับไดจากแหลงนํ้าสาธารณะจําแนกตามประเภทของแหลงนํ้า เปนรายจังหวัด

05 สถิติผลผลิตสัตวน้ําจืดจากบอลอสัตวน้ํา
(สํารวจ ทุกป ประเทศ)

01 จํานวนหนวย จํานวนราย และเนื้อท่ีของบอลอ เปนรายจังหวัด
02 ปริมาณ มูลคาของสัตวนํ้าจืดท่ีจับไดจากบอลอจําแนกตามชนิดสัตวนํ้า เปนรายจังหวัด
03 ราคาเฉลี่ย ของสัตวนํ้าจืดท่ีจับไดจากบอลอจําแนกตามชนิดสัตวนํ้า เปนรายจังหวัด

06 สถิติปริมาณและมูลคาสัตวน้ํา ณ ทาขึ้นปลาน้ําจืดตาง ๆ
(สํารวจ ทุกป ประเทศ)

01 ปริมาณ  และมูลคา  ของสัตวนํ้าท่ีนํามาขึ้นจําหนาย ณ ทาขึ้นปลานํ้าจืดตาง ๆ เปนรายเดือน
02 ปริมาณ  และมูลคา  ของสัตวนํ้าท่ีนํามาขึ้นจําหนาย ณ ทาขึ้นปลานํ้าจืดตาง ๆ จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า เปนรายป
03 ราคาเฉลี่ยสัตวนํ้า ณ ทาขึ้นปลานํ้าจืด เปนรายชนิดสัตวนํ้า

07 สถิติผลผลิตการเล้ียงสัตวน้ําจืด
(สํารวจ ทุกป จังหวัด)

01 จํานวนฟารม จํานวนหนวย และเนื้อท่ี ของฟารมเล้ียงสัตวนํ้าจืดจําแนกตามประเภทการเลี้ยง เปนรายจังหวัด
02 ผลผลิตของฟารมเล้ียงสัตวนํ้าจืดเปนรายชนิด จําแนกตามประเภทการเลี้ยง
03 ผลผลิตของฟารมเล้ียงสัตวนํ้าจืด จําแนกตามประเภทการเลี้ยง เปนรายจังหวัด
04 ราคาเฉลี่ยสัตวนํ้าจืด(ราคาฟารม)  จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าจืดเปนรายจังหวัด

08 สถิติการเพาะเล้ียงกุงทะเล
(สํารวจ ทุกป จังหวัด)

01 จํานวนฟารมและเนื้อท่ีเล้ียงกุงทะเลจําแนกตามประเภทการเลี้ยง เปนรายจังหวัด
02 ปริมาณ และมูลคาจากการเลี้ยงกุงทะเลจําแนกตามประเภทการเลี้ยงเปนรายชนิดสัตวนํ้า เปนรายจังหวัด

09 สถิติฟารมเล้ียงปลาน้ํากรอย
(สํารวจ ทุกป จังหวัด)

01 จํานวนฟารม เน้ือท่ีเล้ียง ปริมาณ และมูลคาจากการเพาะเลี้ยงปลาน้ํากรอย จําแนกตามชนิดปลา และประเภทการเลี้ยง เปนรายจังหวัด
02 ราคาเฉลี่ยของปลาน้ํากรอย จําแนกตามชนิดปลาที่เล้ียง เปนรายจังหวัด

10 สถิติการเพาะเล้ียงหอยทะเล
(สํารวจ ทุกป จังหวัด)

01 จํานวนฟารมและเนื้อท่ีเล้ียงหอยทะเล จําแนกตามชนิดหอยเปนรายจังหวัด
02 ปริมาณและมูลคาการเลี้ยงหอยทะเลชนิดตาง ๆ จากการเพาะเลี้ยงและปกโปะ เปนรายจังหวัด
03 ราคาเฉลี่ยของหอยทะเลจําแนกตามชนิดหอยที่เล้ียงเปนรายจังหวัด

กรมประมง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ท่ีมา
11 สถิติหนวยธุรกิจการประมง

(สํารวจ ทุกป จังหวัด)
01 จํานวนโรงงานแตละประเภท ไดแก นํ้าแข็ง หองเย็น สัตวนํ้ากระปอง นํ้าปลา ปลาปน ฯลฯ เปนรายจังหวัด
02 ปริมาณวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตของโรงงานประเภทตาง ๆ เปนรายจังหวัด
03 ผลผลิตของโรงงานประเภทตาง ๆ เปนรายจังหวัด

12 สถิติเรือประมงไทย
(จากทะเบียน ทุกป ท่ัวประเทศ)

01 จํานวนเรือท่ีจดทะเบียนการมีไวครอบครองซ่ึงเครื่องมือทําการประมง

01 รายงานภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตร
(สํารวจ  ทุก 2 ป  จังหวัด ภาค ประเทศ)
 -- 1. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการเกษตรเกี่ยวกับการใชท่ีดิน และลักษณะการถือครองของครัวเรือนเกษตร
 -- 2. เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลการเกษตรเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตร

01 การถือครองที่ดิน การใชท่ีดิน และการเพาะปลูก
02 การเพาะปลูก รายไดจากการขาย และการกระจายผลผลิตทางพืช
03 การเลี้ยงสัตว รายไดจากการขาย และการกระจายผลผลิตทางสัตว
04 รายจายเงินสดเกษตรทางพืช
05 รายจายเงินสดเกษตรทางสัตว
06 รายไดเงินสดเกษตรอื่นๆ และนอกการเกษตร
07 รายจายเงินสดเกษตรอื่นๆ และนอกการเกษตร
08 ภาวะหนี้สิน สินเช่ือ และการชําระคืนของครัวเรือนเกษตร
09 ทรัพยสินของครัวเรือนเกษตร
10 การเปนสมาชิกกลุมการอบรมวิชาชีพ แหลงความรู และการประกอบอาชีพของสมาชิกครัวเรือน
11 การจางแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน
12 การมีงานทําของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร
13 การเคลื่อนยายแรงงานของสมาชิกในครัวเรือนเกษตร

ท่ีมา
01 สถิติส่ิงแวดลอมประเทศไทย พ.ศ. 2551

(รวบรวมขอมูลสถิติส่ิงแวดลอมจากหนวยงานตาง ๆ  จัดพิมพเผยแพรทุก 2 ป ฉบับป 2551 เปนฉบับท่ี 10)
01 เน้ือท่ี ความยาวชายฝงทะเล และเขตการปกครอง  จําแนกตามภาค  (ณ วันท่ี 31 ธ.ค. ) กรมการปกครอง, กรมแผนที่ทหาร
02 เน้ือท่ีและความยาวชายฝงทะเล จําแนกตามจังหวัดชายทะเล กรมการปกครอง, กรมแผนที่ทหาร
03 อุณหภูมิเฉล่ียรายป  จําแนกตามภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
04 อุณหภูมิเฉล่ียรายเดือน กรมอุตุนิยมวิทยา
05 ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียและจํานวนวันท่ีฝนตกรายป  จําแนกตามภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
06 ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายเดือน กรมอุตุนิยมวิทยา
07 ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียรายป  จําแนกตามภาค กรมอุตุนิยมวิทยา
08 ความช้ืนสัมพัทธเฉล่ียรายรายเดือน กรมอุตุนิยมวิทยา
09 ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมการปกครอง, 

กรมอุทยานฯ
10 การคาดการณปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด จําแนกตามแหลงกําเนิดมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
11 การคาดการณปริมาณการปลอยกาซคารบอนมอนอกไซด จําแนกตามแหลงกําเนิดมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
12 การคาดการณปริมาณการปลอยกาซไนโตรเจนออกไซด จําแนกตามแหลงกําเนิดมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
13 การคาดการณปริมาณการปลอยกาซมีเทน จําแนกตามแหลงกําเนิดมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
14 การคาดการณปริมาณการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด   จําแนกตามแหลงกําเนิดมลพิษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
15 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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16 คุณภาพอากาศบริเวณทั่วไปในกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ
17 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานีตรวจวัด กรมควบคุมมลพิษ
18 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีท่ัวไปในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานีตรวจวัด กรมควบคุมมลพิษ
19 คุณภาพอากาศในเขตปริมณฑล กรมควบคุมมลพิษ
20 คุณภาพอากาศในพื้นท่ีตางจังหวัด จําแนกตามภาคและสถานีตรวจวัด กรมควบคุมมลพิษ
21 ระดับเสียงเฉล่ีย (Leq ) 24 ช่ัวโมง บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนกตามสถานีตรวจวัด กรมควบคุมมลพิษ
22 ระดับเสียงเฉล่ีย (Leq) 24 ช่ัวโมง บริเวณทั่วไปในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนกตามสถานีตรวจวัด กรมควบคุมมลพิษ
23 จํานวนสถานีตรวจวัดในเครือขายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ
24 การใชท่ีดิน สํานักงานสถิติแหงชาติ
25 อัตรารอยละของเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร  จําแนกตามการใชท่ีดินและภาค สํานักงานสถิติแหงชาติ
26 จํานวนและรอยละของการเปลี่ยนแปลงของผูถือครองทําการเกษตร  เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตรและเฉลี่ยตอผูถือครอง สํานักงานสถิติแหงชาติ
27 ความเหมาะสมของการใชท่ีดิน จําแนกตามภาค กรมพัฒนาที่ดิน
28 เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร  เน้ือท่ีใสปุยและปริมาณปุยเคมีท่ีใช  จําแนกตามภาค สํานักงานสถิติแหงชาติ
29 จํานวนและรอยละของผูถือครองที่ใชยาปราบศัตรูพืช จําแนกตามภาค สํานักงานสถิติแหงชาติ
30 จํานวนและรอยละของการเปลี่ยนแปลงของปศุสัตวและสัตวปกท่ีสําคัญ กรมปศุสัตว
31 พื้นท่ีดินท่ีมีปญหา จําแนกตามประเภทของดินและภาค กรมพัฒนาที่ดิน
32 พื้นท่ีการจัดจําแนกช้ันความรุนแรง ของการชะลางพังทลายของดิน จําแนกตามภาค กรมพัฒนาที่ดิน
33 จํานวนและรอยละของหมูบานที่รายงานประเภทของดินสวนใหญ จําแนกตามภาค สํานักงานสถิติแหงชาติ
34 จํานวนและรอยละของหมูบานที่รายงานประเภทของดินสวนใหญ จําแนกตามประเภทของดินและภาค สํานักงานสถิติแหงชาติ
35 พื้นท่ีท่ีไดรับการฟนฟู จําแนกตามประเภทดินท่ีมีปญหา กรมพัฒนาที่ดิน
36 ปริมาณการใชนํ้าประปา การประปานครหลวง, ภูมิภาค
37 จํานวนหมูบานและครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากแหลงนํ้าในดานการเกษตร จําแนกตามชนิดของแหลงนํ้า สํานักงานสถิติแหงชาติ
38 ลุมแมนํ้าหลักในประเทศไทย: จํานวนลุมนํ้าสาขา พื้นท่ีลุมนํ้า พื้นท่ีเกษตร นํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม กรมชลประทาน
39 ปริมาณน้ําในอางเก็บนํ้าขนาดใหญ จําแนกตามภาค และเขื่อน ณ วันท่ี 1 มกราคม กรมชลประทาน
40 ปริมาณน้ําท่ีนําไปใชงานไดจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ จําแนกตามภาค และเขื่อน ณ วันท่ี 1 มกราคม กรมชลประทาน
41 ลุมแมนํ้าหลักในประเทศไทย : จํานวนลุมนํ้าสาขา พื้นท่ีลุมนํ้า ปริมาณน้ําทาเฉล่ียตอป และปริมาณเก็บกักนํ้า   จําแนกตามชื่อลุมนํ้าหลัก กรมชลประทาน
42 คุณภาพน้ําในแมนํ้าสายสําคัญ จําแนกตามภาค กรมควบคุมมลพิษ
43 ปริมาณการใชไมภายในประเทศ กรมปาไม
44 การผลิตไม จําแนกตามชนิดไมท่ีสําคัญ กรมปาไม
45 ความตองการไมทอน กรมปาไม
46 เปรียบเทียบเนื้อท่ีปาไม  จําแนกตามภาค กรมปาไม
47 พื้นท่ีปาชายเลน จําแนกตามภาค กรมปาไม
48 การปลูกปารายป  จําแนกตามวัตถุประสงค กรมปาไม
49 พื้นท่ีปาไมท่ีเสียหายจากไฟไหมปา  และการปฏิบัติงานดับไฟปา กรมอุทยานแหงชาติฯ
50 พื้นท่ีเพื่อการอนุรักษธรรมชาติ จําแนกตามประเภทของพื้นท่ี กรมปาไม
51 การผลิตแรท่ีสําคัญ จําแนกตามชนิดของแร กรมทรัพยากรธรณี
52 การใชแรบางชนิดในอุตสาหกรรมภายในประเทศ  จําแนกตามชนิดของแร กรมทรัพยากรธรณี
53 ปริมาณการจัดหาและการใชพลังงานตอ GDP ณ ราคาปฐาน 2531 และตอคน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
54 การจัดหาพลังงานตาง ๆ จําแนกตามแหลง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
55 การใชพลังงาน จําแนกตามประเภทพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
56 การใชพลังงาน จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
57 ปริมาณและรอยละของการเปลี่ยนแปลงของการผลิต การนําเขา การสงออก และการใชนํ้ามันสําเร็จรูป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
58 ปริมาณการใชนํ้ามันสําเร็จรูป จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
59 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
60 ปริมาณการผลิตพลังงานไฟฟา  จําแนกตามชนิดเช้ือเพลิงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
61 การจัดหาพลังงานและการใชพลังงานทดแทน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
62 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นท่ัวประเทศ กรมควบคุมมลพิษ
63 ปริมาณขยะมูลฝอย จําแนกตามพื้นท่ี กรมควบคุมมลพิษ
64 ปริมาณของเสียอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
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ท่ีมา
65 ปริมาณกากกัมมันตรังสี  จําแนกตามประเภทกากกัมมันตรังสี สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
66 การบําบัดของเสียของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จําแนกตามวิธีการกําจัด กรมควบคุมมลพิษ
67 ปริมาณขยะชุมชน การใชประโยชนจากขยะชุมชน และศักยภาพของการนํากลับมาใชใหม กรมควบคุมมลพิษ
68 จํานวนหมูบานที่รายงานการกําจัดขยะมูลฝอย จําแนกตามยวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยและภาค สํานักงานสถิติแหงชาติ
69 ปริมาณการใชประโยชนของเสียในภาคอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ
70 จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจากสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
71 การปวยและตาย ดวยโรคจากการประกอบอาชีพอันเกี่ยวเนื่องกับสารอันตราย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
72 จํานวนและอัตราเพิ่มของประชากร จํานวนตามภาค กรมการปกครอง
73 จํานวน และความหนาแนนของประชากร จําแนกตามภาค กรมการปกครอง
74 จํานวนผู จําแนกตามประเภทการยายถิ่น และภาคที่อยูปจจุบัน สํานักงานสถิติแหงชาติ
75 จํานวนบานและอัตราเพิ่ม จําแนกตามภาค กรมการปกครอง
76 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามการใชนํ้าและน้ําด่ืม สํานักงานสถิติแหงชาติ
77 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามการใชสวมและการใชเช้ือเพลิงปรุงอาหาร สํานักงานสถิติแหงชาติ
78 ผลิตภัณฑมวลรวมภาคเฉลี่ยตอคน ณ ราคาป 2531 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการฯ
79 การสะสมทุนเบื้องตน ณ ราคาประจําป สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการฯ
80 จํานวนและอัตราการเพิ่มของรถใหมท่ีจดทะเบียน จําแนกตามประเภทรถ กรมการขนสงทางบก
81 การขนสงทางอากาศ การทาอากาศยานแหงประเทศไทย, 

กรมการขนสงทางอากาศ
82 การขนสงทางน้ําระหวางประเทศ การทาเรือแหงประเทศไทย
83 จํานวนบุคลากรทางการแพทย และสาธารณสุข จําแนกตามประเภทเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
84 การเกิดมีชีพ  ตาย  ทารกตาย และมารดาตาย กรมการปกครอง, กรมอนามัย
85 อัตราการตายตอประชากร 100,000 คน จําแนกตามสาเหตุการตาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

02 ประมวลขอมูลพื้นที่กอสราง
01 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสรางและพื้นท่ีกอสรางใหม  ตอเติมหรือดัดแปลง จําแนกตามประเภทสิ่งกอสราง(อาคารโรงเรือน ,

ไมใชอาคารโรงเรือน)
02 พื้นท่ีและความยาวของสิ่งกอสรางใหม และตอเติม หรือดัดแปลง จําแนกตามชนิดของสิ่งกอสราง
03 จํานวนผูไดรับอนุมัติใหกอสราง จํานวนสิ่งกอสราง พื้นท่ีและความยาวสิ่งกอสราง(เฉพาะทองท่ีท่ีมี พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2527

จําแนกตามภาค

03 สํามะโนการเกษตร 2546
01 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
02 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน รายภาค
03 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามสถานภาพของผูถือครอง และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
04 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามขอตกลงลวงหนากับบริษัท/พอคาคนกลาง และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน

05 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามจํานวนผืนท่ีดินและขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
06 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
07 เน้ือท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
08 จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีเน้ือท่ีของตนเองและเนื้อท่ีถือครอง จําแนกตามเอกสารสิทธ์ิ และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
09 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการถือครองที่ดิน รายภาค
10 จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีเน้ือท่ีของตนเองและเนื้อท่ีถือครอง จําแนกตามเอกสารสิทธ์ิ รายภาค
11 จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชประโยชนในท่ีดินและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
12 ขาว : จํานวนผูถือครองที่ปลูกขาว เน้ือท่ีเพาะปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว และผลผลิต จําแนกตามวัตถุประสงคของการปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือ

ครองทั้งส้ิน
13 ขาว : จํานวนผูถือครองที่ปลูกขาว จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
14 ขาว : เน้ือท่ีเพาะปลูกขาว จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
15 ขาว : เน้ือท่ีเก็บเกี่ยวขาว จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
16 ขาว : ผลผลิตขาว จําแนกตามชนิดขาวที่ปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
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ท่ีมา
17 ยางพารา : จํานวนผูถือครองที่ปลูกยางพาราและเนื้อท่ีเพาะปลูก จําแนกตามชนิดของสวนยาง และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
18 ยางพารา : เน้ือท่ีเพาะปลูกยางพารา จําแนกตามการใหผลผลิต และชนิดของสวนยาง
19 พืชไร : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เน้ือท่ีเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จําแนกตามพืชท่ีปลูก
20 พืชผักและสมุนไพร : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เน้ือท่ีเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จําแนกตามพืชท่ีปลูก
21 ไมดอกไมประดับ : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เน้ือท่ีเพาะปลูกและเก็บเกี่ยว จําแนกตามพืชท่ีปลูก
22 พืชยืนตนและไมผล : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เน้ือท่ีเพาะปลูก และจํานวนตน จําแนกตามลักษณะการปลูก และพืชท่ีปลูก
23 สวนปา (ปลูก) : จํานวนผูถือครองที่ปลูก เน้ือท่ีเพาะปลูก และจํานวนตน จําแนกตามลักษณะการปลูก และพืชท่ีปลูก
24 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงโคและจํานวนโค จําแนกตามชนิดพันธุ และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
25 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงโคและจํานวนโค จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนโคที่เล้ียง
26 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงและจํานวนโค กระบือ จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนปศุสัตวท่ีเล้ียง
27 จํานวนผูถือครองที่สุกรและจํานวนสุกร จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนสุกรท่ีเล้ียง
28 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงและจํานวนแพะ แกะ กวาง จําแนกตามจํานวนปศุสัตวท่ีเล้ียง
29 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงและจํานวนไก จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนไกท่ีเล้ียง
30 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงและจํานวนเปด จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนเปดท่ีเล้ียง
31 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงและจํานวนนกกระจอกเทศ จําแนกตามชนิดพันธุ และจํานวนนกกระจอกเทศที่เล้ียง
32 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงและจํานวนจ้ิงหรีด จําแนกตามจํานวนจ้ิงหรีดท่ีเล้ียง
33 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงผ้ึงและจํานวนรังผ้ึง จําแนกตามจํานวนผึ้งท่ีเล้ียง
34 จํานวนผูถือครองที่เล้ียงและปริมาณเสนไหม/รังไหม/ครั่ง จําแนกตามชนิดพันธุ และปริมาณผลผลิตท่ีผลิตได
35 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืด : จํานวนผูถือครอง จําแนกตามลักษณะการดําเนินงาน วัตถุประสงคหลัก และขนาดเนื้อท่ีผิวนํ้าท่ีใช

เพาะเลี้ยง
36 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืด : จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีผิวนํ้าท่ีใชเพาะเลี้ยง จําแนกตามวัตถุประสงคหลัก และขนาดเนื้อท่ีผิวนํ้าท่ี

ใชเพาะเลี้ยง
37 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืด : จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีผิวนํ้าท่ีใชเพาะเลี้ยง จําแนกตามวัตถุประสงคหลัก และขนาดเนื้อท่ีผิวนํ้าท่ี

ใชเพาะเลี้ยง จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าหลัก และประเภทการเลี้ยง
38 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืด : จํานวนผูถือครอง และจํานวนหนวยที่เล้ียง จําแนกตามลักษณะของหนวยเลี้ยง และขนาดเนื้อท่ีผิวนํ้าท่ี

ใชเพาะเลี้ยง
39 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในพื้นท่ีนํ้าจืด : จํานวนผูถือครองที่รายงานการใหผลผลิตและเนื้อท่ีผิวนํ้าท่ีใชเพาะเลี้ยง จําแนกตามลักษณะของหนวย

เล้ียง และชนิดสัตวนํ้าหลัก
40 จํานวนผูถือครองที่ปลูกพืช จําแนกตามการใชปุย ชนิดของปุย และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
41 เน้ือท่ีใสปุยเคมีและปริมาณปุยท่ีใช จําแนกตามประเภทของพืชท่ีปลูก และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
42 จํานวนผูถือครองที่ปลูกพืช จําแนกตามการปองกัน/กําจัดศัตรูพืช วิธีการปองกันฯ และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
43 จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชเครื่องจักร เครื่องมือ แรงงานสัตว และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครอง

ท้ังส้ิน และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน และชนิดของเครื่องจักรฯ
44 จํานวนผูถือครองที่รายงานการใชเครื่องจักร เครื่องมือ แรงงานสัตว และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครอง

ท้ังส้ิน และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร จําแนกตามแหลงท่ีมา และชนิดของเครื่องจักรฯ
45 จํานวนเครื่องจักร เครื่องมือ แรงงานสัตว และอุปกรณการขนสงเพื่อการเกษตร ท่ีผูถือครองเปนเจาของ จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีถือครอง

ท้ังส้ิน และชนิดของเครื่องจักรฯ
46 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการจางลูกจางทํางานเกษตร และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
47 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการจางลูกจางประจําทํางานเกษตร แหลงท่ีมาของลูกจางประจํา จํานวนลูกจางประจํา และ

ขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
48 จํานวนลูกจางประจําทํางานเกษตร จําแนกตามเพศ แหลงท่ีมาของลูกจางประจํา และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
49 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการทํางานของผูถือครอง และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน (ไมรวม

บริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคล)
50 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามลักษณะการทํางาน เพศ และหมวดอายุของผูถือครอง (ไมรวมบริษัทและหาง

หุนสวนนิติบุคคล)
51 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตรอายุ 10 ปขึ้นไป จําแนกตามลักษณะการทํางาน เพศ และหมวดอายุ (รวมผูถือครอง)

52 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามเพศ หมวดอายุ และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
53 จํานวนผูถือครองและเนื้อท่ีถือครองทําการเกษตร จําแนกตามขนาดครัวเรือนผูถือครอง และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
54 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามเพศ หมวดอายุ และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน (รวมผูถือครอง)
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ท่ีมา
55 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
56 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการเปนสมาชิกองคกรดานการเกษตร และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
57 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายไดของครัวเรือน และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
58 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามรายไดจากผลผลิตทางการเกษตร ประเภทของการทําการเกษตร และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
59 จํานวนผูถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการมีหน้ีสิน วัตถุประสงค และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
60 จํานวนผูถือครองที่มีหน้ีสินเพื่อการเกษตร จําแนกตามประเภทของหนี้สิน และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
61 จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีหน้ีสินเพื่อการเกษตรและจํานวนเงินท่ีเปนหนี้ จําแนกตามแหลงเงินกู และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน
62 จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีหน้ีสินเพื่อการเกษตร จําแนกตามจํานวนเงินท่ีเปนหนี้ และแหลงเงินกู
63 จํานวนผูถือครองที่รายงานการมีหน้ีสินเพื่อการเกษตรจากแหลงเงินกูนอกระบบ จําแนกตามจํานวนเงินที่เปนหนี้ แหลงเงินกู และอัตรา

ดอกเบี้ยตอเดือน
64 จํานวนผูถือครองทําการเกษตรที่มีหน้ีสิน จําแนกตามการมีขอตกลงลวงหนากับเจาหนี้ และขนาดเนื้อท่ีถือครองทั้งส้ิน

04 รายงานการสํารวจการใชพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2547
(จัดทําครั้งแรกในป 2527 เพื่อจัดเก็บขอมูลคาใชจายเกี่ยวกับการใชพลังงานของครัวเรือน ป 2547 เปนการสํารวจครั้งท่ี 11 โดยไดผนวกขอถาม
ไวในแบบสอบถามของการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ซ่ึงไดจัดทําตอเน่ืองทุก 2 ป)
01 รายได คาใชจาย และคาใชจายดานพลังงาน เฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามภาค และเขตการปกครอง
02 คาใชจายดานพลังงานที่ใชในครัวเรือน เฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามประเภทของพลังงาน ภาค และเขตการปกครอง
03 คาใชจายดานพลังงานที่ใชในครัวเรือน เฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน ภาค และเขตการ

ปกครอง
04 คาใชจายดานพลังงานที่ใชในครัวเรือน เฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือน จําแนกตามชั้นของรายไดประจําตอเดือนของครัวเรือน ภาค และเขตการ

ปกครอง
05 คาใชจายดานพลังงานที่ใชในครัวเรือน เฉล่ียตอเดือนตอครัวเรือน ป 2547 เปรียบเทียบกับป 2545 จําแนกตามภาค
06 อัตรารอยละของครัวเรือนท่ีรายงานการเปนเจาของสินทรัพยถาวรบางชนิด จําแนกตามภาค

05 รายงานการสํารวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนแออัดของจังหวัดในภาคตาง ๆ ป 2541
(จัดทําครั้งแรกในป 2537 โดยจัดทําขึ้นเฉพาะ กทม. การสํารวจครั้งน้ีเปนครั้งท่ีสอง ซ่ึงไดสํารวจในปริมณฑลของกรุงเทพมหานครและภาคตาง ๆ
โดยเลือกจังหวัดท่ีมีจํานวนชุมชนแออัดมากสามลําดับแรกของแตละภาค โดยใชกรอบตัวอยางของการเคหะแหงชาติ และทําการปรับปรุง
กรอบตัวอยางโดยสํานักงานสถิติจังหวัด)
 -- เพื่อประโยชนตอผูวางแผน และกําหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนแออัด ตลอดจนผูใชขอมูลท่ีเกี่ยวของตอไป
01 จํานวนบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากรและขนาดของครัวเรือนในชุมชนแออัด จําแนกเปนรายจังหวัด
02 จํานวนประชากร จําแนกตามหมวดอายุ เพศ และจังหวัด
03 จํานวนประชากร จําแนกตามลักษณะการมีช่ือในทะเบียนบาน หมวดอายุ และจังหวัด
04 จํานวนประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพสมรส หมวดอายุ เพศ และจังหวัด
05 จํานวนประชากรอายุ 5 ปขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ เพศ หมวดอายุ และจังหวัด
06 จํานวนประชากรอายุ 5 - 14 ป จําแนกตามการใชเวลาสวนใหญ หมวดอายุ เพศ และจังหวัด
07 คาเฉล่ียจํานวนบุตรท่ีมีชีวิตอยู จํานวนตามหมวดอายุ เปนรายจังหวัด
08 จํานวนประชากร จําแนกตามสถานที่เกิด จังหวัด และหมวดอายุ
09 ผูยายถิ่น จําแนกตามสถานที่อยูสุดทาย ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชนแออัด และจังหวัด
10 หัวหนาครัวเรือน จําแนกตามระยะเวลาที่อยูอาศัยในชุมชนแออัด และสถานที่เกิด
11 ผูยายถิ่น จําแนกตามเหตุผลของการยายถิ่น สถานที่อยูสุดทายกอนยาย จําแนกตามจังหวัด
12 ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามประเภทการทํางานในเชิงเศรษฐกิจ หมวดอายุ เพศ และจังหวัด
13 ผูมีงานทําอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามหมวดอาชีพ เพศ และจังหวัด
14 ผูท่ีมีงานทําอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามอาชีพ ขนาดของกิจการ และจังหวัด
15 ผูมีงานทําอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามอุตสาหกรรม ขนาดของกิจการ เพศ และจังหวัด
16 ผูท่ีมีงานทําอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามสถานภาพการทํางาน อาชีพ และเพศ
17 ผูท่ีมีงานทําอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามอาชีพ ตลาดแรงงาน เพศ และจังหวัด
18 ผูมีงานทําอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามตลาดแรงงาน เพศ และจังหวัด
19 ผูท่ีมีงานทําอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามรายได และจังหวัด
20 ผูท่ีมีงานทําอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามอาชีพและรายไดเฉล่ียตอเดือน เปนรายจังหวัด
21 จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามการรับงานมาทําท่ีบาน และจังหวัด
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22 รายไดเฉล่ียของผูรับงานมาทําท่ีบานอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามอุตสาหกรรม และจังหวัด
23 จํานวนของผูใหสัมภาษณอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามความตั้งใจท่ีจะอยูในชุมชน และความคิดเห็นท่ีมีตอชุมชน
24 อัตรารอยละของผูใหสัมภาษณอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามหมวดอายุ ความรู และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดสและจังหวัด
25 อัตรารอยละของผูใหสัมภาษณอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามหมวดอายุ ขาวโรคเอดสในชุมชนแออัด และจังหวัด
26 คาใชจายตอเดือนของครัวเรือน จําแนกตามประเภทของคาใชจาย และจังหวัด
27 คาใชจายเฉลี่ยตอเดือน จําแนกตามประเภทของคาใชจาย ขนาดของครัวเรือน และจังหวัด
28 จํานวนครัวเรือน จําแนกตามประเภทของหนี้สิน แหลงเงินกู และอัตราดอกเบี้ย เปนรายจังหวัด
29 จํานวนครัวเรือน จําแนกตามการถือกรรมสิทธ์ิของที่อยูอาศัย ผูถือกรรมสิทธ์ิ และจังหวัด
30 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามสาธารณูปโภค และจังหวัด
31 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามการมีเครื่องบริภัณฑไวในครอบครอง และจังหวัด
32 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามปญหาที่สําคัญของชุมชน เปนรายจังหวัด
33 อัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามความชวยเหลือท่ีครัวเรือนตองการ เปนรายจังหวัด
34 จํานวนชุมชนแออัด จําแนกตามลักษณะบางประการของชุมชนแออัด เปนรายจังหวัด
35 จํานวนชุมชนแออัด จําแนกตามความชวยเหลือท่ีไดรับ เปนรายจังหวัด
36 จํานวนชุมชนแออัด จําแนกตามประเภทของความชวยเหลือท่ีไดรับ เปนรายจังหวัด
37 จํานวนชุมชนแออัด จําแนกตามการรวมกลุมของชุมชน เปนรายจังหวัด
38 จํานวนชุมชนแออัด จําแนกตามชนิดของยาเสพติด ปญหาการไลท่ี เปนรายจังหวัด

06 ขอมูลสถิติเพื่อการพัฒนา อบต. ป 2547
(สํารวจโดยให อบต.กรอกแบบสอบบถาม ทุก 2 ป ท่ัวประเทศ)

01 จํานวนตําบล  จํานวนหมูบาน  และจํานวนครัวเรือนของนอกเขตเทศบาล  จําแนกตามอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
02 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาของกํานัน / ผูใหญบานและอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
03 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน  จําแนกตามจํานวนครัวเรือนในหมูบาน  และอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
04 จํานวนประชากร ของนอกเขตเทศบาล  จําแนกตามเพศ  และอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
05 จํานวนประชากรของนอกเขตเทศบาล  จําแนกตามชวงอายุ   เพศ  และอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
06 จํานวนคนเกิด  และจํานวนคนตายในหมูบาน  จําแนกตามเพศ  และอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
07 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน  และครัวเรือนท่ีมีนํ้าประปาใช  จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
08 จํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชนจากแหลงนํ้าด่ืมนํ้าใช  จําแนกตามชนิดแหลงนํ้า  และอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
09 จํานวนแหลงนํ้าท่ีใชประโยชนเปนนํ้าด่ืมนํ้าใช  จําแนกตามชนิดของแหลงนํ้า  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
10 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากแหลงนํ้าเพื่อเปนนํ้าด่ืมนํ้าใช  จําแนกตามชนิดของแหลงนํ้า  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด

11 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน  และครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  จําแนกตามอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
12 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน และครัวเรือนท่ีใชกาซในการหุงตม จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
13 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามอาชีพหลักท่ีสําคัญของราษฎรในหมูบานและอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
14 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามอาชีพหลักท่ีสําคัญของราษฎรในหมูบานและอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
15 จํานวนหมูบานและจํานวนประชากรที่ออกไปทํางานนอกจังหวัดในฤดูแลง จําแนกตามเพศและอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
16 จํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ท่ีไมมีงานทํา (วางงาน) โดยไมรวมผูท่ีกําลังศึกษา จําแนกตามเพศ และอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
17 จํานวนหมูบานที่มีแรงงานตางดาวและจํานวนแรงงานที่ตางดาว จําแนกตามเพศ และอําเภอ/ กิ่งอําเภอ จังหวัด
18 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามอัตราคาจางแรงงานตอคนตอวัน และอําเภอ/ กิ่งอําเภอ จังหวัด
19 จํานวนหมูบานที่ขาดแคลนแรงงานในการดําเนินการ จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
20 จํานวนหมูบานที่มีประชากรที่กําลังศึกษา และจํานวนประชากรที่กําลังศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา เพศ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด

21 จํานวนประชากร จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด เพศ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
22 จํานวนหมูบานที่มีการจัดกิจกรรมการฝกอบรมตาง ๆ และจํานวนผูเขารวมกิจกรรมฯ จําแนกตาม ประเภทของการฝกอบรม เพศ และอําเภอ

 /กิ่งอําเภอ จังหวัด
23 จํานวนหมูบานที่มีสถานบริการดานการศึกษา จํานวนสถานบริการดานการศึกษา จํานวนครูและจํานวนนักเรียน จําแนกตามประเภทสถาน

บริการดานการศึกษา เพศ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
24 จํานวนหมูบานที่มีศาสนสถาน และจํานวนศาสนสถาน จําแนกตามประเภทศาสนสถาน และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
25 จํานวนหมูบานที่มีแหลงวัฒนธรรม และจํานวนแหลงวัฒนธรรม จําแนกตามประเภทของแหลงวัฒนธรรม และ อําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
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26 จํานวนครัวเรือนท่ีมีวิทยุ / โทรทัศน จํานวนวิทยุ/ โทรทัศน จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
27 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพท และจํานวนโทรศัพทสาธารณะจําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
28 จํานวนหมูบานที่มีสถานบริการสาธารณสุข / บริการชุมชน จํานวนสถานบริการสาธารณสุข /บริการชุมชน จํานวนบุคลากร จําแนกตาม

ประเภทของสถานบริการสาธารณสุข บริการชุมชนเพศ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
29 จํานวนหมูบานที่มีแพทยแผนไทย และจํานวนแพทยแผนไทย จําแนกตามเพศ และ อําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
30 จํานวนหมูบานที่มีผูติดเช้ือหรือผูปวยเอดส และจํานวนผูติดเช้ือหรือผูปวยเอดส จําแนกตามเพศ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
31 จํานวนหมูบานที่มีผูปวยโรคฉี่หนู และจํานวนผูปวยโรคฉี่หนู จําแนกตามเพศ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
32 จํานวนหมูบานที่มีราษฎรบาดเจ็บจากการทํางาน หรือเจ็บปวยจากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชหรือไดรับอุบัติภัย อยางใดอยบางหนึ่ง หรือ

หลายอยาง และจํานวนราษฎรที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย ฯ จําแนกตามสาเหตุการบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย เพศ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ 
33 จํานวนหมูบานที่มีประชากรมีพฤติกรรมตาง ๆ และจํานวนประชากรที่มีพฤติกรรมตาง ๆ จําแนกตามพฤติกรรม เพศ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ 

จังหวัด
34 จํานวนหมูบานที่มีสุนัข / แมว และจํานวนสุนัข / แมว จําแนกตามการมี / ไมมีเจาของ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
35 จํานวนหมูบานที่มีประชากรประสบปญหาตาง ๆ และจํานวนประชากรที่ประสบปญหาจําแนกตามปญหา เพศ และ อําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
36 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามระดับรายไดตอครัวเรือนตอป และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
37 จํานวนและอัตรารอยละของครัวเรือน จําแนกตามระดับรายจายตอครัวเรือน ตอเดือน และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
38 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน ครัวเรือน และเนื้อท่ีทําการเกษตร จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
39 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน  จําแนกตามจํานวนครัวเรือนทําการเกษตร และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
40 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามขนาดเนื้อท่ีทําการเกษตรของหมูบานและอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
41 จํานวนหมูบาน จําแนกตามชนิดของดิน และ อําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
42 จํานวนหมูบาน จําแนกตามปญหาคุณภาพดิน และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
43 จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรือน และเนื้อท่ีท่ีปลูกขาว  จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
44 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่ปลูกพืชไร จําแนกตามชนิดพืชไร และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
45 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่ปลูกพืชผักและสมุนไพร จําแนกตามชนิดพืชผักและสมุนไพรและอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
46 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่ปลูกไมดอกไมประดับ จําแนกตามชนิดไมดอกไมประดับ และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
47 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่ปลูกพืชยืนตน ไมผล และสวนปา จําแนกตามชนิดพืชยืนตน / ไมผล และสวนปา และอําเภอ /กิ่งอําเภอ

 จังหวัด
48 จํานวนหมูบาน จํานวนครัวเรือน และเนื้อท่ีปลูกยางพารา จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
49 จํานวนหมูบาน และจํานวนครัวเรือนท่ีมีการทําประมง / การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จําแนกตามวัตถุประสงคหลัก และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด

50 จํานวนหมูบาน และจํานวนครัวเรือนท่ีมีการเพาะพันธุสัตวนํ้า จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
51 จํานวนครัวเรือนท่ีเล้ียงสัตว และจํานวนสัตวท่ีเล้ียง จําแนกตามชนิดของสัตวท่ีเล้ียง และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
52 จํานวนหมูบานที่ไดรับประโยชนจากแหลงนํ้าชลประทานในดานการเกษตร จําแนกตามชนิดของแหลงนํ้า  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ  จังหวัด
53 จํานวนแหลงนํ้าท่ีใชประโยชนในการเกษตร จําแนกตามชนิดของแหลงนํ้า  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
54 จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากแหลงนํ้าธรรมชาติในดานการเกษตร จําแนกตามชนิดของแหลงนํ้า และอําเภอ /กิ่งอําเภอ  จังหวัด

55 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามครัวเรือนท่ีรอใชนํ้าฝนอยางเดียวเพื่อทําการเกษตร และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
56 จํานวนหมูบานที่มียุงฉางและลานตาก และจํานวนยุงฉางและลานตาก จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
57 จํานวนหมูบานที่มีโรงสีขาว และจํานวนโรงสีขาวที่ใชการได จําแนกตามปริมาณสีขาวตอวัน และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
58 จํานวนหมูบานที่มีโรงงานอุตสาหกรรม และจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม จําแนกตามจํานวนคนทํางาน และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
59 จํานวนหมูบานที่มีโรงฆาสัตว และจํานวนโรงฆาสัตว จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
60 จํานวนหมูบานและจํานวนครัวเรือนท่ีมีการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
61 จํานวนหมูบานที่มีสถานประกอบการธุรกิจ และจํานวนสถานประกอบการธุรกิจ จําแนกตามประเภทกิจการ  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด

62 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามระยะทางจากหมูบานถึงท่ีวาการอําเภอ  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
63 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามประเภทพาหนะที่ใชในการเดินทางโดยปกติจากหมูบานถึงท่ีวาอําเภอ และอําเภอ /กิ่ง

อําเภอ จังหวัด
64 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามระยะทางจากหมูบานถึงศาลากลางจังหวัด และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
65 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบาน จําแนกตามประเภทพาหนะที่ใชในการเดินทางโดยปกติจากหมูบานถึงศาลากลางจังหวัด  และอําเภอ /

กิ่งอําเภอ จังหวัด
66 จํานวนหมูบานที่มีพาหนะ และจํานวนพาหนะ จําแนกตามประเภทพาหนะ  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
67 จํานวนหมูบานที่มีท่ีทําการไปรษณียโทรเลข และจํานวนที่ทําการไปรษณียโทรเลข จําแนกตามอําเภอ /กิ่งอําเภอ  จังหวัด
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68 จํานวนหมูบานที่มีเครื่องคอมพิวเตอรใช จํานวนครัวเรือนท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร / ท่ีมีการใชอินเตอรเน็ต จําแนกตามอําเภอ / กิ่งอําเภอ 

69 จํานวนหมูบานที่มีสถานที่ทองเที่ยว และจํานวนสถานที่ทองเที่ยว จําแนกตามประเภทสถานที่ทองเที่ยว และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด

70 จํานวนหมูบานที่มีโรงแรม / รีสอรท และจํานวนโรงแรม / รีสอรท จําแนกตามอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
71 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่มีความเดือดรอน จําแนกตามประเภทความเดือดรอนของราษฎร  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด

72 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่มีความตองการใหรัฐบาลชวยเหลือ จําแนกตามประเภทความตองการใหรัฐบาล ชวยเหลือ  และอําเภอ
 /กิ่งอําเภอ จังหวัด

73 จํานวนหมูบานที่มีผูรับเหมากอสราง และจํานวนผูรับเหมากอสราง จําแนกตามอําเภอ / กิ่งอําเภอ
74 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่มีผลิตภัณฑอยูในโครงการของรัฐบาลที่สงเสริมใหมีการทําการผลิตหนึ่งตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ 

จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ  และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
75 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่ไมมีผลิตภัณฑอยูในโครงการของรัฐบาล ท่ีสงเสริมใหมีการทําการผลิตหนึ่งตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ 

จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑท่ีควรสงเสริม และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
76 จํานวนและอัตรารอยละของหมูบานที่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะนํามาใชเปนวัตถุดิบในการประกอบอาชีพเพื่อเปนการ เพิ่มรายไดใหแก

ราษฎรในหมูบาน จําแนกตามประเภทททรัพยากร และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
77 จํานวนหมูบานที่มีชมรมเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และจํานวนชมรมเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติ จําแนกตามอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
78 จํานวนหมูบานที่มีการกําจัดขยะมูลฝอย จําแนกตามวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย และอําเภอ /กิ่งอําเภอ จังหวัด
79 จํานวนหมูบานทั้งส้ิน และจํานวนหมูบานที่มีการกําจัดนํ้าเสีย จําแนกตามอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
80 จํานวนหมูบานทั้งส้ิน และหมูบานที่มีสถานประกอบการหรือโรงงานที่มีการประกอบกิจกรรมท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ / ส่ิงแวดลอม หรือ

กอใหเกิดความรําคาญใจ จําแนกตามอําเภอ / กิ่งอําเภอ จังหวัด
81 จํานวนหมูบานที่มีครัวเรือนยากจนจริง ๆ และจํานวนครัวเรือนท่ียากจนจริง ๆ จําแนกตามอําเภอ/ กิ่งอําเภอ จังหวัด

สํานักเฝาระวังและเตือนสภาวะอากาศ  ฝายตรวจวัดมลภาวะรังสีและโอโซน
01 ขอมูลมลภาวะ  รังสีดวงอาทิตยและโอโซน

(ใชเครื่องมือตรวจวัด ทุกวัน กรุงเทพฯ และ สงขลา)
01 โอโซนในบรรยากาศ (Atmospheric Ozone)
02 รังสีดวงอาทิตย (Solar Radiation)
03 รังสีอุลตราไวโอเลต (UV)
04 ซัลเฟอรไดออกไซด
05 ไนโตรเจนไดออกไซด

02 Aerosol optical depth, Acid deposition
(ตรวจวัด ทุกวัน กรุงเทพฯ)

01 Aerosol optical depth
02 Acid deposition (pH, Electro conductivity, Nitrate, Sulfate, Ammonium, Calcium, Magnesium, Potassium, Sodium)  

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  กลุมภูมิอากาศ
03 รายงานขอมูลอุตุนิยมวิทยา 

(ต้ังสถานีตรวจวัด ทุกวัน ท่ัวประเทศ)
01 ช่ือสถานีอุตุนิยมวิทยา ตําแหนงท่ีต้ังของสถานี  ความสูงของสถานีจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง
02 อุณหภูมิจุดนํ้าคาง
03 การระเหย
04 จํานวนเมฆในทองฟา
05 ระยะยาวนานของแสงแดด
06 ทัศนวิสัย
07 จํานวนวันท่ีเกิดหมอก
08 จํานวนวันท่ีเกิดฟาหลัว
09 จํานวนวันท่ีเกิดลูกเห็บ

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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10 จํานวนวันท่ีเกิดพายุฟาคะนอง
11 จํานวนวันท่ีเกิดลมสควอล

สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา  กลุมอุตุนิยมวิทยาอุทก
04 ขอมูลอุตุนิยมวิทยา

(สถานีตรวจวัดอัตโนมัติ ทุก 15 นาที  ลุมนํ้าตาง ๆ 10 ลุมนํ้า และในกรุงเทพฯ)
01 ปริมาณฝน
02 ระดับนํ้า
03 ความช้ืนสัมพัทธ
04 ความกดอากาศ
05 ทิศทางและความเร็วลม
06 Solar Radiation
07 Net Radiation
08 อุณหภูมิ

กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน
05 ระดับน้ําทาตามลุมน้ําตาง ๆ (ศึกษา สํารวจ จัดทําบัญชีรายชื่อ สถานภาพและฐานขอมูลที่ชุมน้ําของประเทศไทย)

(ต้ังสถานีตรวจวัด และใชเครื่องมือตรวจวัด ทุกวัน ลุมนํ้า)
01 ระดับนํ้าทาตามลุมนํ้าตางๆ

06 พายุหมุนเขตรอนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมละติจูด 0 - 25 องศาเหนือ ลองจิจูด 90 - 120 องศาตะวันออก  
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน/ เอกสารตาง ๆ ทุกป ละติจูด 0-25 องศาเหนือ  ลองจิจูด 90-120 องศาตะวันออก)

01 พายุหมุนเขตรอนท่ีเกิดในบริเวณพื้นท่ีครอบคลุม
02 พายุหมุนเขตรอนท่ีเคล่ือนเขาสูประเทศไทย
03 เสนทางเดินพายุหมุนเขตรอน
04 ลักษณะอากาศในชวงที่มีพายุหมุนเขตรอน และรายงานอุทกภัย
05 รายละเอียดความเร็วลมสูงสุด ความกดอากาศและตําแหนงศูนยกลางพายุ
06 สถิติพายุหมุนเขตรอนท่ีเคล่ือนเขาสูประเทศไทยตั้งแตพ.ศ.2494-ปจจุบัน
07 ช่ือพายุหมุนเขตรอนท่ีใชในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตกและทะเลจีนใต

07 สถิติอุตุนิยมวิทยาจําแนกตามฤดูกาล
(วิเคราะหขอมูลจากผลการตรวจอากาศ และเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน/ เอกสารตาง ๆ ทุกป ประเทศไทย)

01 ลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศ
02 วันเริ่มตนและสิ้นสุดฤดู
03 ปริมาณฝน
04 อุณหภูมิ
05 สารประกอบอุตุนิยมวิทยาอื่นๆที่เกี่ยวของในแตละฤดู
06 ภัยธรรมชาติ
07 จํานวนวันท่ีมีอากาศเย็น หนาว และหนาวจัด  และคาเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับฤดูหนาวปกอน
08 จํานวนวันท่ีมีอากาศรอน  และรอนจัด  และคาเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับฤดูรอนปกอน
09 จํานวนวันท่ีมีฝนเล็กนอย ฝนปานกลาง ฝนหนัก และฝนหนักมาก และคาเปล่ียนแปลงเมื่อเทียบกับฤดูฝนปกอน

กองแผนงาน
01 การใชพลังงานในสาขาบานอยูอาศัยของประเทศ

(สํารวจ ทุก 5 ป ท่ัวประเทศ)
01 โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในสาขาบานอยูอาศัย จําแนกเปนครัวเรือนในเขตเทศบาล ครัวเรือนนอกเขตเทศบาล และ

ครัวเรือนรวมทั้งประเทศ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  กระทรวงพลังงาน
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02 ปริมาณการใชพลังงานชีวมวลและพลังงานเชิงพาณิชยของครัวเรือนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จําแนกตามกิจกรรมตาง ๆ ของ

ครัวเรือน ประกอบดวย หมวดแสงสวาง  หมวดประกอบอาหาร  หมวดประกอบอาหารสัตว  หมวดขาวสารบันเทิง  หมวดเพื่อความ
สะดวกสบายในครัวเรือน  หมวดเพื่อความอบอุน

03 ปริมาณการใชพลังงานชีวมวลและพลังงานเชิงพาณิชยของครัวเรือนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จําแนกตามประเภทเชื้อเพลิง  เชน 
 กาซหุงตม  ดีเซล  เบนซิน  ถาน  ไมฟน และแกลบ เปนตน

04 แหลงและวิธีจัดหาเชื้อเพลิง
05 ขอมูลพยากรณความตองการใชพลังงานในอนาคต ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

02 รายงานน้ํามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน  แบบสอบถาม และหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน รายป ท่ัวประเทศ)

01 การผลิต การนําเขา การสงออก และการใชนํ้ามันสําเร็จรูป กรมธุรกิจพลังงาน กรมการพลังงานทหาร
 และผูคานํ้ามันตามมาตรา 7

02 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจและปโตรเลียม กรมธุรกิจพลังงาน กรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ  สศช. ปตท. และผูคา
นํ้ามันตามมาตรา 7

03 ปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบ  คอนเดนเสท จําแนกตามแหลงผลิต
04 ปริมาณการผลิตคอนเดนเสทจําแนกตามแหลงผลิต กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
05 ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติจําแนกตามแหลงผลิต กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
06 ปริมาณการนําเขานํ้ามันดิบจําแนกตามชนิด แหลงนําเขาและโรงกลั่น กรมธุรกิจพลังงาน
07 ปริมาณ/ มูลคาและราคาการนําเขานํ้ามันดิบ กรมธุรกิจพลังงาน
08 ปริมาณและมูลคาการนําเขากาซธรรมชาติจําแนกตามแหลงนําเขา บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน)
09 ปริมาณการนําเขานํ้ามันสําเร็จรูป กรมธุรกิจพลังงาน
10 มูลคาการนําเขานํ้ามันสําเร็จรูป กรมธุรกิจพลังงาน
11 ปริมาณการนําเขานํ้ามันสําเร็จรูปจําแนกตามแหลงนําเขา กรมธุรกิจพลังงาน
12 มูลคาการนําเขานํ้ามันสําเร็จรูปจําแนกตามแหลงนําเขา กรมธุรกิจพลังงาน
13 ปริมาณการสงออกปโตรเลียม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัท ปตท.

จํากัด(มหาชน)
14 ปริมาณการสงออกน้ํามันสําเร็จรูป กรมธุรกิจพลังงาน
15 กําลังการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศ โรงกลั่นปโตรเลียม
16 ปริมาณปโตรเลียมท่ีใชในการผลิตและน้ํามันสําเร็จรูปท่ีผลิตได กรมธุรกิจพลังงานและกรมการพลังงาน

ทหาร
17 การใชนํ้ามันสําเร็จรูป จําแนกตามภาค กรมธุรกิจพลังงาน กรมพลังงานทหาร 

และผูคานํ้ามันมาตรา 7
18 การใชกาซปโตรเลียมเหลวจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ผูคานํ้ามันตามมาตรา 7
19 การใชนํ้ามันกาดจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ผูคานํ้ามันตามมาตรา 7
20 การใชนํ้ามันเบนซินพิเศษจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ผูคานํ้ามันตามมาตรา 7
21 การใชนํ้ามันเบนซินธรรมดาจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ผูคานํ้ามันตามมาตรา 7
22 การใชดีเซลหมุนเร็วจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ผูคานํ้ามันตามมาตรา 7
23 การใชดีเซลหมุนชาจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
24 การใชนํ้ามันเตาจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ กรมการพลังงานทหารและผูคานํ้ามัน

ตามมาตรา 7
25 การใชนํ้ามันสําเร็จรูปจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ กรมการพลังงานทหารและผูคานํ้ามัน

ตามมาตรา 7
26 การใชกาซธรรมชาติจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ ผูคานํ้ามันตามมาตรา 7
27 ราคาขายปลีกนํ้ามันสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
28 ดัชนีราคาน้ํามันสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร (2541 = 100) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
29 ราคานําเขานํ้ามันสําเร็จรูป สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
30 ภาษีการนําเขานํ้ามันสําเร็จรูป สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
31 ราคาหนาโรงกลั่นของน้ํามันสําเร็จรูป สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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32 ภาษีหนาโรงกลั่นของน้ํามันสําเร็จรูป สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
33 ขอกําหนดคุณภาพน้ํามันสําเร็จรูปของประเทศไทย
34 ปริมาณสํารองปโตรเลียมตามที่รัฐบาลกําหนด
35 จํานวนหลุมในแหลงในทะเลของประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
36 จํานวนหลุมในแหลงบนบกของประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
37 จํานวนสถานีบริการจําแนกตามภาค กรมธุรกิจพลังงาน

03 รายงานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน แบบสอบถาม diskette และหนวยงานที่เกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชน ทุกป ท่ัวประเทศ)

01 การใช/กําลังการผลิตติดต้ังของระบบ/การผลิตของระบบ และการสูญเสียในสายสงไฟฟา
02 กําลังการผลิตติดต้ังของระบบ/การผลิตของระบบและการจําหนายพลังงานไฟฟา จําแนกตามภาค
03 จํานวนหมูบานและครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช  จําแนกตามภาค
04 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
05 การใชพลังงานไฟฟาและความยืดหยุน
06 การเปรียบเทียบดัชนี : การใชพลังงานไฟฟาตอคน และผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอคน
07 กําลังการผลิตติดต้ัง  จําแนกตามประเภทโรงไฟฟา
08 สถานภาพโรงไฟฟาพลังนํ้าของระบบ
09 สถานภาพโรงไฟฟาของระบบ
10 การผลิตพลังงานรวมของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กเชิงพาณิชย
11 กําลังการผลิตติดต้ังของผูผลิตไฟฟาเอกชนที่เขาระบบ  จําแนกตามประเภทโรงไฟฟา
12 กําลังการผลิตติดต้ังของผูผลิตพลังงานควบคุมท่ีผลิตไฟฟาใชเอง  จําแนกตามจังหวัด
13 การผลิตพลังงานไฟฟาของระบบ  จําแนกตามหนวยงาน
14 การสูญเสียในสายสงไฟฟาของระบบ  จําแนกตามหนวยงาน
15 ระดับแรงดัน ความยาวของสายสงและสายจําหนายไฟฟา
16 ความสามารถในการจายไฟฟาของหมอแปลง
17 การผลิตพลังงานไฟฟาของระบบ  จําแนกตามประเภทโรงไฟฟา
18 การผลิตพลังงานไฟฟาของระบบ  จําแนกตามชนิดเช้ือเพลิงพลังงาน
19 ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟา  จําแนกตามประเภทโรงไฟฟา
20 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟาเขาระบบ
21 การใชเช้ือเพลิงในการผลิตพลังงานรวมของผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็กเขาระบบ
22 ดุลยภาพของระบบพลังงานไฟฟา
23 การจัดหาพลังงานไฟฟาของระบบ
24 การจําหนายและรายไดจากการจําหนายพลังงาน ไฟฟา  จําแนกตามประเภทผูใชไฟ (รายงานพลังงานไฟฟาของประเทศไทย กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)
25 การใชพลังงานไฟฟา  จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
26 การใชพลังงานไฟฟา  จําแนกตามจังหวัด
27 การใชพลังงานไฟฟา  จําแนกตามภาค
28 การใชพลังงานไฟฟา  จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม
29 ดัชนีการใชพลังงานไฟฟาตอคน
30 โครงสรางอัตราคาไฟฟา
31 ราคาจําหนายพลังงานไฟฟาเฉล่ียตอหนวย  จําแนกตามประเภทผูใชไฟ
32 โครงการโรงไฟฟาท่ีอยูระหวางการพิจารณาและดําเนินการกอสราง
33 โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าขนาดเล็กในอนาคตของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

04 รายงานพลังงานของประเทศไทย 
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน แบบสอบถาม diskette หนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังภาครัฐ เอกชน และการสํารวจ ทุกป ท่ัวประเทศ)

01 บัญชีพลังงานของประเทศไทย
02 ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตน  จําแนกตามประเภท
03 ปริมาณการผลิตพลังงานขั้นตนภายในประเทศ
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04 ปริมาณการนําเขาพลังงาน  จําแนกตามประเภท
05 ปริมาณการสงออกพลังงาน  จําแนกตามประเภท
06 ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย
07 ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน
08 ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน - โรงกลั่นปโตรเลียม
09 ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน - โรงไฟฟา
10 อัตรารอยละของการใชพลังงานขั้นสุดทาย จําแนกตามประเภท
11 การใชพลังงานขั้นสุดทาย  จําแนกตามประเภท
12 การใชพลังงานขั้นสุดทาย  จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ
13 การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกตามประเภท
14 การใชพลังงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิต  จําแนกตามสาขายอย
15 การใชพลังงานในสาขาขนสง  จําแนกตามวิธีการขนสง
16 การใชพลังงานในสาขาบานอยูอาศัย
17 ปริมาณการผลิตและการใชลิกไนต
18 ราคาเฉลี่ยของพลังงานที่นําเขา
19 ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจและพลังงาน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ, สศช. 

และผูคานํ้ามันตามมาตรา 7
20 ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตนท้ังหมดตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และตอประชากร สศช. และกรมการปกครอง
21 ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายทั้งหมดตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและตอประชากร สศช. และกรมการปกครอง
22 การใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ในแตละสาขาเศรษฐกิจ สศช. และกรมการปกครอง
23 ปริมาณสํารองพลังงานของประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร และ กฟผ.
24 ปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงาน จําแนกตามชนิด

05 รายงานพลังงานทดแทนของประเทศไทย
(เปนรายงานฉบับแรก)

01 ศักยภาพเชิงพลังงาน การใชพลังงาน และศักยภาพเชิงพลังงานที่เหลือ จําแนกตามประเภท และสาขาเศรษฐกิจ
02 ศักยภาพเชิงพลังงาน และการใชพลังงาน จําแนกตามประเภทพลังงาน และปกิจกรรม
03 การผลิตไฟฟา จําแนกตามประเภทพลังงาน และแหลงทางภูมิศาสตร
04 ปริมาณชีวมวลของแข็ง (วัสดุเหลือใชการเกษตร) จําแนกตามประเภท และแหลงทางภูมิศาสตร
05 ปริมาณ และศักยภาพเชิงพลังงานจากชีวมวลของแข็ง ประเภทถานไม ฟน และวัสดุเหลือใชการเกษตร ตามแหลงทางภูมิศาสตร
06 ศักยภาพเชิงพลังงาน การใชพลังงาน และศักยภาพเชิงพลังงานที่เหลือจากชีวมวลของแข็ง ตามแหลงทางภูมิศาสตร
07 ปริมาณวัตถุดิบสําหรับการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพของเหลว ตามแหลงทางภูมิศาสตร
08 ศักยภาพเชิงพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพของเหลว ตามแหลงทางภูมิศาสตร
09 ปริมาณขยะชุมชน/ มูลสัตว และศักยภาพเชิงพลังงานจากกาซชีวภาพ ตามแหลงทางภูมิศาสตร
10 ปริมาณน้ําเสียอุตสาหกรรม และศักยภาพเชิงพลังงานจากกาซชีวภาพ ตามแหลงทางภูมิศาสตร
11 ศักยภาพเชิงพลังงาน การใชพลังงาน และศักยภาพเชิงพลังงานที่เหลือจากกาซชีวภาพ ตามแหลงทางภูมิศาสตร
12 ปริมาณสํารอง ศักยภาพเชิงพลังงาน และศักยภาพเชิงพลังงานที่เหลือจากถานหิน และมีเทนจากเหมืองตามแหลงทางภูมิศาสตร
13 การใชพลังงานจากถานหิน และมีเทนจากเหมืองถานหิน ตามแหลงทางภูมิศาสตร
14 ปริมาณสํารอง และศักยภาพเชิงพลังงานจากหินนํ้ามัน ทรายน้ํามัน ตามแหลงทางภูมิศาสตร
15 ปริมาณสํารอง ศักยภาพเชิงพลังงาน และศักยภาพเชิงพลังงานที่เหลือของกาซธรรมชาติ จําแนกตามผูดําเนินการ
16 การใชพลังงานจากกาซธรรมชาติ ตามแหลงทางภูมิศาสตร
17 กําลังผลิตติดต้ัง และศักยภาพเชิงพลังงานน้ํา ตามแหลงทางภูมิศาสตร
18 การใชพลังงาน และศักยภาพเชิงท่ีเหลือของพลังงานน้ํา ตามแหลงทางภูมิศาสตร
19 ความเร็วลมเฉล่ีย และศักยภาพเชิงพลังงานลม ตามแหลงทางภูมิศาสตร
20 กําลังผลิตติดต้ัง และการใชพลังงานลม ตามแหลงทางภูมิศาสตร
21 ความเขมแสง และศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย ตามแหลงทางภูมิศาสตร
22 การใชพลังงานแสงอาทิตย ตามแหลงทางภูมิศาสตร
23 ศักยภาพเชิงพลังงาน การใชพลังงาน และศักยภาพเชิงพลังงานที่เหลือของพลังงานคลื่นทะเล นํ้าขึ้นนํ้าลง ตามแหลงทางภูมิศาสตร
24 ศักยภาพเชิงพลังงานความรอนใตพิภพ ตามแหลงทางภูมิศาสตร
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ท่ีมา
25 การใชพลังงาน และศักยภาพเชิงพลังงานที่เหลือของพลังงานความรอนใตพิภพ ตามแหลงทางภูมิศาสตร
26 ปริมาณการผลิต ศักยภาพเชิงพลังงาน การใชพลังงาน และศักยภาพเชิงพลังงานที่เหลือของพลังงานไฮโดรเจน จําแนกตามประเภท

อุตสาหกรรม และแหลงทางภูมิศาสตร
27 ปริมาณการนําเขาและสงออกพลังงาน จําแนกตามประเภทพลังงาน และปกิจกรรม
28 การใชพลังงานหมุนเวียน จําแนกตามประเภทพลังงาน และสาขาเศรษฐกิจ
29 ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตนท้ังหมด และการใชพลังงานขั้นสุดทาย จําแนกตามประเภทพลังงาน และปกิจกรรม
30 แผนงานพัฒนาดานพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล จําแนกตามประเภทพลังงงาน
31 การใชพลังงานหมุนเวียนแจกแจงตามแหลงทางภูมิศาสตร
32 การพัฒนาดานพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นในแตละป จําแนกตามประเภทพลังงาน
33 ราคาวัตถุดิบพลังงานทดแทน จําแนกตามประเภท และปกิจกรรม
34 การใชพลังงานทดแทนในโลกป 2544 จําแนกตามประเภทพลังงาน และแหลงทางภูมิศาสตร
35 แหลงพลังงานทดแทนในโลกป 2544 จําแนกตามประเภทพลังงาน และแหลงทางภูมิศาสตร
36 สถานภาพของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในโลก ณ ป 2544

01 รายงานปริมาณการผลิตปโตรเลียม รายเดือน (Monthly Petroleum Production)
01 พื้นท่ี (ในทะเล บนบก) แหลง ปริมาณกาซธรรมชาติ กาซธรรมชาติเหลว นํ้ามันดิบ  จํานวนหลุมเปดผลิต จํานวนหลุมท้ังหมด รวมการผลิต

ท้ังหมด
02 สรุปขอมูลการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทย (Monthly Petroleum Activity In Thailand)

01 OPERATOR,  BLOCK,  RIG NAME,  WELL NAME,  LATITUDE,  LONGITUDE,  DURATION,  DEPTH,  RESULT
03 Petroleum and Coal Activities in Thailand (Annual Report 2002)

01 Benefits
02 Petroleum Balance
03 Petroleum Concessions
04 Petroleum Investment
05 Petroleum Exploration
06 Field Development
07 Petroleum Environmental Activities
08 Activities in the Malaysia - Thailand, Joint Development Area (MTJDA)
09 Petroleum Resources & Reserves
10 Coal Activities
11 List of Petroleum Concessionaires
12 Government Agencies, State Enterprise and Institutes
13 Coal Operations in Thailand
14 Abbreviation

สวนพัฒนาระบบสารสนเทศพลังงาน
01 Production of Crude Oil

(เก็บรวบรวมขอมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 การผลิตนํ้ามันดิบ จําแนกตามแหลงท่ีผลิตในหนวยบารเรลตอวัน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

02 Production of Condensate
(เก็บรวบรวมขอมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 การผลิตคอนเดนเสท จําแนกตามแหลงท่ีผลิตในหนวยบารเรลตอวัน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
03 Production and Import of Natural Gas

(เก็บรวบรวมขอมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และบริษัท ปตท. จํากัด มหาชน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 การผลิตกาซธรรมชาติ จําแนกตามแหลงการผลิต ในหนวยลานลูกบาศกฟุตตอวัน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติและ ปตท.

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  กระทรวงพลังงาน
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ท่ีมา
02 ปริมาณการนําเขากาซธรรมชาติจากสหภาพพมา ในหนวยลานลูกบาศกฟุตตอวัน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติและ ปตท.

04 Production of Petroleum Products
(เก็บรวบรวมขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 การผลิตนํ้ามันสําเร็จรูป จําแนกตามชนิดของน้ํามันในหนวยลานลิตร กรมธุรกิจพลังงาน
05 Sale of Petroleum Products

(เก็บรวบรวมขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 การใชนํ้ามันสําเร็จรูป จําแนกตามชนิดของน้ํามันในหนวยลานลิตร กรมธุรกิจพลังงาน

06 Import of Petroleum Products
(เก็บรวบรวมขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 การนําเขานํ้ามันสําเร็จรูป จําแนกตามชนิดของน้ํามันในหนวยลานลิตร กรมธุรกิจพลังงาน
07 Export of Petroleum Products

(เก็บรวบรวมขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 การสงออกน้ํามันสําเร็จรูป จําแนกตามชนิดของน้ํามันในหนวยลานลิตร กรมธุรกิจพลังงาน

08 Quantity and Value of Petroleum Product Import
(เก็บรวบรวมขอมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ปริมาณการนําเขานํ้ามันดิบ ในหนวยลานลิตร และบารเรลตอวัน กรมธุรกิจพลังงาน
02 ปริมาณการนําเขาผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป MTBE ในหนวยลานบาท บาทตอลิตร และดอลลารตอบารเรล กรมธุรกิจพลังงาน
03 มูลคาการนําเขานํ้ามันดิบ ในหนวยลานบาท บาทตอลิตร และดอลลารตอบารเรล กรมธุรกิจพลังงาน
04 มูลคาการนําเขา ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูป MTBE ในหนวยลานบาท บาทตอลิตร และดอลลารตอบารเรล กรมธุรกิจพลังงาน

09 Fule Consumption in Power Generation
(เก็บรวบรวมขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ปตท. จํากัด มหาชน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ชนิดของของเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา กฟผ. และ ปตท.
10 Classified Generated Energy of EGAT By Type of Fuel

(เก็บรวบรวมขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 การผลิตพลังงานไฟฟาในหนวย GWH จําแนกตามชนิดของเชื้อเพลิง กฟผ.
02 การนําเขาพลังงานไฟฟาจากตางประเทศ กฟผ.

11 Electricity Consumption in MEA Area 
(เก็บรวบรวมขอมูลจากการไฟฟานครหลวง ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ปริมาณการใชไฟฟาในเขตนครหลวง จําแนกตามสาขาสําหรับประเภทบานและที่อยูอาศัย ในหนวย GWH การไฟฟานครหลวง
02 ปริมาณการใชไฟฟาในเขตนครหลวง จําแนกตามสาขาธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรม   และสาขาอื่นๆ ในหนวย GWH การไฟฟานครหลวง

12 Electricity Consumption in PEA  Area
(เก็บรวบรวมขอมูลจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ปริมาณการใชไฟฟาในเขตภูมิภาค จําแนกตามสาขาสําหรับประเภทบานและที่อยูอาศัย ในหนวย Gwh การไฟฟาสวนภูมิภาค
02 ปริมาณการใชไฟฟาในเขตภูมิภาค จําแนกตามสาขาธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาอื่นๆ ในหนวย Gwh การไฟฟาสวนภูมิภาค

13 Electricity Consumption For The Whole Country
(เก็บรวบรวมขอมูลจากการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ปริมาณการใชไฟฟาท้ังประเทศ จําแนกตามสาขาสําหรับประเภทบานและที่อยูอาศัย ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ.
02 ปริมาณการใชไฟฟาท้ังประเทศ จําแนกตามสาขาธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรม สาขาอ่ืนๆ และลูกคาตรงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ.

14 Production and Consumption of Lignite
(เก็บรวบรวมขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ปริมาณการผลิตใชลิกไนตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ.
02 ปริมาณการใชลิกไนต จากเหมืองแมเมาะและกระบี่  การผลิตและการใชลิกไนตจากเหมืองเอกชน กฟผ. และ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร
15 Commercial Primary Energy Production (Original Unit)

(เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย จําแนกตามชนิดของแหลงผลิตของพลังงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ

16 Commercial Primary Energy Consumption (Equivalent Unit)
(เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 การใชพลังงานเชิงพาณิชย จําแนกตามชนิดของแหลงผลิตของพลังงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ
17 Commercial Primary Energy Import (NET) (Equivalent Unit)
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(เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 การนําเขาพลังงานเชิงพาณิชย จําแนกตามชนิดของแหลงผลิตของพลังงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ
18 Coal Import

(เก็บรวบรวมขอมูลจากการกรมศุลกากร ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 ปริมาณและมูลคาการนําเขาถานหิน จําแนกตามชนิดของถานหิน กรมศุลกากร

19 Final Modern Energy Consumption (Equivalent Unit)
(เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย จําแนกตามชนิดของพลังงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ
20 Production Consumption and Import (NET) of Primary Commercial Energy

(เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
01 ปริมาณการผลิต การนําเขา (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย จําแนกตามประเภทของพลังงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ
02 การใชพลังงานเชิงพาณิชย จําแนกตามประเภทของพลังงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ

21 Demand and Supply of Crude Oil and Oil Products
(เก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ปริมาณการใชนํ้ามันดิบ ในสวนของการผลิต การนําเขา การใชในโรงกลั่น หนวยงานที่เกี่ยวของ
02 ปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบ ในสวนของการผลิต การนําเขา การใชในโรงกลั่น หนวยงานที่เกี่ยวของ
03 ปริมาณการสงออกน้ํามันดิบ ในสวนของการผลิต การนําเขา การใชในโรงกลั่น หนวยงานที่เกี่ยวของ

22 Fuel Consumption in Power Generation
(เก็บรวบรวมขอมูลจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และบริษัท ปตท. จํากัด มหาชน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 ชนิดของเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟา กฟผ. และ ปตท.

กองประมวลผลและพยากรณความตองการไฟฟา
01 กําลังผลิตรวมของระบบ

(เก็บรวบรวมขอมูลจากการประสานงาน / รายงาน / เอกสารตาง ๆ ทุกเดือน นําเสนอเพื่อใชงานภายในและสายงานภายนอกที่เกี่ยวของ)
01 โรงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
02 จํานวนเครื่องผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
03 กําลังผลิตติดต้ังไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

02 การผลิตและซื้อไฟฟา
(เก็บรวบรวมขอมูลจากการติดตอประสานงาน / รายงาน / เอกสารตาง ๆ รายเดือน นําเสนอเพื่อใชงานภายในและผูเกี่ยวของทางสายพลังงาน)

01 พลังไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (การผลิตและซ้ือไฟฟา)
02 พลังงานไฟฟา  โดยแยกไปตามประเภทโรงไฟฟา เช้ือเพลิง เปนตน   และจัดเก็บตามระยะเวลาตาง ๆ เชน ช่ัวโมง วัน เดือน ป ของการไฟฟา

03 การจําหนายไฟฟาของ กฟผ.

01 ประเภทลูกคาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (การจําหนายไฟฟาของ กฟผ.)
02 พลังไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (การจําหนายไฟฟาของ กฟผ.)
03 พลังงานไฟฟาแยกตามประเภทลูกคาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (การจําหนายไฟฟาของ กฟผ.)
04 รายไดจากการจําหนายไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (การจําหนายไฟฟาของ กฟผ.)

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข

01 สถิติอนามัยส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาลชุมชน
(เก็บรวบรวมขอมูลจากการรายงาน)

01 จํานวนศูนยเด็กเล็กนาอยู
02 จํานวนของโรงเรียนที่มีสุขานาใช
03 จํานวนของครัวเรือนท่ีมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําด่ืมดานแบคทีเรีย

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน / เอกสารตาง ๆ รวบรวมรายวัน  เพื่อจัดทําสรุปรายงานประจําเดือน นําเสนอเพื่อใชงานภายใน  และสายงานภายนอก
ท่ีเกี่ยวของ)
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04 จํานวนของครอบครัวท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
05 จํานวนของจังหวัดเปาหมายที่ผานเกณฑ
06 จํานวนของหองนํ้าสาธารณะที่ผานเกณฑมาตรฐาน
07 จํานวนของวัดท่ีผานเกณฑมาตรฐานความสะอาด
08 จํานวนของสถานประกอบการหรือสถานที่ทํางานที่ใหความรูเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการแกพนักงาน
09 จํานวนเทศบาล (นคร เมือง ตําบล) ท้ังหมดและเทศบาลที่ผานเกณฑประเมินตัวช้ีวัดดานกระบวนการเมืองนาอยูดานสุขภาพ
10 จํานวน อบต. ท้ังหมดและ อบต. ท่ีผานเกณฑประเมินตัวช้ีวัดดานกระบวนการเมืองนาอยูดานสุขภาพ
11 จํานวนสถานที่ทํางาน/สถานบริการภาครัฐและเอกชนกลุมเปาหมายและจํานวนที่ผานเกณฑสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
12 จํานวนโรงพยาบาลทั้งหมดและโรงพยาบาลที่ผานเกณฑมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ
13 จํานวนเทศบาลที่มีสวนสาธารณะทั้งหมดและเทศบาลที่มีสวนสาธารณะที่นารื่นรมย
14 จํานวน อบต. ขนาดใหญท่ีมีสถานที่เพื่อออกกําลังกายและ อบต.ขนาดใหญท่ีมีสถานที่ออกกําลังกายที่ไดมาตรฐาน
15 จํานวนประชาชนที่มีพฤติกรรมการใชสวมถูกตอง
16 จํานวนประชาชนผูใชบริการสวมสาธารณะ
17 จํานวนรานอาหารทั้งหมดและรานอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน Clean Food Good Taste
18 จํานวนแผงลอยจําหนายอาหารทั้งหมดและแผงลอยที่ผานเกณฑ Clean Food Good Taste
19 จํานวนตลาดสดประเภทที่ 1 ท้ังหมดและตลาดสดที่ผานเกณฑตลาดสดนาซ้ือ

01 รายงานสถิติจํานวนโรงงานและคนงาน จําแนกตามขนาดและประเภทอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม/
สถิติที่เก่ียวของกับงานอาชีวอนามัย/ รายงานประจําปของสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม/ คูมือการดําเนินงาน

โรคจากการประกอบอาชีพ/ ผลการศึกษาวิจัยโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม
(จัดทําเปนรูปเลม ปละ 1 ครั้ง จังหวัด ท่ัวประเทศ)
 -- 1. เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

 -- 3. เพื่อเปนเอกสารวิชาการเผยแพรความรูเรื่องโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมใหกับนักวิชาการที่เกี่ยวของ  
   ตลอดจนประชาชนทั่วไปท่ีสนใจในงานปองกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

01 จํานวนคนงานและสถานประกอบการกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  จําแนกตามโรคพิษตะกั่ว
02 จํานวนคนงานและสถานประกอบการกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  จําแนกตาม โรคซิลิโคสิส
03 จํานวนคนงานและสถานประกอบการกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  จําแนกตามโรคบิสสิโนสิส
04 จํานวนคนงานและสถานประกอบการกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  จําแนกตามโรคประสาทหูเส่ือมจากการทํางาน
05 จํานวนคนงานและสถานประกอบการกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  จําแนกตามโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช
06 จํานวนคนงานและสถานประกอบการกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  จําแนกตามโรคพิษสารตัวทําละลาย
07 จํานวนคนงานและสถานประกอบการกลุมเส่ียงตอการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพ  จําแนกตามการบาดเจ็บจากการทํางาน
08 รูปแบบ/เกณฑ/แนวทางการดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  จําแนกตามโรคพิษตะกั่ว
09 รูปแบบ/เกณฑ/แนวทางการดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  จําแนกตาม โรคซิลิโคสิส
10 รูปแบบ/เกณฑ/แนวทางการดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  จําแนกตามโรคบิสสิโนสิส
11 รูปแบบ/เกณฑ/แนวทางการดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  จําแนกตามโรคแอสเบสโตสิส
12 รูปแบบ/เกณฑ/แนวทางการดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  จําแนกตามโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช
13 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม

01 อุตสาหกรรมโปแตช

(รวบรวมขอมูลจากการสํารวจ การปฏิบัติงานและเอกสารรายงานตางๆ ทุก 6 เดือน ท่ัวประเทศ)
 -- 1. เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมโปแตชของประเทศ
 -- 2. เพื่อการเก็บรวมรวมขอมูลเปนหมวดหมูงายแกการศึกษาคนควาของผูปฏิบัติงานและผูสนใจทั่วไป

กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร  กระทรวงอุตสาหกรรม

 -- 2. เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทําสถานการณ และศึกษาแนวโนมของโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น
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01 ขอมูลหลุมเจาะการสํารวจ ความสมบูรณของแรโปแตช การทรุดตัวของผิวดิน (Subsidence) การเคลื่อนตัวของอุโมงค (Convergence)

02 ขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมดินและน้ํา คุณภาพอากาศเหมืองโปแตชในโลก
03 ขอมูลอุปสงค - อุปทานโปแตชของโลกอาเซียนและประเทศไทย  
04 ขอมูลราคาโปแตช

02 ขอมูลโรงแตงแร
(ทะเบียน ทุกปไตรมาส และทุกเดือน ท่ัวประเทศ)
 -- เพื่อเก็บรายละเอียดขอมูลโรงแตงแร

01 ขอมูลโรงแตงแร ไดแก รายช่ือโรงแตงแร สถานที่ต้ัง ใบอนุญาต ชนิดแรท่ีขออนุญาต
03 Thailand Metal Statistics

(รวบรวมขอมูลและจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล และจัดทําเอกสารเผยแพร  2 ครั้ง/ป  ในประเทศและตางประเทศ)
 -- 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลดานอุตสาหกรรมโลหการเพื่อกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนา
 -- 2. เพื่อเผยแพรแกหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ตลอดจนประชาชนผูสนใจทั่วไป
 -- 3. เพื่อใหผูประกอบการใชประโยชนในการวิเคราะหและวางแผนการดําเนินธุรกิจ

01 สถิติปริมาณและมูลคาการผลิต ผลิตภัณฑเหล็ก ผลิตภัณฑโลหะนอกกลุมเหล็ก 5 ปท่ีผานมา
02 สถิติปริมาณและมูลคาการนําเขา การสงออก ผลิตภัณฑเหล็ก และผลิตภัณฑโลหะนอกกลุมเหล็ก 5 ปท่ีผานมา
03 สถิติราคาจําหนายผลิตภัณฑเหล็ก และผลิตภัณฑโลหะนอกกลุมเหล็ก ท้ังในประเทศและตลาดโลก

 - ราคาในประเทศประจําป
 - ราคาตลาดโลกไมนอยกวา 10 ปท่ีผานมา

04 Thailand Mineral Statistics 
แสดงขอมูลการผลิต  สงออกและนําเขาแรและโลหะ

01 ผลผลิตแรและโลหะทุกชนิดของประเทศไทย จําแนกตามรายเหมืองและชนิดแร
02 การสงออกแรและโลหะของประเทศไทย จําแนกตามบริษัท ชนิดแร และประเทศ
03 การใชแรอุตสาหกรรมภายในประเทศ จําแนกตามบริษัท และชนิดแร
04 ราคาประกาศแรเพื่อเก็บคาภาคหลวง จําแนกตามชนิดแร
05 อัตราคาภาคหลวงแร  จําแนกตามชนิดแร
06 จํานวนเหมืองแรท่ีเปดทําการ  และจํานวนคนงาน
07 จํานวนวันและช่ัวโมงการผลิตแร
08 ทําเนียบรายช่ือผูประกอบการทําเหมือง
09 การนําเขาแรและโลหะ จําแนกตามชนิดแรและประเทศ
10 รายไดคาภาคหลวงและรายไดท่ีจัดสรรใหแก อบต.และอบจ./จําแนกตามชนิดแร ตําบล อําเภอ จังหวัด
11 ทําเนียบรายช่ือโรงโมหิน

สํานักเหมืองแรและสัมปทาน
05

06 ปริมาณสํารองแหลงแรที่สําคัญ
07 ขอมูลคําขอประทานบัตรเหมืองแร

01 ขอมูลคําขอประทานบัตรเหมืองแร รายจังหวัด  (ช่ือผูขอ ท่ีต้ัง ชนิดแร เน้ือท่ี อยูระหวางการดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ)
02 สรุปขอมูลคําขอประทานบัตรเหมืองแร รายจังหวัด (จํานวนคําขอทั้งหมด จํานวนคําขอที่อยูระหวางการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ)

08 ขอมูลจํานวนประทานบัตรดําเนินการทั่วประเทศ
01 จํานวนประทานบัตรเมืองแรดําเนินการทั่วประเทศ รายจังหวัด  (จํานวนตามสถานะ (เปดการ หยุดการ) ประทานบัตรดําเนินการรวม))
02 ขอมูลประทานบัตรเหมืองแรท่ัวประเทศ รายจังหวัด  (ประทานบัตรเลขที่ ช่ือผูถือประทานบัตร ท่ีต้ังประทานบัตร ชนิดแร อายุประทานบัตร 

เน้ือท่ี สถานะ)
09 ขอมูลจํานวนโรงโมหินที่ไดรับอนุญาตทั่วประเทศ

01 จํานวนการอนุญาตโรงโมหิน รายจังหวัด  (จํานวนการอนุญาตโรงโมหิน ตามสถานะ (เปดการ ยังไมประกอบการ หยุดการ) อนุญาตรวม)
02 ขอมูลโรงโมหินท่ัวประเทศ รายจังหวัด (ทะเบียนโรงงาน ช่ือผูรับใบอนุญาต ท่ีต้ัง อายุใบอนุญาต ขนาดปากโม ตัน/ช่ัวโมง แรงมา สถานะ)

ปริมาณสํารองหินอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่กําหนดเปนแหลงหินอุตสาหกรรม รายจังหวัด (จํานวนแหลงหิน พื้นที่(ไร) ปริมาณสํารอง(ลาน
เมตริกตัน, เปอรเซ็นต))
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

01 ขอมูลน้ําทิ้งโรงงาน
01 จํานวนโรงงาน และปริมาณน้ําเสีย นํ้าท้ิง นํ้าท้ิงระบายออก จําแนกตาม 5 ลุมนํ้าสายหลัก และกลุมอุตสาหกรรม (อาหาร ฟอกยอม กระดาษ)
02 จํานวนโรงงาน และปริมาณน้ําเสีย นํ้าท้ิง นํ้าท้ิงระบายออก BOD loading จําแนกตาม 5 ลุมนํ้าสายหลัก จังหวัด อําเภอ
03 จํานวนโรงงานที่ระบายน้ําท้ิง จําแนกตามลุมนํ้า และมลพิษ
04 ขอมูล toxic จําแนกตาม 5 ลุมนํ้าสายหลัก
05 จังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําท้ิงสูงสุด และปริมาณน้ําท้ิง
06 จังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําเสียปจจุบันสูงสุด และปริมาณน้ําเสีย
07 จังหวัดท่ีมีปริมาณน้ําท้ิงระบายออกสูงสุด และปริมาณน้ําท้ิงระบายออก

02 โรงงานที่กระทําความผิดเก่ียวกับส่ิงแวดลอม
(รวบรวมขอมูลจากทะเบียน ทุกเดือน ท่ัวประเทศ)

01 สถิติการเปรียบเทียบคดีโรงงานที่กระทําความผิดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม

ศูนยขอมูลวัตถุอันตราย ศูนยสารสนเทศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
03 ขอมูลวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม

รวบรวมขอมูลวัตถุอันตรายที่ผูประกอบการดําเนินการขออนุญาตกับสํานักควบคุมวัตถุอันตรายเฉพาะในอํานาจหนาท่ีของ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
จัดทํารายงานสถานการณวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรมประจําป และรายงานสรุปผลการประกอบการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรมรายไตรมาส

01 ปริมาณการนําเขาและสงออกวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม
02 วัตถุอันตรายที่มีการนําเขาสูงสุด 10 อันดับ จําแนกตามความถี่ และปริมาณการนําเขา
03 วัตถุอันตรายที่มีการสงออกสูงสุด 10 อันดับ จําแนกตามความถี่ และปริมาณการสงออก
04 สรุปขอมูลการประกอบการวัตถุอันตราย (แสดงจํานวนผูประกอบการนําเขาและสงออก ผูประกอบการที่มีมูลคาการนําเขาหรือสงออกสูง

กวา 10,000 ตัน/ป (4,000 ตัน/ไตรมาส)  ปริมาณการประกอบการนําเขาและสงออก  จํานวนชนิดวัตถุอันตรายที่นําเขาและสงออก ความถี่
การประกอบการนําเขาและสงออก จําแนกตามชนิดวัตถุอันตราย)

05 ปริมาณและความถี่การนําเขาวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม จําแนกตามชนิดวัตถุอันตราย
06 ปริมาณและความถี่การสงออกวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม จําแนกตามชนิดวัตถุอันตราย
07 การจัดกลุมการประกอบการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม จําแนกตามปริมาณ
08 ปริมาณการประกอบการวัตถุอันตรายทางอุตสาหกรรม จําแนกตามเดือน
09 รายช่ือวัตถุอันตรายที่อยูในความรับผิดขอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
10 รายช่ือผูประกอบการนําเขาวัตถุอันตรายมากกวา 10,000 ตัน/ป (4,000 ตัน/ไตรมาส) 
11 รายช่ือผูประกอบการสงออกวัตถุอันตรายมากกวา 10,000 ตัน/ป (4,000 ตัน/ไตรมาส) 
12 รายช่ือผูประกอบการวัตถุอันตรายในป/ไตรมาสนั้น

กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย

สํานักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
01 จํานวนพื้นท่ีท่ีมีการวางผังเมืองรวม (จํานวนเมืองท่ีมีการวางผัง)
สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
02 จํานวนและขนาดของเขื่อนปองกันตล่ิงริมแมนํ้า และทะเลทั่วประเทศ

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
03 จํานวนการขออนุญาตประกอบกิจการมหรสพใน กทม.
04 จํานวน ประเภทอาคารควบคุมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย
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ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
01 หมูบานชนบทไทย จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)

(สํามะโน (เฉพาะเขตชนบท) ทุก 2 ป)
01 ลักษณะการตั้งของหมูบาน
02 ครัวเรือนและประชากรในหมูบาน
03 บอนํ้าต้ืนสวนตัว และสาธารณะในหมูบาน
04 บอนํ้าบาดาลสวนตัว และสาธารณะในหมูบาน
05 ระบบประปาและแหลงนํ้าผิวดินในหมูบาน
06 ครัวเรือนท่ีมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและครัวเรือนท่ีมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป
07 การใชนํ้าเพื่อการเกษตรในหมูบาน
08 ศาสนสถานในหมูบาน
09 ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและศาลาประชาคมในหมูบาน
10 ธนาคารขาว  สถานที่เก็บกักผลผลิตทางการเกษตร  ธนาคารโค-กระบือ และคลังยาสัตวในหมูบาน
11 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลชนบทในหมูบาน
12 โรงเรียนภาคบังคับ 9 ป (ระดับประถม-มัธยมศึกษาตอนตน) ในหมูบาน
13 โรงเรียนมัธยมตอนปลาย และโรงเรียนศึกษาผูใหญในหมูบาน
14 ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน   หอกระจายขาว และหองสมุดประชาชนในหมูบาน
15 ศูนยรวมทํายางแผน  ศูนยฝกอาชีพ  รานคาท่ีประชาชนรวมตัวกันในหมูบาน
16 สถานที่พักผอน/สวนสาธารณะและลานกีฬา/สนามกีฬาในหมูบาน สนามเด็กเลน และสถานที่บริการโทรศัพทสาธารณะใน

17 การใชไฟฟาในหมูบาน
18 การใชถนนเสนทางหลักภายในหมูบาน
19 รถปคอัพ  จักรยานยนต  จักรยานและอีแตนในหมูบาน
20 โทรศัพทประจําบาน โทรศัพทเคล่ือนท่ี  อินเตอรเน็ตในหมูบาน
21 รานขายของชํา  รานขายปจจัยการผลิต  รานจําหนายหรือซอมรถยนต  รถจักรยานยนต  รถจักรยาน  รานจําหนายหรือซอมวิทยุ โทรทัศน  

คอมพิวเตอร หรือเครื่องใชไฟฟารานรับเช่ือม/กลึงโลหะ  รานจําหนายวัสดุกอสราง  รานซอมเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร ในหมูบาน
22 แหลงรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในหมูบาน
23 สถานที่บริการน้ํามันเช้ือเพลิงในหมูบาน
24 ครัวเรือนที่ใชแกส/ไฟฟา/ถาน/ฟนในหมูบาน
25 โรงสีในหมูบาน
26 ครัวเรือนประกอบอาชีพการเกษตรและเพาะปลูกในหมูบาน
27 ครัวเรือนทําการเกษตรในบริเวณบานและประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน (ทฤษฎีใหม)
28 ขยะมูลฝอยในหมูบาน
29 น้ําเสียในหมูบาน
30 ครัวเรือนท่ีทํานา  จําแนกจามขนาดพื้นท่ีทํานา
31 การทําไร (ปลูกพืชไรอายุส้ัน และปลูกพืชไรอายุยาว) ในหมูบาน
32 การทําสวนผลไม ในหมูบาน
33 การทําสวนผักในหมูบาน
34 การทําสวนไมดอกไมประดับในหมูบาน
35 การทําสวนยาง ในหมูบาน
36 การปลูกไมยืนตน  การทํากิจกรรมเกษตรอื่น ๆ และการทําการเกษตรฤดูแลง
37 การเลี้ยงวัวและควายเพื่อขาย
38 การเลี้ยงหมู เปด ไก เพื่อขาย
39 การทําประมงทะเลในหมูบาน
40 การทําประมงน้ําจืด  ในหมูบาน
41 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้ากรอย/นํ้าทะเล   ในหมูบาน
42 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ในหมูบาน
43 การมีเครื่องจักรในการเกษตรในหมูบาน
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44 การมีที่ดินทํากิน
45 คุณภาพของดินในหมูบาน
46 การใชปุย และการปลูกพืชคลุมดินหรือบํารุงดินในหมูบาน
47 ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพรับจาง
48 อุตสาหกรรมภายในทองถิ่น (อุตสาหกรรมในครัวเรือน)
49 สถานประกอบการภายในทองถิ่น
50 อุตสาหกรรมภายในทองถิ่น (โรงงานอุตสาหกรรม) ในหมูบาน
51 สถานที่ทองเที่ยวในหมูบานที่ทําใหเกิดรายได
52 ระดับการศึกษาของประชาชน (เฉพาะคนที่กําลังศึกษาอยูในระดับตาง ๆ)
53 ระดับการศึกษาของประชาชน (เฉพาะคนที่เรียนจบแลว  ไมไดเรียนตอ)
54 ระดับการศึกษาของประชาชน (เฉพาะคนอายุ 15-60 ป ท่ีไมรูหนังสือ  คนที่พลาดโอกาสไดเรียน กศน. และคนพิการเรียนภาคบังคับ)
55 การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในหมูบาน
56 สมาชิกกลุมและการใชแหลงสินเช่ือ
57 แหลงสินเช่ือเพื่อการผลิตของครัวเรือน
58 ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาชาวบาน  ปราชญชาวบานในหมูบาน
59 ศูนยการเรียนรูชุมชน  และการเรียนรูจากปราชญชาวบานหรือศูนยการเรียนรู
60 การกีฬา
61 การไดรับความคุมครองทางสังคมของประชาชนในหมูบาน
62 เด็กกําพรา เด็กเรรอน  เด็กถูกทอดทิ้ง  เด็กท่ีไดรับผลกระทบจากโรคเอดสและคนอายุ 18-60 ปเต็ม ท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยถาวร  ไมมีผูเล้ียงดูและ

มีรายไดไมเพียงพอ
63 การไดรับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย (เจ็บปวยเล็กนอย) ของราษฎรในหมูบาน
64 การไดรับบริการและดูแลสุขภาพอนามัย (เจ็บปวยรุนแรง) ของราษฎรในหมูบาน
65 คนพิการในหมูบาน
66 ครอบครัวท่ีมีลักษณะหมายหรือหยา/แยกทางกัน  จํานวนคนฆาตัวตาย ถูกฆาตาย ถูกทํารายรางกาย หรือทํารายรางกายตัวเอง  ในหมูบาน
67 การมีงานทําของราษฎรในหมูบาน
68 การไปทํางานนอกตําบลของราษฎรในหมูบาน
69 การใชยาเสพติด และสถานการณการใชยาเสพติด
70 การกอความเดือดรอนของผูติดยาเสพติด และการดําเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน

02 รายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จากขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  
(สํามะโน (เฉพาะเขตชนบท) ทุกป)

01 จํานวนหญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ
02 จํานวนหญิงท่ีคลอดลูกไดรับการทําคลอด และดูแลหลังคลอด
03 จํานวนเด็กแรกเกิดมีนํ้าหนักไมตํ่ากวา 2,500 กรัม
04 จํานวนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบตามตารางเสริมสรางภูมคุมกันโรค
05 จํานวนเด็กแรกเกิดไดกินนมแม 4 เดือนแรกติดตอกัน
06 จํานวนเด็กแรกเกิดถึง 5 ป ไดกินอาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอ
07 จํานวนเด็กอายุ 6-15 ป ไดกินอาหารอยางถูกตองครบถวน
08 จํานวน เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ
09 จํานวนครัวเรือนไดกินอาหารที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
10 จํานวนครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม
11 จํานวนคนอายุ 35 ปขึ้นไป ไดรับการตรวจสุขภาพประจําป
12 จํานวนครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร
13 จํานวนครัวเรือนมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป
14 จํานวนครัวเรือนมีนํ้าใชเพียงพอตลอดป
15 จํานวนครัวเรือนมีการจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ
16 จํานวนครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ
17 จํานวนครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี
18 จํานวนครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
19 จํานวนครัวเรือนมีความอบอุน
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20 จํานวนเด็กอายุ 3-5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน
21 จํานวน เด็กอายุ 6-15 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
22 จํานวน เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย
23 จํานวน เด็กท่ีไมไดเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดรับการฝกอบรมดานอาชีพ
24 จํานวนคนอายุ 15-60 ป อานออกและเขียนภาษาไทยได
25 จํานวนครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอยสัปดาหละ 5 ครั้ง
26 จํานวนคนอายุ 18-60 ป มีการประกอบอาชีพและมีรายได
27 จํานวนครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมตํ่ากวาคนละ 20,000 บาทตอป
28 จํานวนครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน
29 จํานวนคนในครัวเรือนไมติดสุรา
30 จํานวนคนในครัวเรือนไมสูบบุหรี่
31 จํานวนครัวเรือนมีคนอายุ 6 ปขึ้นไปทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละ1 ครั้ง
32 จํานวนคนสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน
33 จํานวนคนพิการไดรับการดูแลเอาใจใสจากคนในครัวเรือน
34 จํานวนครัวเรือนมีคนเปนสมาชิกกลุมท่ีต้ังขึ้นในหมูบาน ตําบล
35 จํานวนครัวเรือนมีคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชนของชุมชนหรือทองถิ่น
36 จํานวนครัวเรือนมีคนเขารวมทํากิจกรรมสาธารณะของหมูบาน
37 จํานวนคนที่มีสิทธ์ิไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง

สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น  สวนแผนพัฒนาทองถิ่น
01 รายงานการสํารวจพื้นที่ เพื่อจัดทําสวนสาธารณะประจําตําบล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามจังหวัด

(ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  1 อําเภอ 1 สวนสาธารณะ ทําครั้งเดียวเมื่อป 2547  โดยให อบต.เปนผูกรอกขอมูล)
01 อปท. ท่ีมีสวนสาธารณะ
02 อปท. ท่ีไมมีสวนสาธารณะ
03 จํานวน และพื้นท่ี สวนสาธารณะที่ไดรับรายงาน
04 จํานวน และพื้นท่ี ท่ีจะจัดทําสวนสาธารณะที่ไดรับรายงาน

สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวม  ฝายสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม
02 การจัดทําฐานขอมูลองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2548

(จัดทําขอมูลครั้งแรก 2548 โดย อบต. หรือ เทศบาล เปนผูกรอกแบบสอบถาม)
01 ขอมูลสภาพทั่วไป

ลักษณะที่ต้ัง (พื้นท่ี อาณาเขตการปกครอง)
ประชากร (จํานวนหลังคาเรือนในพื้นท่ีรับผิดชอบ จํานวนประชากรทั้งหมดในพื้นท่ีตามฐานทะเบียนราษฎร)
รายละเอียดประชากร (อัตราการเพิ่มของประชากร จํานวนประชากรที่พิการหรือทุพพลภาพทั้งหมด และที่ไดรับความชวยเหลือ 
จํานวนคนชราที่มาขอความชวยเหลือ และไดรับความชวยเหลือ จํานวนประชากรที่เปนโรคเอดสและไดรับการชวยเหลือ)
ลักษณะอาชีพของประชากรในพื้นท่ี (รายไดเฉล่ียตอหัวตอป ประมาณการผูประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รับจางทั่วไป อ่ืน ๆ 
และวางงาน)

02 ขอมูลโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การคมนาคม/การจราจร 
ถนน  (จํานวน ประมาณการความยาว ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ของ ถนนลูกรัง ถนนดิน ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนอื่น ๆ)
สะพาน  (จํานวน ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ของ สะพานคอนกรีต สะพานเหล็ก สะพานไม และสะพานอื่น ๆ)
แหลงนํ้า  (จํานวนแมนํ้าท่ีไหลผาน จํานวนหวย/หนอง/คลอง/บึง  
ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ของ อางเก็บนํ้าและฝายน้ําลน คลองชลประทาน ฝายตนนํ้าลําธาร(ฝายแมว) บอบาดาลสาธารณะ
บอบาดาลเอกชน บอนํ้าต้ืนสาธารณะ บอนํ้าต้ืนเอกชน และแหลงนํ้าอ่ืน ๆ)
การขนสง (จํานวน ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ของ สถานีขนสง สถานีรถไฟ สนามบิน ทาเรือของรัฐ ทาเรือของเอกชน 
และชนิดของพาหนะที่ใชเดินทางเขาสูพื้นท่ี)

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
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การโทรคมนาคม/ส่ือสาร
(จํานวนบานที่มีโทรศัพท  รอยละของจํานวนโทรศัพทท้ังหมดในเขตพื้นท่ี จํานวน ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ของโทรศัพทสาธารณะ และ
จํานวนจุด
ท่ีตองการเพิ่ม จํานวนชุมสายโทรศัพท รอยละของเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใหบริการในพื้นท่ี ความจําเปน/ไมจําเปน กรณีท่ีเครือขาย
โทรศัพทเคล่ือนท่ีครอบคลุมไมถึง  จํานวน ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ของที่ทําการไปรษณีย และจํานวนจุดท่ีตองการเพิ่ม
จํานวนสถานที่บริการอินเตอรเน็ต จํานวนสถานีวิทยุ/วิทยุชุมชน  รอยละของพื้นท่ีท่ีสามารถรับชมสถานีโทรทัศนแตละชองไดโดยใชเสาอากาศ 
รอยละของพื้นท่ีท่ีสามารถรับสัญญาณวิทยุ AM FM   และจํานวนหอกระจายขาว เสียงตามสาย ในพื้นท่ี  เงินอุดหนุน งบทองถิ่น สําหรับหอ
และเสียงตามสาย ช่ือหอกระจายขาว/เสียงตามสาย สถานที่ต้ัง การมี/ไมมีผูประกาศขาว จํานวนหมูบานที่ไดรับบริการ ท่ีมาของงบประมาณ)
ประปา  (จํานวนครัวเรือนท่ีมี/ไมมีประปาใช หนวยงานที่ดําเนินกิจการประปาในพื้นท่ี จํานวนน้ําประปาที่ผลิตได/วัน จํานวนน้ําประปาที่มี
การใช/วัน
จํานวนแหลงนํ้าดิบท่ีใชผลิตนํ้าประปา จํานวนแหลงนํ้าดิบสํารองที่ใชผลิตนํ้าประปา  ความสามารถในการผลิตนํ้าประปาไดตลอดป)
ไฟฟา  (จํานวนครัวเรือนท่ีมี/ไมมีไฟฟาใช จํานวนจุดไฟฟาสาธารณะ และจํานวนจุดไฟฟาสาธารณะที่ตองการเพิ่ม การมี/ไมมีระบบไฟฟาโซ
ลาเซลล
ลักษณะการใชท่ีดิน (พื้นท่ีพักอาศัย พื้นท่ีพาณิชยกรรม พื้นท่ีต้ังและจํานวนแหงหนวยงานของรัฐ พื้นท่ี/จํานวนแหงสวนสาธารณะ/นันทนาการ 
พื้นท่ีต้ังและจํานวนแหงสถานศึกษา  พื้นท่ีวาง/พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีเกษตรกรรม)

03 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
สถานธนานุบาล (จํานวนสถานธนานุบาลของรัฐ และเอกชน)
โรงฆาสัตว (จํานวนโรงฆาสัตวของรัฐ และเอกชน)
อุตสาหกรรม/ธุรกิจ (ประเภทอุตสาหกรรม/ธุรกิจ จํานวนผูประกอบการ จํานวนโรงงาน รายไดเฉล่ียตอป)
พืชเศรษฐกิจ (ประเภทพืชเศรษฐกิจ จํานวนพื้นท่ีปลูก/ไร)
การพาณิชยกรรมและบริการ (จํานวนสถานีนํ้ามัน ศูนยการคา/หางสรรพสินคา ตลาดสด)
สถานประกอบการ (จํานวนสถานที่จําหนายอาหารตาม พ.ร.บ.  สาธารณสุข สถานบริการตาม พ.ร.บ. สถานบริการ โรงแรม โรงภาพยนต 
ธนาคาร)
การทองเที่ยว (แหลงทองเที่ยว สถานที่ต้ัง จํานวนนักทองเที่ยวเฉลี่ยตอป)
การปศุสัตว (จํานวนเกษตรกรที่เล้ียง โค กระบือ เปด ไก หมู แพะ และจํานวนสัตวท่ีเล้ียง)
การประมงและสัตวนํ้า (จํานวนผูมีอาชีทําการประมง กุง ปลา หอย ปู กบ อ่ืน ๆ และจํานวนผลผลิตแตละชนิด)

04 ขอมูลดานสังคม
ขอมูลศาสนสถาน  (จํานวนวัด จํานวนเมรุเผาศพ จํานวนโบสถ จํานวนมัสยิด จํานวนสุสาน)
ขอมูลผูนับถือศาสนา  (จํานวนผูนับถือศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต อ่ืน ๆ)
ขอมูลชุมชน  (ช่ือชุมชน จํานวนบาน จํานวนประชากร)
ขอมูลสถานศึกษา (ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ จํานวนสถานศึกษาในสังกัด อปท. กระทรวงศึกษาธิการ และเอกชน)
ขอมูลกีฬา นันทนาการ และพักผอน (ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ จํานวนสวนสาธารณะ หองสมุดประชาชน ลานกีฬา สนามกีฬา)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  (ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ จํานวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวนนักเรียนเด็กเล็ก จํานวนครูพี่เล้ียง ผานการอบรม/ไมผาน
การอบรม
งบประมาณที่ใชบริหารศูนย --เงินอุดหนุน--งบอปท.)

05 ขอมูลดานสาธาณสุข
สถานบริการสาธารณสุข  
(ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ จํานวนโรงพยาบาล/สถานีอนามัย จํานวนศูนยบริการสาธารณสุข จํานวนคลินิคเอกชน  จํานวนรานขายยา)
บุคลากรทางการแพทยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานพยาบาลที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(จํานวน ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ของบุคลากร แพทย พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร เจาพนักงานสงเสริมสาธารณสุข พนักงานอนามัย
เจาพนักงานสุขาภิบาล เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  และโรคที่เกิดขึ้นเปนประจําในทองถิ่น)

06 ขอมูลดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวนเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง)
(จํานวน ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ของขาราชการ/พนักงาน ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
สถิติการเกิดเพลิงไหม
(จํานวนครั้งของการเกิดเพลิงไหม จํานวนผูเสียชีวิต ผูไดรับบาดเจ็บ ทรัพยสินท่ีไดรับความเสียหาย การใหความชวยเหลือ  ในปท่ีผานมา)
รถดับเพลิง  (ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ จํานวนรถดับเพลิง ขนาดความจุนํ้า ปท่ีซ้ือ ราคา แหลงท่ีมาของงบประมาณ)
รถยนตบรรทุกนํ้า  (ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ จํานวนรถยนตบรรทุกนํ้า ขนาดความจุนํ้า ปท่ีซ้ือ ราคา แหลงท่ีมาของงบประมาณ)
รถกระเชา  (ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ จํานวนรถกระเชา ขนาดความจุนํ้า ปท่ีซ้ือ ราคา แหลงท่ีมาของงบประมาณ)
รถบันได  (ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ จํานวนรถบันได ขนาดความจุนํ้า ปท่ีซ้ือ ราคา แหลงท่ีมาของงบประมาณ)
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เรือยนตดับเพลิง  (ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ เรือยนตดับเพลิง ขนาดความจุนํ้า ปท่ีซ้ือ ราคา แหลงท่ีมาของงบประมาณ)

07 ขอมูลดานส่ิงแวดลอม
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกในพื้นท่ีอปท.เฉล่ียตอปท่ีผานมา
นํ้าเสีย  (ปริมาณน้ําเสีย จํานวนโรงบําบัดนํ้าเสีย จํานวนน้ําเสียท่ีบําบัดได)
ขยะ 
(ปริมาณขยะ/วัน วิธีการกําจัดขยะ--กองบนพื้น--กองบนพื้นแลวเผา--ฝงกลบ--หมักปุย--เผาในเตาขยะ--นอกพื้นท่ีโดยไมเสียคาใชจาย--อ่ืนๆ
พื้นท่ีสําหรับกําจัดขยะ--ทองถิ่นจัดซ้ือเอง พ.ศ.ท่ีซ้ือ ราคา ระยะหางจากแหลงชุมชน ใชพื้นท่ีไปแลว พื้นท่ีท้ังหมด พื้นท่ีคงเหลือ
--ใหทองถิ่นอ่ืนทําการกําจัด คาใชจายตอตัน--ใชพื้นที่รวมของจังหวัด
รถยนตเก็บขยะ จํานวน ความเพียงพอ/ไมเพียงพอ ขนาดความจุ ปท่ีซ้ือ ขยะที่ขนได/วัน ขยะที่กําจัดได/วัน)
แหลงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี (จํานวนแหลง ทอง เงิน ทองแดง ดีบุก รังนก ภูเขาหิน และอ่ืน ๆ)

08 ขอมูลดานการเงินการคลัง
การคลัง (รายรับ รายจาย ท่ีไมรวมเงินอุดหนุน)
การจัดเก็บรายได (ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีภาคหลวงแร และอ่ืน ๆ ท่ีเก็บได และคงคาง)
ธนาคารหมูบาน (จํานวนธนาคารขาว จํานวนขาวรวม จํานวนสมาชิก จํานวนธนาคารโค กระบือ จํานวนโค กระบือ และจํานวนสมาชิก)
กองทุนหมูบน (จํานวนกองทุน จํานวนสมาชิก ยอดเงิน)

09 ขอมูลดานอ่ืน ๆ
ช่ือโครงการพิเศษ/พระราชดําริ (ช่ือโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ ผลการดําเนินงาน)
การใหขอมูลขาวสารตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร (จํานวนครั้งเฉล่ีย/ป  การมีการจัดต้ังการใหบริการ การมีปายและขอแนะนําการใหบริการ 
และจํานวน

             ผูมารับบริการ ของโครงการอินเตอรเน็ตตําบล)
การสงเสริมอาชีพชุมชน หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (ช่ือกลุม ผลิตภัณฑ จํานวนสมาชิกท่ีมาจากทองถิ่น จํานวนสมาชิกท่ีมาจากเอกชน 
สถานที่ต้ัง
            แหลงวัตถุดิบ ศูนยจําหนายสินคา รายไดเฉล่ีย)
ปญหาหลักในทองถิ่น (ความมากนอยของปญหา ยาเสพติด ท่ีดินทํากิน/ท่ีอยูอาศัย การวางงาน คนเรรอน หน้ีสินนอกระบบ ผูมีอิทธิพล เด็ก
และเยาวชน
           ส่ิงแวดลอม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ผูประกอบอาชีพผิดกฎหมาย การหลอกลวง การจราจร และปญหาอ่ืน ๆ)

01 สถิติขอมูลสาธารณภัย
01 สรุปสาธารณภัยประจําวัน
02 สรุปสาธารณภัยประจําสัปดาห
03 สรุปสาธารณภัยประจําเดือน
04 สรุปสาธารณภัยประจําป
05 สรุปสถานการณอุทกภัย
06 สรุปสถานการณภัยแลง
07 สรุปสถานการณภัยหนาว
08 ขอมูลพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม 2547
09 ขอมูลการวิเคราะห ประเมินและคาดการณแนวโนมการเกิดสาธารณภัยของประเทศไทยประจําเดือน/ฤดูกาล
10 ขอมูลภัยจากแผนดินไหวและคลื่นยักย สึนามิ
11 ตารางสถิติสาธารณภัยตางๆ
12 ขอมูลการแจงการเตือนภัย
13 ขอมูลผลการดําเนินการปองกันอุบัติเหตุจราจรชวงปใหม
14 ขอมูลผลการดําเนินการปองกันอุบัติเหตุจราจรชวงเทศกาลสงกรานต
15 ผลการวิเคราะหขอมูลรายงานชวงเทศกาลสงกรานต
16 ผลการวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินงานการปองกันอุบัติเหตุจราจรชวงปใหม

02 สถิติระบบฐานขอมูล
01 ขอมูลระบบ MIS/GIS
02 ฐานขอมูล อปพร.

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย
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03 ฐานขอมูลสารเคมี
04 ฐานขอมูลผูประสบภัย
05 ฐานขอมูลพื้นท่ีประสบอุทกภัย GIS
06 GIS LINK

03 ทะเบียนผูเชี่ยวชาญ
01 ดานอัคคีภัย
02 ดานวาตภัย
03 ดานอุทกภัย
04 ดานสารเคมี
05 ดานไฟปา
06 ดานเขื่อน
07 ดานจราจรทางบก ทางน้ํา
08 ดานแผนดินไหวและทรุดตัว

ศูนยปฏิบัติการกรมที่ดิน
01 สรุปผลดําเนินการจัดที่ดินตามนโยบายแกไขปญหาสังคมความยากจนเชิงบูรณาการ

01 ช่ือท่ีสาธารณะ  นสล.เลขที่ ท่ีต้ัง เนื้อท่ีนสล. จํานวนผูบุกรุก งบประมาณ จํานวนเนื้อท่ีท่ีไดรับการจัด ผลการจัด(ครัวเรือน/แปลง)

กองแผนงาน ฝายขอมูลและสถิติ
02 สถิติปริมาณเอกสารสิทธ์ิที่ดินทั่วประเทศ

01 ประเภทเอกสารสิทธ์ิ จํานวนเอกสารสิทธ์ิ จํานวนเนื้อท่ี  จําแนกตาม จังหวัด ภาค ท่ัวประเทศ

สํานักจัดการที่ดินของรัฐ
03 สถิติการรังวัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

01 จํานวนที่สาธารณประโยชนท่ัวประเทศ (ประเภท จํานวนแปลง เน้ือท่ี  (ท่ีรังวัดออก นสล. แลว/ อยูระหวางดําเนินการ/ ยังไมไดดําเนินการ))

04 สรุปผลการดําเนินงานจัดที่ดินตามโครงการ (ผืนใหญ) 
01 งาน/โครงการ พื้นท่ีดําเนินการ หนวยนับ เปาหมาย ผลงาน

05 สรุปผลการดําเนินงานจัดที่ดินชวยเหลือชาวนาชาวไร (แปลงเล็ก) 
01 ผลการออกใบจองใหแกราษฎร  (จํานวน แปลง จํานวนไร) จําแนกตามปงบประมาณ

01 ขอมูลผูใชน้ํา รายป
01 จํานวนผูใชนํ้าประเภทตาง ๆ  (ประเภทที่อยูอาศัย  ประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ และอ่ืน ๆ)
02 จํานวนผูใชนํ้ารายเล็ก จําแนกตามขนาดมาตรวัดนํ้า
03 จํานวนผูใชนํ้ารายใหญ จําแนกตามขนาดมาตรวัดนํ้า
04 จํานวนติดต้ังประปาใหม
02 ปริมาณน้ําใชเฉล่ียตอรายตอเดือน จําแนกตามประเภทผูใชนํ้า
03 จํานวนประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ
04 จํานวนบานในพื้นท่ีรับผิดชอบ

02 ขอมูลที่สําคัญของการประปานครหลวง รายป
01 พื้นท่ีรับผิดชอบ
02 พื้นท่ีบริการ
03 ความยาวทอ
04 จํานวนผูใชนํ้า

การประปานครหลวง  กระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน  กระทรวงมหาดไทย
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05 ปริมาณน้ําผลิตจาย
06 ปริมาณน้ําจําหนาย
07 อัตราน้ําสูญเสีย

01 การใชนํ้าดิบของการประปาสวนภูมิภาค   (ปริมาณน้ํา และจํานวนแหง) 
01 ประเภทและจํานวนแหลงนํ้า  ลุมนํ้า  ปริมาณน้ํา  % การใชนํ้า  จํานวนประปา

02 ผูใชนํ้า
01 จํานวนและประเภทผูใชนํ้า  ชวงการใชนํ้า  ปริมาณการใชนํ้า

03 ผลการดําเนินงานของ การประปาสวนภูมิภาค 
01 จํานวนผูใชนํ้าเมื่อส้ินป
02 อัตราการเพิ่มตามปกติ
03 จํานวนพนักงานและลูกจางประจํา
04 อัตราสวนพนักงานตอผูใชนํ้า
05 อัตราสวนผูใชนํ้าตอพนักงาน 1 คน
06 ปริมาณน้ําผลิต
07 ปริมาณน้ําผลิตจาย
08 ปริมาณน้ําขาย
09 อัตราน้ําสูญเสียในระบบจาย
10 เฉล่ียการใชนํ้าเฉล่ีย (ตอรายตอเดือน ตอรายตอวัน ตอคนตอวัน)
11 ปริมาณการใชสารสม
12 ปริมาณการใชแกสคลอรีน
13 ปริมาณการใชปูนขาว
14 รายได
15 รายจาย
16 กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
17 สินทรัพย

01 ขอมูลอุทกศาสตร
      - ความลาดชันของหาด
      - ความลึกของน้ํา
      - พิกัดตําแหนง
      - ลักษณะชายฝง
      - ลักษณะชายหาด
      - ความเค็มนํ้าทะเล 

02 ขอมูลอุตุนิยมวิทยา
       - อุณหภูมิอากาศ    
       - ความกดอากาศ  
       - ความชื้นสัมพัทธ  
       - ทัศนวิสัย 
       - เมฆ
       - ทิศทางและความเร็วของลม  

03 ขอมูลสมุทรศาสตร

กองทัพเรือ (กรมอุทกศาสตร กองบัญชาการกองทัพเรือ)  กระทรวงกลาโหม

จัดเก็บขอมูลโดยตั้งสถานีตรวจวัด และสํารวจโดยใชเครื่องมือตรวจวัด ทุกวัน(ขอมูลระดับนํ้าเปนรายช่ัวโมง)  ทุกป จังหวัด ภาค  ประเทศ และที่ต้ังของทะเล 
(อาวไทยและทะเลอันดามัน))

การประปาสวนภูมิภาค  กระทรวงมหาดไทย
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ท่ีมา
      - ความเปนกรด-ดางน้ําทะเล  
      - ความโปรงแสงของทะเล
      - ความเร็วกระแสน้ํา   
      - ความเร็วเสียงในน้ําทะเล  
      - ความสูงของคลื่น  
      - ความหนาแนนของน้ําทะเล  
      - คาบคลื่น  
      - ทิศทางคลื่น,นํ้า   
      - ปริมาณออกซิเจนในทะเล  
      - ลักษณะตะกอนพื้นทองทะเล   
      - อุณหภูมินํ้า  

04 ขอมูลระดับน้ํา (Tide Data) 
      - ความสูงของระดับนํ้า (Height) 
      - เรนจของน้ํา (Range of Tide)  
      - ระดับนํ้าขึ้นสูงสุด-ลงตํ่าสุด (Water Level)    
      - เวลาน้ําขึ้น-ลง(Time)  

01 การกํากับ ดูแลความปลอดภัยการใชพลังงานนิวเคลียร
(เก็บขอมูลจากรายงาน รายป ท่ัวประเทศ)
 -- เพื่อใหเกิดการใชพลังงานอยางประหยัด  มีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยการจัดระบบการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อนุรักษพลังงาน

01 สถิติการอนุญาตมีไวในครอบครองและใชวัสดุกัมมันตรังสี จําแนกตามประเภทของการใชประโยชน
02 สถิติการอนุญาตนําเขาและสงออกวัสดุกัมมันตรังสี จําแนกตามประเภทของการใชประโยชน
03 สถิติการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี  จําแนกตามประเภทสถานปฏิบัติการ
04 สถิติการรับรองความปลอดภัยการขนสงและหีบหอวัสดุกัมมันตรังสี
05 สถิติเครื่องกําเนิดรังสี  จําแนกตามประเภทของการใชประโยชน

02 การใหบริการเทคโนโลยีนิวเคลียร
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน รายไตรมาส ระดับหนวยงาน)
 -- เพื่อดําเนินงานการใหบริการดานเทคโนโลยีนิวเคลียรท่ีตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิตและภาคการบริการ เชน การผลิตสารไอโซโทปรังสี

 -- คุณภาพการผลิต  เพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  เปนตน
01 สถิติการใหบริการสารไอโซโทปรังสี  จําแนกตามประเภทสารไอโซโทปรังสี
02 สถิติการใหบริการการฉายรังสีอาหารและผลผลิตทางการเกษตร  จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ
03 สถิติการใหบริการตรวจสอบโดยไมทําลายในอุตสาหกรรม  จําแนกตามประเภทผูรับบริการ
04 สถิติการใหบริการวิเคราะหกัมมันตภาพรังสีในตัวอยางสินคาสงออก  จําแนกตามประเภทสินคา
05 สถิติการใหบริการวิเคราะหตัวอยางโดยเทคนิคเชิงนิวเคลียร  จําแนกตามเทคนิคการวิเคราะห
06 สถิติการใหบริการจัดการกากกัมมันตภาพรังสี  จําแนกตามประเภทของกากกัมมันตรังสี
07 สถิติการใหบริการเทคโนโลยีสารรังสีติดตามในอุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
08 สถิติการใหบริการฉายรังสีอัญมณี  จําแนกตามประเภทของอัญมณี

03 การถายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียร
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน รายไตรมาส ระดับหนวยงาน)

 -- เพื่อบริการและจําหนายแกโรงพยาบาลตางๆ   เปนการชวยลดการนําเขาจากตางประเทศ  การบริการวิเคราะหและออกใบรับรองดาน
กัมมันตภาพรังสีในตัวอยาง
 -- สินคาสงออก  เพื่อเปนการสนับสนุนการสงออก  การใชเทคนิคการตรวจสอบโดยไมทําลายการใชเทคโนโลยีสารรังสีติดตามเพื่อแกไขปญหา  และ
ตรวจสอบ

 -- เพื่อใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีนิวเคลียรสูภาคอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และบริการ  เพื่อรับเอาเทคโนโลยี  ไปใชในกระบวนการพัฒนาและ
ปรับปรุงการผลิต

 -- พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงาน  กํากับดูแลการเก็บรักษาวัสดุ และการใชพลังงานนิวเคลียร  และกัมมันตรังสีใหเกิดประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
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ท่ีมา
 -- และบริการของตนใหดีขึ้น  ตลอดจนการสรางความปลอดภัย  จากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับรังสี

01 สถิติการฝกอบรม  สัมมนา  จําแนกตามหลักสูตร
02 สถิติการถายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงดวยการฉายรังสี
03 สถิติการถายทอดเทคโนโลยีดานการฉายรังสีอาหาร

01 จํานวนรถใหม (ปายแดง)  ที่จดทะเบียนโดยแยกยี่หอรถ
(เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบรายงาน รายเดือน  , รายป สํานักงานขนสงจังหวัด)
 -- เพื่อทราบจํานวนรถใหม (ปายแดง)  ท่ีมาดําเนินการจดทะเบียนโดยแยกตามยี่หอรถ

01 จํานวนรถใหม (ปายแดง)  ท่ีจดทะเบียนโดยแยกยี่หอรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1)
02 จํานวนรถใหม (ปายแดง)  ท่ีจดทะเบียนโดยแยกยี่หอรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตรถยนตน่ังสวนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
03 จํานวนรถใหม (ปายแดง)  ท่ีจดทะเบียนโดยแยกยี่หอรถตามกฎหมายวาดวยรถยนตรถยนตบรรทุกสวนบุคคล (รย.3)
04 จํานวนรถใหม (ปายแดง)  ท่ีจดทะเบียนโดยแยกยี่หอรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถจักรยานยนต (รย.12)

02 สถิติรถที่จดทะเบียนทั่วประเทศ
(เก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน รายป สํานักงานขนสงจังหวัด และ สํานักงานขนสงจังหวัดสาขา)
 -- เพื่อตองการทราบจํานวนรถที่จดทะเบียน

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
01 จํานวนรถที่จดทะเบียนทั่วประเทศตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
02 จํานวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  จําแนกเปนรายภาค
03 จํานวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  จําแนกตามประเภทรถ
04 จํานวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  จําแนกตามน้ําหนัก
05 จํานวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  จําแนกตามลอ
06 จํานวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  จําแนกตามประเภทรถที่ใชในการประกอบการขนสง

ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
07 จํานวนรถที่จดทะเบียนทั่วประเทศตามกฎหมายวาดวยรถยนต
08 จํานวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต  จําแนกเปนรายภาค
09 จํานวนรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต  จําแนกตามประเภทรถ

สํานักวางแผนทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จัดทําฐานขอมูลสนับสนุนตัวชี้วัดดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ นําเสนอในเว็บไซต

ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติฯ ท่ีมา
01 ทรัพยากรปาไม

01 พื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ   จําแนกตาม ช่ือ ท่ีต้ัง และขนาดของพื้นท่ีปาสงวนซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม กรมปาไม , กรมอุทยาน
02 พื้นท่ีปาอนุรักษ จําแนกตามประเภทพื้นท่ี , ขนาดพื้นท่ี กรมปาไม , กรมอุทยาน
03 ปาชุมชนท่ีไดรับอนุมัติโครงการในระดับหมูบาน ขอมูลสวนปาชุมชน กรมปาไม
04 พื้นท่ีเปาหมายโครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
05 พื้นท่ีปาไม สัดสวนพื้นท่ีปาตอพื้นท่ีประเทศไทยและสัดสวนการเปลี่ยนแปลง  จําแนกเปนรายภาค กรมปาไม
06 การเปรียบเทียบพื้นท่ีปาอนุรักษท่ีมีอยูตอพื้นท่ีประเทศไทย จําแนกตามประเภทพื้นท่ี กรมปาไม , กรมอุทยาน
07 จํานวนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติ
08 การประเมินพื้นท่ีปาท่ีถูกไฟไหม สํานักควบคุมไฟปา  กรมปาไม
09 การประเมินพื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหมในแตละภาคของประเทศไทย กรมปาไม , กรมอุทยาน
10 การประเมินพื้นท่ีปาไมท่ีถูกไฟไหมในปาประเภทตางๆ กรมปาไม , กรมอุทยาน
11 งบประมาณของกิจการงานควบคุมไฟปาท่ีไดรับจัดสรร กรมปาไม , กรมอุทยาน
12 สถานภาพตามบัญชีทายอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคาสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ กรมปาไมและCITES
13 สถานภาพปจจุบันตามการจัดของสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมและสถานภาพIUCN กรมปาไมและ สนง.นโยบายและแผนสวล.

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม
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ท่ีมา
14 สถานภาพสัตวปาตามประกาศแนบทายพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา ราชกิจจานุเบกษา, กรมปาไม

02 ทรัพยากรดิน
01 การใชประโยชนท่ีดินในดานตางๆในระดับภาคและระดับประเทศ  กรมพัฒนาที่ดิน
02 เน้ือท่ีช้ันความเหมาะสมของดินตอการปลูกพืชในภาคตางๆ ของประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน
03 แผนงานในอนาคตเกี่ยวกับการจัดเขตพื้นท่ีเพาะปลูก กรมพัฒนาที่ดิน
04 ขอมูลเอกสารสิทธิท่ีดิน กรมท่ีดิน
05 ขอมูลการปฎิรูปท่ีดิน สํานักงานปฎิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (สปก)
06 เน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตตอไร : ขาวนาป  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
07 เน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตตอไร : ขาวนาปรัง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
08 เน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตตอไร : ขาวโพดเลี้ยงสัตว  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
09 เน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตตอไร : มันสําปะหลัง  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
10 เน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตตอไร : ถั่วเหลือง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
11 เน้ือท่ีปลูก เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว ผลผลิตตอไร : ออยโรงงาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
12 พื้นท่ีดินท่ีมีปญหาการชะลางพังทะลายในระดับตางๆ  จําแนกตามระดับความรุนแรง กรมพัฒนาที่ดิน
13 พื้นท่ีดินท่ีมีปญหาตอการใชประโยชนดานการเกษตรเชน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ  กรมพัฒนาที่ดิน
14 พื้นท่ีท่ีไดมีการแกไขปญหาการชะลางพังทะลายของดิน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ กรมพัฒนาที่ดิน
15 งบประมาณในการแกไข ฟนฟู  และปรับปรุง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุและแกไขชะลางการพังทะลายของดิน กรมพัฒนาที่ดิน

03 ทรัพยากรน้ํา
01 ปริมาณน้ําเก็บกักตอปริมาณน้ําทาในลุมนํ้าหลัก 25 ลุมนํ้าของประเทศ กรมชลประทาน
02 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหลงนํ้าขนาดใหญ กลาง เล็ก ในภาพรวมประเทศ กรมชลประทาน
03 สัดสวนการใชพื้นท่ีเพาะปลูกตอพื้นท่ีชลประทาน กรมชลประทาน
04 สัดสวนพื้นท่ีระหวางพื้นท่ีชลประทานกับพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร กรมชลประทาน
05 อัตราการใชนํ้าเพื่อการเพาะปลูกพืชหลักแตละชนิด ตอไร ตอฤดูกาล กรมชลประทาน
06 ขอมูลเกณฑอัตราการใชนํ้าของชุมชนตางๆ การประปาสวนภูมิภาค , นครหลวง
07 มาตราฐานคุณภาพน้ําผิวดินของประเทศไทยและสากล กรมควบคุมมลพิษ
08 บอบาดาลที่เจาะสํารวจโดยกรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี
09 บอบาดาลที่เจาะสํารวจโดยกรมโยธาธิการ กรมโยธาธิการ

04 ทรัพยากรปาชายเลน
01 การเปลี่ยนแปลงของเนื้อท่ีปาชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
02 ขอมูลจํานวน / ปริมาณสัตวนํ้าชายฝงทะเลที่จับไดในเขต 3 กม. จากชายฝงทะเลถึงฝง กรมประมง
03 ปริมาณสัตวนํ้าเค็มและน้ําจืด จําแนกตามวิธีทําการประมง กรมประมง
04 ปริมาณผลผลิตสัตวนํ้าเค็มท่ีจับไดจากธรรมชาติใน 5 อันดับแรก กรมประมง
05 ปริมาณการจับสัตวนํ้าจืดจากแหลงนํ้าธรรมชาติ จําแนกตามชนิดสัตวนํ้าท่ีสําคัญ กรมประมง
06 ปริมาณสัตวนํ้าจืดจากการเพาะเลี้ยง จําแนกตามชนิดสัตวนํ้า กรมประมง
07 ปริมาณสัตวนํ้าจากการเพาะเลี้ยงชายฝง จําแนกตามประเภทการเลี้ยงของสัตวนํ้า กรมประมง
08 จํานวนผูประกอบการ (ฟารม) กุงทะเล ปลานํ้ากรอย และการเล้ียงหอยทะเล กรมประมง

ขอมูลดานส่ิงแวดลอม
05 คุณภาพน้ํา

01 คุณภาพน้ําในแหลงนํ้าของประเทศไทย สํานักจัดการคุณภาพน้ํา , คพ.
02 ขอมูลคุณภาพน้ําแมนํ้าเจาพระยา  สํานักจัดการคุณภาพน้ํา , คพ.
03 ขอมูลคุณภาพน้ําแมนํ้าทาจีน  สํานักจัดการคุณภาพน้ํา , คพ.
04 ขอมูลคุณภาพน้ําแมนํ้าแมกลอง  สํานักจัดการคุณภาพน้ํา , คพ.
05 ขอมูลคุณภาพน้ําแมนํ้าบางปะกง  สํานักจัดการคุณภาพน้ํา , คพ.
06 สถานีเก็บตัวอยางแมนํ้าทาจีน สํานักจัดการคุณภาพน้ํา , คพ.

06 คุณภาพอากาศ
01 สรุปขอมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล  และตางจังหวัด สํานักจัดการคุณภาพอากาศฯ คพ.

07 น้ําเสีย
01 ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนท่ีกอสรางแลวเสร็จ องคการจัดการน้ําเสีย , คพ.
02 ระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนท่ีอยูระหวางการกอสราง/ขยายระบบ กรมโยธาธิการและผังเมือง , กทม.
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03 ขอมูลโครงการบําบัดนํ้าเสียของกรุงเทพมหานคร สํานักระบายน้ํา  กรุงเทพมหานคร
04 ขอมูลปริมาณการบําบัดนํ้าเสียและคาใชจายในการเดินระบบของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําในกรุงเทพมหานคร สํานักระบายน้ํา  กรุงเทพมหานคร
05 ขอมูลชุมชน/เทศบาล ท่ีสามารถบริหารจัดเก็บคาบําบัดนํ้าเสียได สํานักจัดการคุณภาพน้ํา  คพ.
06 สรุปขอมูลระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนท้ังประเทศ กรมควบคุมมลพิษ
07 ขอมูลระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
08 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียสวนกลางของนิคมอุตสาหกรรม 21 แหง การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
09 สรุปผลโครงการพัฒนาระบบการจัดการฟารมสุกรท่ีเหมาะสมเพื่อแกไขมลภาวะฟารมปศุสัตว กองสัตวรักษ  กรทปศุสัตว

08 ขยะมูลฝอย
01 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดขึ้น สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
02 ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลของภาคเหนือ สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
03 ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
04 ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลของภาคกลาง สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
05 ขอมูลปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในเขตเทศบาลของภาคใต สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
06 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและการนํากลับมาใชประโยชนใหม จําแนกเปนรายจังหวัดและรายภาค สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
07 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและการนํากลับมาใชประโยชนใหม ในเขตเทศบาลของภาคเหนือ สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
08 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและการนํากลับมาใชประโยชนใหม ในเขตเทศบาลของภาคกลาง สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
09 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและการนํากลับมาใชประโยชนใหม ในเขตเทศบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
10 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและการนํากลับมาใชประโยชนใหม ในเขตเทศบาลของภาคใต สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
11 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นและการนํากลับมาใชประโยชนใหม ในเขต กทม. สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
12 โครงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย ในประเทศไทย สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
13 ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต กทม. จําแนกตามหนวยงาน กรุงเทพมหานคร
14 เปรียบเทียบปริมาณขยะมูลฝอยเขากับนําออกไปทําลาย กรุงเทพมหานคร
15 ปริมาณขยะมูลฝอยและกากของเสียท่ีเกิดจากนิคมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
16 การใชประโยชนขยะมูลฝอยชุมชน สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
17 สรุปขอมูลการนําขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชนใหม จําแนกเปนรายจังหวัดและรายภาค สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
18 ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใชประโยชนใหมท่ีแยกไดจาก 14 กลุมเปาหมายของ กทม. กรุงเทพมหานคร
19 การใชประโยชนของเสียเชิงอุตสาหกรรม สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.

09 ของเสียอันตราย
01 ปริมาณของเสียอันตรายทั่วประเทศระหวางป 2535 - 2545 สํานักจัดการกากของเสียฯ คพ.
02 ปริมาณของเสียไมอันตรายและของเสียอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม ของเสียอันตราย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10 สาธารณสุข
01 รอยละของครัวเรือนท่ีมีสะอาดเพียงพอ สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม  กรมอนามัย
02 รอยละของครัวเรือนท่ีมีสวมถูกหลักสุขาภิบาล สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม  กรมอนามัย
03 ผูปวยที่ไดรับสารอันตรายทางอุตสาหกรรม จําแนกตามประเภทสารเคมี กองระบาดวิทยา สํานักงาน
04 จํานวนผูปวยและเสียชีวิตจากการไดรับสารอันตราย กองระบาดวิทยา สํานักงาน

11 แหลงมรดกทางวัฒนธรรม
01 จํานวนแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและงบประมาณที่ไดรับการคุมครอง ปองกัน ฟนฟู และอนุรักษ กรมศิลปากร, สผ.
02 ขอมูลรายละเอียดงบประมาณคาใชจายในการคุมครอง ปองกัน ฟนฟู และอนุรักษส่ิงแวดลอมของแหลงมรดกทางวัฒนธรรม ระหวาง ป 2530กรมศิลปากร และ สผ.

12 องคกรเอกชนทางดานส่ิงแวดลอม
01 รายละเอียดองคกรเอกชนทางดานส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

13 แหลงทองเที่ยว
01 จํานวนแหลงและงบประมาณ คาใชจาย ในการคุมครอง ปองกัน ฟนฟู และอนุรักษส่ิงแวดลอมของการทองเที่ยวในภาคเหนือ ป 2540 - 2545 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

14 งบประมาณการจัดการดานส่ิงแวดลอม
01 รายละเอียดโครงการที่ไดรับการสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอม กองทุนส่ิงแวดลอม

กรุงเทพมหานคร
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สํานักระบายน้ํา
01 ขอมูลการระบายน้ํา

01 จํานวนระบบระบายน้ํา (ประเภท พื้นท่ี)
02 กําลังการสูบระบายน้ําของสถานีสูบนํ้าหลัก  รายเดือน( ประสิทธิภาพการระบายน้ําแยกตามพื้นท่ี  กําลังสูบนํ้ารวม ลูกบาศกเมตร/วินาที)

03 จํานวนเครื่องจักรกล (จํานวนเครื่องสูบนํ้า  กําลังสูบ/เครื่อง พื้นท่ีฝงพระนคร  พื้นท่ีฝงธนบุรี)
04 สถานีสูบหลักริมแมนํ้าเจาพระยา (สถานีสูบนํ้า/ประตูระบายน้ํา กําลังสูบ ลูกบาศกเมตร/วินาที)
05 ปริมาณการสูบระบายน้ําของสถานีสูบนํ้า (ปริมาณการสูบระบายน้ําตอป  สถานีสูบ)
06 ปริมาณการสูบระบายน้ําของสถานีสูบนํ้าริมแมนํ้าเจาพระยา (ปริมาณการสูบระบายน้ําตอป  สถานีสูบ )

02 ขอมูลการบริหารจัดการน้ํา
01 ปริมาณฝนเฉลี่ยรายวัน  (ปริมาณฝน มม.)
02 ปริมาณการสูบนํ้ารายวัน  (ปริมาณการสูบนํ้า  ลานลูกบาศกเมตรตอวัน)
03 ปริมาณระดับนํ้าสูงสุดรายวัน
04 ระดับนํ้าสูงสุดรายวันรวม 5 สถานี  (ระดับนํ้า  สถานีสูบ)

03 ขอมูลคุณภาพน้ํา
01 คุณภาพน้ําคลองในเขตกรุงเทพมหานคร
02 จํานวนคลองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร จําแนกตามสํานักงานเขต
03 ปริมาณฝนและอุณหภูมิเฉล่ียของกรุงเทพมหานคร จําแนกเปนรายเดือน
04 คุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน

กองวิชาการ  สํานักรักษาความสะอาด
04 ขอมูลการเก็บขนขยะมูลฝอย

01 การเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพฯ  ( สํานักงานเขต ปริมาณมูลฝอยท่ีเก็บขนได  เฉล่ียตอวัน )
02 องคประกอบของมูลฝอยทางกายภาพ
03 ปริมาณมูลฝอยท่ีนําไปกําจัด จําแนกตามสถานที่กําจัดและวิธีการกําจัด
04 ปริมาณมูลฝอยท่ีนําไปใชประโยชนใหมตามโครงการสงเสริมการลดและแยกมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ
05 คาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย
06 คาใชจายในการจัดการมูลฝอย (คาใชจายในการเก็บขนมูลฝอยและกําจัดมูลฝอย)
07 ปริมาณมูลฝอยอันตรายจากชุมชนท่ีมีการคัดแยกไวและสงมอบ ณ สถานีขนถายมูลฝอยกรุงเทพมหานคร
08 ปริมาณมูลฝอยติดเช้ือท่ีเก็บขนและนําไปกําจัด
09 คาธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

สํานักอนามัย
05 การควบคุมและแจงเหตุรําคาญในเขต กทม. จําแนกตาม ผูรองเรียน ประเภทของสิ่งกอเหตุ ประวัติรองเรียน ประเภทของเหตุรําคาญ
06 จํานวนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขต กทม.
สํานักสวัสดิการสังคม  
07 ขอมูลพื้นที่สีเขียว

01 สวนสาธารณะหลักท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักสวัสดิการสังคม  ( ช่ือสวนสาธารณะ สถานที่ต้ัง เวลา เปด-ปด จํานวนผูใชบริการ )

02 สวนสาธารณะและพื้นท่ีสาธารณะในกรุงเทพมหานครในความรับผิดชอบของสํานักสวัสดิการสังคมและสํานักงานเขตตางๆ   (สํานักงานเขต 
 จํานวนสวนสาธารณะ  จํานวนพื้นท่ีสาธารณะ  จํานวนประชากรในพื้นท่ีเขต  สัดสวนพื้นท่ีตอประชากร)

03 สัดสวนพื้นท่ีสีเขียวตอประชากรเขตเมือง
04 จํานวนไมยืนตนและไมพุมท่ีปลูก

สํานักผังเมือง
08 อาคารที่ไดรับอนุญาตใหปลูกสราง

01 จํานวนและพื้นท่ีของอาคารที่ไดรับอนุญาตใหปลูกสรางในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 จําแนกตามเขต และกลุมความสูง เรียงตาม
02 จํานวนและพื้นท่ีของอาคารที่ไดรับอนุญาตใหปลูกสรางในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547 จําแนกตามเขตประเภทการใชสอยอาคาร 

(อุตสาหกรรม คลังสินคา สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถาบัน/องคการอิสระ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล อาคารที่จอดรถ และอ่ืนๆ)
สํานักส่ิงแวดลอม
09 ขอมูลคุณภาพอากาศและเสียง

01 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นท่ีท่ัวไป จําแนกตามสถานีตรวจวัด
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ภาคผนวกที 1

ท่ีมา
02 คุณภาพอากาศริมถนนจากจุดตรวจวัดแบบช่ัวคราว
03 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง บริเวณริมถนน จําแนกตามสถานีตรวจวัด
04 สถิติการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
05 สถิติการตรวจจับรถยนตท่ีมีคามลพิษเกินมาตรฐานในเขตกรุงเทพมหานครรวมกับกรมบังคับการตํารวจจราจร
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ทะเบยีนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) 
ทะเบยีนสถติิทางการ (Official Statistics Profile) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผ2-1

ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) 
 

ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Units Profile)  

1. ขอมูลหนวยสถิติ         
      
  กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

  กรม/หนวยงาน : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  หนวยสถิติ : -   
  สํานัก/ศนย/กอง : -   
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  

   ชื่อ : นางพรทิพย  จัยสิน   
   ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว   
   โทรศัพท : 02-2656539   
   โทรสาร : 02-2656536   
   E-mail : ming_j2002@hotmail.com   
     
 สถิติทางการที่หนวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 
 1. จํานวนและพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (ramsar sites)  
 2.  จํานวนและพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 
  3 .   จํานวนและพื้นที่ชุมน้ําระดับชาติ 
 4.   ชนิดพันธพืชที่ถูกคุกคาม 

                                 5.   ชนิดพันธุสัตวที่ถูกคุกคาม 

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ    
 2.1 งบประมาณ -   
   จํานวน - บาท 
 2.2 บุคลากร   
     
   ตําแหนง จํานวน
   - - 
  

3. การผลิตขอมูลสถิติ         
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ     

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช     
    ขอมูล  แหลงที่มา  
          
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ     

 

1) เนื่องจากการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จําเปนตองอาศัยขอมูลทุกดานที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซ่ึงหนวยงานไมใชแหลงผลิตขอมูล จึงไมสามารถกําหนดหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่ตรงตาม
วัตถุประสงคของเนื้อหาสาระที่ตองการได  2) ขอมูลบางเรื่องตองมีการจัดเก็บอยางละเอียดทําใหความถี่ของการจัดทําไมแนนอน จึง
ทําใหบางเรื่องมาใชวางแผนนั้น อาจไมทันสมัย และไมทราบวาจะมีการเผยแพรเมื่อไร  
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ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile)
1. ขอมูลหนวยสถิติ         
       
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

  กรม/หนวยงาน : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล    

  หนวยสถิติ :    

  สํานัก/ศนย/กอง : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล  

  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    

   ชื่อ : นายบุญเลิศ  เลิศพฤกษสุกิจ    

   ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6    

   โทรศัพท : 02-6602504    

   โทรสาร : 02-6602517    

   E-mail : boonlert@gdr.go.th    

       

   ชื่อ : นายธนจักร  ริจิรวนิช    

   ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร 4    

   โทรศัพท : 02-6602532    

   โทรสาร : 02-6602517    

   E-mail : thanajak@gdr.go.th    

        
    สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 

                        1.  แผนที่ศักยภาพน้ําบาดาล  

                        2. จํานวนบอบาดาลภาครัฐ    

                        3.  จํานวนบอบาดาลภาคเอกชน    

                                     4. คุณภาพน้ําบาดาล 
2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ
 2.1 งบประมาณ    
   จํานวน -  บาท 
 2.2 บุคลากร    

3. การผลิตขอมูลสถิติ      
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
  1. ไมมีงบประมาณในการผลิตขอมูลซ่ึงตองจัดเก็บขอมูลใหทั่วถึงทุกพื้นที่ และปรับปรุงขอมูลตามเวลาจริง ซ่ึง
   2. บุคลากรที่มีความรูความสามารถโดยตรงมีจํานวนจํากัด ตองพัฒนาความรูและขอความรวมมือจาก

จากบุคลากรดานอื่นๆ เขามาเสริม 
4. การใชขอมูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
    ขอมูล   แหลงทีม่า

    - ปริมาณน้ําบาดาลที่ใชงานได   กรมทรัพยากรน้าํบาดาล
    - ปริมาณบอบาดาลภาครัฐ   กรมทรัพยากรน้าํบาดาล
    - ปริมาณบอบาดาลภาคเอกชน   กรมทรัพยากรน้าํบาดาล
    - ปริมาณน้ําในบอบาดาลภาคเอกชนใชจริง   กรมทรัพยากรน้าํบาดาล
    - ปริมาณบอบาดาลภาคเอกชนที่ไดรับอนญุาต   กรมทรัพยากรน้าํบาดาล
    - คุณภาพน้ําใตดิน   กรมทรัพยากรน้าํบาดาล
   
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    

   

1. การใชขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกหนวยงานอาจไมไดรับความรวมมือหรือไดรับขอมูลไมทันเหตุการณ
2. การใชขอมูลรวมกันจากหลายแหลง อาจมีปญหาจากมาตรฐานขอมูลที่แตกตางกัน และไมเปนปจจุบัน 
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Units Profile)  

1. ขอมูลหนวยสถิติ          
        
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
  กรม/หนวยงาน : กรมทรัพยากรน้ํา     
  หนวยสถิติ :      
  สํานัก/ศูนย/กอง : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ     
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี     
   ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 8     
   โทรศัพท : 02-2716130     
   โทรสาร : 02-2716130     
   E-mail : naifirer@hotmail.com     
       
  สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics)     
        1. จํานวนลุมน้ําหลัก และลุมน้ําสาขา   4.  จํานวนแหลงน้ําธรรมชาติ และปริมาตรเก็บกัก  
      2.ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยตอป     
        3.  ปริมาณเก็บกักน้ําในลุมน้ํา     

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ      
        
 2.1 งบประมาณ      
   จํานวน -  บาท  
 2.2 บุคลากร      
        
   ตําแหนง จํานวน  
   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4  
   นักวิชาการคอมพิวเตอร 5  
   เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 4  
         

3. การผลิตขอมูลสถิติ          
       
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ     
    

1. งบประมาณไมเพียงพอในการผลิตขอมูลซึ่งตองจัดเก็บขอมูลใหทั่วถึงทุกพื้นที่ และปรับปรุงขอมูลตาม
เวลาจริง ซึ่งตองใชเครื่องมืออุปกรณจํานวนมากและเทคโนโลยีสูง 
2. บุคลากรที่มีความรูความสารถโดยตรงมีจํานวนจํากัด ตองพัฒนาความรูและขอความรวมมือจาก 
จากบุคลากรดานอื่นๆ เขามาเสริม 
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4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย        
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช     
         
    ขอมูล   แหลงที่มา  
    - ลุมน้ํา   กรมทรัพยากรน้ํา  
    - ปริมาณน้ําทา   กรมทรัพยากรน้ํา  
    - ปริมาณเก็บกักน้ําในลุมน้ํา   กรมทรัพยากรน้ํา  
    - แหลงน้ํา   กรมทรัพยากรน้ํา  
    - ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําและพื้นที่ชลประทาน   กรมชลประทาน  
    - ศักยภาพน้ําบาดาล   กรมทรัพยากน้ําบาดาล  
    - ปริมาณน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา(การประปานครหลวง)   การประปานครหลวง  
    - ปริมาณน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา(การประปาสวนภูมิภาค)   การประปานครหลวง  
    - น้ําฝน   กรมอุตุนิยมวิทยา  
    - จํานวนวันที่ฝนตก   กรมอุตุนิยมวิทยา  
    - พายุหมุนเขตรอน   กรมอุตุนิยมวิทยา  

    - อุทกภัย   
กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  

    - ภัยแลง   
กรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย  
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ     

   

1. การใชขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอกหนวยงานอาจไมไดรับความรวมมือหรือไดรับ
ขอมูลไมทันเหตุการณ 
2. การใชขอมูลรวมกันจากหลายแหลง อาจมีปญหาจากมาตรฐานขอมูลที่แตกตางกัน และ
ไมเปนปจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผ2-5

 

ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Units Profile)  
1. ขอมูลหนวยสถิติ         
        
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
  กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรธรณี     
  หนวยสถิติ : ฝายสารสนเทศทรัพยากรธรณี     
  สํานัก/ศูนย/กอง : ศูนยสารสนเทศทรัพยากรธรณี     
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน     
   ชื่อ : นายสมภพ วงศสมศักดิ์     
   ตําแหนง : นักธรณีวิทยา 8ว.     
   โทรศัพท : 0-2621-9692     
   โทรสาร : 0-2621-9699     
   E-mail : sompob@dmr.go.th     
    
  สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics)  
  1.  ปริมาณสํารองแรที่สําคัญ จําแนกตามชนิดแร    
  2.  แผนที่ทรัพยากรแร พื้นที่แหลงแร  
  3.   พื้นที่เส่ียงภัย หมูบาน ครัวเรือน และความเสียหายจากดินถลม  

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ      
 2.1 งบประมาณ      
   จํานวน 0  บาท  
 2.2 บุคลากร      
   ตําแหนง จํานวน
   - - 
  

3. การผลิตขอมูลสถิติ         

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ 
1. ไมมีหนวยสถิติที่รับผิดชอบโดยตรง 
2. ไมมีบุคลากร และงบประมาณในการดําเนินงาน 
3. สถิติตางๆ  เกิดขึ้นในกระบวนการทํางานของโครงการ 
4. สํานักงานสถิติแหงชาติตองแจงใหผูบริหารระดับสูงรับรูถึงยุทธศาสตร แนวทางปฏิบัติ และTemplate การ
จัดตั้งหนวยสถิติของทุกหนวยงาน เพื่อผลักดันใหมีหนวยสถิติของหนวยงานมารับผิดชอบโดยตรง ซึ่งจะชวยให
หนวยสถิติมีบุคลากรและงบประมาณที่เหมาะสมมาดําเนินการจัดทําขอมูลสถิติในรอบระยะเวลาตางๆ  
5. หนวยงานดาน IT เปนเพียงหนวยงานสนับสนุนซึ่งถูกกําหนดทําหนาที่ไวเพียงพัฒนาระบบงาน จัดหา จัด
วางเครื่องมือในการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมเทานั้น จึงไมสมควรใหหนวยงาน IT ทํา
หนาที่เปนหนวยสถิติ เพราะไมใชผูสํารวจจัดเก็บขอมูล ไมไดเขาใจในตัวขอมูลที่ถูกระบุวาเปนสถิติทางการ   



 ผ2-6

6. หนวยสถิติของแตละหนวยงานควรจะเปน กลุมงานแผนหรือสํานักนโยบายและแผน หรือ หนวยงาน ก.พ.ร. 
เพราะหนวยงานที่เปนเจาของสถิติทางการจะตองแจงหรือรายงานผลการดําเนินงานเชิงสถิติใหแกหนวยงาน
เหลานั้นเปนปกติอยูแลว ไมสมควรใหมีการทํางานซ้ําซอน หรือเพิ่มภาระงานแกหนวยงานเจาของสถิติทางการ 
 
 

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช     
         
    ขอมูล  แหลงที่มา  

  

  ปริมาณและมูลคาการผลิต/การใช/การสงออกแร จําแนก
ตามชนิดแร 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร  

    พื้นที่ปาไม/ พื้นที่ปาชุมชน  กรมปาไม  
    พื้นที่อนุรักษ   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช  
    ปริมาณน้ําฝน  กรมอุตุนิยมวิทยา  
    สถิติ กชช.2ค  กรมการปกครอง  
    ที่ตั้ง/จํานวนหมูบาน ชุมชนในเชิงภูมิสารสนเทศ  กรมการปกครอง  
    จํานวนประชากร และสินทรัพยถือครอง  กรมการปกครอง  
    จํานวนเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร และมูลคาประเมิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
         
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ     

   

1. รอบเวลาในการจัดทําขอมูลไมสามารถตอบสนองตอการนําไปวิเคราะหเพื่อการบริหารจัดการ 
โดยเฉพาะกรณีดานธรณีพิบัติภัย 
2. การเปดเผย หรือการยอมใหใชขอมูรวมกันยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะขอมูลดานอิเล็กทรอนิกส 
3. มาตรฐานคําจํากัดความ การกําหนดชื่อ field(s) และประเภทของขอมูล (data type) ในฐานขอมูล 
ยังมีความแตกตางกัน  
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ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) 
        

1. ขอมูลหนวยสถิติ         
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
  กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง    
  หนวยสถิติ :     
  สํานัก/ศูนย/กอง : ศูนยสารสนเทศ    
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทรคล่ี    
   ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว    
   โทรศัพท : 0 2298 2585    
   โทรสาร : 0 2298 2585    
   E-mail :     
 สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 

                                1.  พื้นที่ปาชายเลน                                         2.  พื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับการปลูกทดแทน 
                                 3.   เนื้อที่แหลงหญาทะเลและแนวประการัง    4. ความยาวชายฝงทะเล 
 

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ     
 2.1 งบประมาณ(ทางดานสถิติไมมี)    
 2.2 บุคลากร(ทางดานสถิติไมมี)    
       
        

3. การผลิตขอมูลสถิติ         
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
   - ขาดบุคลากรทางดานสถิติ 
   - ขาดหนวยงานกลางในการเก็บขอมูลสถิติ 
    
    

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       
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4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช

    
    ขอมูล   แหลงที่มา 

    สถิติทางดานงบประมาณ   กองคลัง 

    สถิติทางดานบุคลากร   กองการเจาหนาที่ 

    สถิติทางดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง     

  
  เชน   ขอมูลสถิติของปะการัง   ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง 

  
           ขอมูลสถิติของหญาทะเล   ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง 

             ขอมูลสถิติของปาชายเลน   สํานักอนุรักษปาชายเลน 

  
           ขอมูลสถิติของสัตวทะเลหายาก   ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง 
        
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    

   

- ขอมูลทางดานสถิติมีหลายดาน แตละหนวยงานตางเก็บสถิติของตนเอง ทําใหการใชขอมูล
ทางสถิติไมสะดวก 
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 
1. ขอมูลหนวยสถิติ         
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม       
  กรม/หนวยงาน : กรมปาไม       
  หนวยสถิติ : งานวิชาการและสถิติ  ฝายประชาสัมพันธและเผยแพร 
  สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักงานเลขานุการกรม       
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : นายวิชัย  สิมมานอย       
   ตําแหนง : นักสถิติ 5       
   โทรศัพท : 025614292-3 ตอ 604,618       
   โทรสาร : *025615422       
   E-mail : stat@forest.go.th,wichai_simmanoi@yahoo.com 

   

  สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 
  1.  พื้นที่ปาไมจําแนกตามการใชพื้นที่           2.  จํานวนและเนื้อที่ปาชุมชน 
   3.  พื้นที่ปานอกเขตอนุรักษที่ถูกไฟไหม     4. ปริมาณการนําเขา-การสงออกไม 
   5.  ปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑสําคัญที่ไดจากปาไม  6. พื้นที่ปลูกปา  
   

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ     
 2.1 งบประมาณ     
   จํานวน 300,000  บาท 
 2.2 บุคลากร     
        
   ตําแหนง จํานวน(คน)

   นักสถิติ 1 

       
        

3. การผลิตขอมูลสถิติ         
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
  1. ขาดบุคลากรชวยเก็บรวบรวมขอมูล 
  2. ตองใชเวลาในการเก็บมากเนื่องจากขอมูลกระจายมาก 
  3. อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการประมวลผลขอมูลมีความเร็วนอย 
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4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
        
    ขอมูล   แหลงที่มา 

  

1. ขอมูลการปลูกปารายจุดประสงค  กรมปาไม,กรมอุทยานฯ,
องคการอุตสาหกรรมปาไม 

  2. ขอมูลการนําเขา-สงออกไมและผลิตภัณฑไม  กรมศุลกากร 
  3. ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายป กรมอุตุนิยมวิทยา 

  

4. ปริมาณไมทําออก กรมปาไม,องคการ
อุตสาหกรรมปาไม 

 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    
  1. ขาดบุคลากรในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  2. การจัดเก็บขอมูลไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายนอก 
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile)  

1. ขอมูลหนวยสถิติ         
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม     
  กรม/หนวยงาน : อุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช    
  หนวยสถิติ : ทรัพยากรปาไม     
  สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักแผนงานและสารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศ  
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน     
   ชื่อ : นางสาวกาญจนา  เศรษฐกร     
   ตําแหนง : นักสถิติ 7ว     
   โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901     
   โทรสาร : 0 - 2579 - 8901     
   E-mail : k.sethakorn@dnp.go.th     
   สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics)  

                                  1. จํานวนและพื้นที่อนุรักษ                   2.  พื้นที่ปลูกปาในเขตอนุรักษ 
                                   3.  จํานวนและพื้นที่ตนน้ําลําธาร         4. พื้นที่อนุรักษที่ถูกไฟไหม 
                                    5.  จํานวนสัตวปา และผลิตภัณฑจากสัตวปาที่ใกลจะสูญพันธุที่นําเขาและสงออก 

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ      
 2.1 งบประมาณ ประจํา     
   จํานวน ไมสามารถจําแนกได รวมในงบประมาณสํานักฯ  
 2.2 บุคลากร      
   ตําแหนง จํานวน  
   นักสถิติ 3  
   เจาพนักงานสถิติ 2  
   เจาหนาที่สถิติ 1  
      

3. การผลิตขอมูลสถิติ         
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ     

4. การใชขอมูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย       
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช     
         
    ขอมูล  แหลงที่มา  
    พื้นที่ปาอนุรักษ     
         
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ     
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Units Profile) 
        

1. ขอมูลหนวยสถิติ        
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
  กรม/หนวยงาน : องคการอุตสาหกรรมปาไม    
  หนวยสถิติ :     
  สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ    
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : น.ส. เกตสุดา   แกวกัน    
   ตําแหนง : หัวหนางาน (ระดับ 6)    
   โทรศัพท :  02- 2823243 – 7  ตอ 512   

   โทรสาร : 02- 6298660     
   E-mail : PORNPENFIO@fio.co.th, KETSUDA@fio.co.th 
    
 สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 

                    1.  ปริมาณไมที่ผลิตได 

2. ขอมูลงบประมาณและบุคลากรในการดําเนนิงานดานสถิติ     
 2.1 งบประมาณ  
   จํานวน บาท 
 2.2 บุคลากร  
   ตําแหนง จํานวน
   หัวหนาฝาย 1 
   หัวหนางาน 1 

3. การผลิตขอมูลสถิติ        
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
   ตองรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตางๆ ซึ่งกระจายอยูในภูมิภาค  ทําใหตองใชเวลานานในการวิเคราะหจัดทํา

ภาพรวมขององคกร 
   

4. การใชขอมูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย      
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
        
    ขอมูล  แหลงที่มา
         
        
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    
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ทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile)  

1. ขอมูลหนวยสถิติ         
  กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
  กรม/หนวยงาน : องคการจัดการน้ําเสีย     
  หนวยสถิติ : ฝายบริการฐานขอมูล     
  สํานัก/ศูนย/กอง : กองสถิติและพัฒนาฐานขอมูล     
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน     
   ชื่อ : นายศุภมิตร ยุวัฒนะ     
   ตําแหนง : หัวหนากอง     
   โทรศัพท : 02 2738564     
   โทรสาร : 02 2738579     
   E-mail : suppamitmr@yahoo.com     
     

2. ขอมูลงบประมาณและบุคลากรในการดําเนนิงานดานสถิติ      
 2.1 งบประมาณ      
   จํานวน   บาท  
 2.2 บุคลากร      
         
   ตําแหนง จํานวน  
   พนักงานสถิติ 2  
   พนักงานคอมพิวเตอร 2  
         

3. การผลิตขอมูลสถิติ         
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ     
   การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูม ไมเปนระบบ  

4. การใชขอมูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย       
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช     
         
    ขอมูล  แหลงที่มา  
    แหลงกําเนิดน้ําเสีย  สํารวจในพื้นที่เขาทําการเดินระบบ  
         
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ     
   ความทันสมัยและถูกตอง  
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Units Profile)  
1. ขอมูลหนวยสถิติ     
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  กรม/หนวยงาน : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก   
  หนวยสถิติ :   
  สํานัก/ศูนย/กอง : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก   
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
   ชื่อ : นายเจษฎา สกุลคู   
   ตําแหนง : นักวิชาการอาวุโส   
   โทรศัพท : 0 2615 8791 - 3 # 115, 116   
   โทรสาร : 0 2615 8794   
   E-mail : chessada.s@tgo.or.th   

                   สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 

                 1. ปริมาณการปลยกาซเรือนกระจก 
2. ขอมูลงบประมาณและบุคลากรในการดําเนนิงานดานสถิติ      
 2.1 งบประมาณ     
   จํานวน 1,200,000 บาท 
 2.2 บุคลากร   
   ตําแหนง จํานวน
   นักวิชาการอาวุโส 1 
   นักวิชาการ 1 

3. การผลิตขอมูลสถิติ        
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
  1 ขอมูลกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยยังไมครบถวนสมบูรณ  
  2 ยังไมมีขอมูลคาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (GHG Emission Factor)ที่เปนคาเฉพาะของประเทศไทย  
   - ซ่ึงปจจุบันตองอางอิงคานี้จากคามาตราฐาน (defualt value) ของ IPCC  
   - ทางองคการฯ มีโครงการที่จะศึกษาวิจัย ใหมีคามาตรฐานของประเทศไทย  

4. การใชขอมูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช
    ขอมูล แหลงที่มา
  1 สถิติการจําหนายน้ํามันเช้ือเพลิงรายภาคเศรฐกิจ รายเดือน   กรมธุรกิจพลังงาน 
  2 สถิติการผลิต น้ํามันและปโตรเลียม รายเดือน กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 
  3 สถิติการทําเหมืองถานหิน Lignite กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
  4 สถิติการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา   สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 
         กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
          การไฟฟาทั้ง 3 แหง 
  5 สถิติการใชพลังงานของโรงงานควบคุม อาคารควบคุม   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
  6 สถิติการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  7 ขอมูลการปลอยของสีย และน้ําเสีย กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมควบคุมมลพิษ 
  8 ขอมูลปริมาณขยะ   กรมควบคุมมลพิษ 
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ

  1 บางหนวยงานไมไดมีการเปดเผยขอมูลอยางเปนทางการทําใหไมสามารถรวบรวมขอมูลไดอยางตอเนื่อง  
  2 ขอมูลที่มีการรายงานขาดความนาเช่ือถือ เชน ไมมีสถิติการใชพลังงานในบางจังหวัด / บางเดือน 
  3 การรายงานขอมูลขาดสมบรณและไมมีความตอเนื่อง เชน มีขอมูลเพียงบางพื้นที่ บางเวลา 
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 ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Units Profile) 
        

1. ขอมูลหนวยสถิติ         
  กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
  กรม/หนวยงาน : กรมควบคุมมลพิษ    
  หนวยสถิติ :     
  สํานัก/ศูนย/กอง : แผนงานและประเมินผล    
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล    
   ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว    
   โทรศัพท : 02-2982308    
   โทรสาร : 02-2982271    
   E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th    
  
            สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 
                    1. คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ 
               2. คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดชั่วคราว 
                     3. ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ 
          4.  ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากสถานีตรวจวัดชั่วคราว 

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากร       
 2.1 งบประมาณดานสถิติ    
   จํานวน -   บาท 

 2.2 บุคลากรดานสถิติ     
    คุณสุภาพ ศรีจันทร 

    คุณสมพร ศรีคําภา    

    คุณอิมราน หะยีบากา    

3. การผลิตขอมูลสถิติ         
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
  - บางครั้งศูนยกลางเก็บขอมูลเกิดอาการใชงานไมไดทําใหตองใหบริษัทที่รับจางเดินทางไปเก็บขอมูลที่ 
   สถานีแทน 
   - ความนาเชื่อถือของขัอมูลไมคอยนาเชื่อถือรอยเปอรเซ็นต เชน น้ําหนักของขยะอาจคลาดเคลื่อนในการ 
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   จัดเก็บ     
   - การไดขอมูลไมครบรอยเปอรเซ็นตจากการสุมสํารวจออกแบบสอบถามในแตละครั้ง 
   - ระบบจัดเก็บมีปญหา เชน เครือง SERVER  มีปญหาเปนตน 
        

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
        
    ขอมูล   แหลงที่มา 

   - ขอมูลคุณภาพอากาศ รายวัน รายชั่วโมง รายเดือน   กรมควบคุมมลพิษ 

   - ขอมูลคุณภาพน้ํา   กรมควบคุมมลพิษ 

   - ขอมูลการกําจัดกากของเสีย เชน ปริมาณน้ําหนัก   กรมควบคุมมลพิษ 

          
        
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    
        
  - มีการใชขอมูลไมไดเนื่องจากระบบ server ทําการเก็บขอมูลแลวแตอานไมได 
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Units Profile)  

1. ขอมูลหนวยสถิติ          
  กระทรวง : มหาดไทย     
  กรม/หนวยงาน : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
  หนวยสถิติ : กลุมงานวิจัยและพัฒนา     
  สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ   
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน     
   ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว     
   ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา     
   โทรศัพท : 0-2243-2206     
   โทรสาร : 0-2243-2199     
   E-mail : siriluk_d@hotmail.com     

 
                       สถิติทางการที่หนวยงานนาํเสนอ (Official Statistics) 
                                          1.  สรุปอุทกภัย (จํานวนครั้งที่เกิด หมูบานและผูประสบภัย ความเสียหายและการชวยเหลือ) 
                                           2. สรุปภัยแลง (จํานวนครั้งที่เกิด หมูบานและผูประสบภัย ความเสียหายและการชวยเหลือ) 
                                           3.สรุปภัยหนาว (จํานวนครั้งที่เกิด หมูบานและผูประสบภัย ความเสียหายและการชวยเหลือ) 
                                           4.สรุปวาตภัย  ลูกเห็บ ฟาผา (จํานวนครั้งที่เกิด หมูบานและผูประสบภัย ความเสียหายและการชวยเหลือ) 
                                           5. สรุปภัยจากแผนดินไหว (จํานวนครั้งที่เกิด หมูบานและผูประสบภัย ความเสียหายและการชวยเหลือ) 
 

2. ขอมูลงบประมาณและบุคลากรในการดําเนนิงานดานสถิติ      
 2.1 งบประมาณ      
   จํานวน 200,000  บาท  
 2.2 บุคลากร      
         
   ตําแหนง จํานวน  
   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8ว 1  
   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7ว 2  
   เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1  
   เจาพนักงานนโยบายและแผนงาน 1  
   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1  
         

3. การผลิตขอมูลสถิติ          
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ     
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   1. รูปแบบของขอมูลที่ไดจากหนวยงานตางๆ ไมเหมือนกัน ตองเสียเวลาในการจัดรูปแบบของขอมูลใหม
ใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

 

   2. ความลาชาในการจัดเก็ฐขอมูล เนื่องจากขอมูลสถิติการเกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยของประเทศไทย
จะตองรวบรวมจากหนวยงานในภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

 

   3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เนื่องจากขอมูลสวนใหญหนวยงานในภูมิภาครวบรวมไวแลว 
เมื่อสวนกลางนําขอมูลในแตละจังหวัดมารวมเปนภาพรวมของประเทศ หากเกิดขอผิดพลาดของขอมูล 
การเขาไปแกไข หรือการเขาไปตรวจสอบความถูกตองของขอมูล จึงทําไดยาก 

 

     

4. การใชขอมูลสถิติในการตัดสินใจเชิงนโยบาย        
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช     
         
    ขอมูล   แหลงที่มา  
  1. ขอมูลจํานวนประชากรของประเทศ  กรมการปกครอง  
  2. ขอมูลรถจดทะเบียน  กรมการขนสงทางบก  
  3. ขอมูลสถิติคดีการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

  

4. ขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบก 

 กระทรวงสาธารณสุข  

  5. ขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวง ทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  

  
6. ขอมูลการเกิดอุบัติภัยจากการจราจรทางน้ํา  กองบังคับการตํารวจน้ํา และกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

 

  
7. 

ขอมูลสถิติอุบัติภัยจากการทํางาน 
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสํานักงานประกันสังคม 

 

  8. ขอมูลสถิติอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  กรมควบคุมมลพิษ  

  
9. ขอมูลอุบัติภัยจากการจราจรทางอากาศ  กรมการขนสงทางอากาศและกองทัพอากาศ  

  

10. ขอมูลรายงานสินไหม พ.ร.บ. จายแยกตามประเภทรถ ป 
พ.ศ. 2549 และป พ.ศ. 2550 

 บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถจํากัด  

         
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ     
   1. ไมไดปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่องและเปนปจจุบัน  
   2. ขอมูลไมครบถวนตามที่ตองการ  
   3. การขอใชขอมูลมีขั้นตอนมากทําใหเกิดความลาชา  
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 
1. ขอมูลหนวยสถิติ         
  กระทรวง : มหาดไทย       
  กรม/หนวยงาน : การประปานครหลวง       
  หนวยสถิติ : ปริมาณน้ําที่ใชทําน้ําประปา (ลบ.ม.)       

  
สํานัก/ศูนย/กอง 
: ศูนยจัดการและบริหารทรัพยากรน้ํา       

  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : นายสันติพงษ  วงศพยัคฆ       
   ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนย       
   โทรศัพท : 0-2270-0379           
   โทรสาร : 0-2279-2428       
   E-mail : swsmctr@csloxinfo.com       
  
            สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 
                         1.  ปริมาณน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา จําแนกตามแหลงน้ํา 
  

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ     
 2.1 งบประมาณ ไมสามารถแยกได    
   จํานวน -  บาท 

 2.2 บุคลากร     
        
   ตําแหนง จํานวน(คน)

   หัวหนาสวน 2 

   วิศวกร/วิทยากร 4 

   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

   ชาง/ชางฝมือ 1-5 15 

        

3. การผลิตขอมูลสถิติ         
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
    ไมพบ 

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       
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4.1     ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช 
 

    ขอมูล แหลงที่มา 
  1. สภาพน้ําทาในลุมน้ําเจาพระยา กรมชลประทาน 

  2. สภาพน้ําในอางเก็บน้ํา เขื่อนภูมิพล ,  สิริกิตติ์ ,  กรมชลประทาน /  การไฟฟาฝายผลิต 

    ปาสักชลสิทธิ์ , วชิราลงกรณ , ศรีนครินทร  

  3. คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา ตั้งแต จังหวัดนครสวรรค กรมควบคุมมลพิษ 

 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    
    ไมพบ 
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile)  

1. ขอมูลหนวยสถิติ          
  กระทรวง : มหาดไทย        
  กรม/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค        
  หนวยสถิติ : กองประมวลขอมูลและรายงาน        
  สํานัก/ศูนย/กอง : กองประมวลขอมูลและรายงาน        
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน     
   ชื่อ : นางอัมพร  ผองพิศเพ็ญ        
   ตําแหนง : หัวหนางานรายงานขอมูลผูบริหาร        
   โทรศัพท : 02 551-8702        
   โทรสาร : 02 552-4660        
   E-mail : ampornp@pwa.co.th        

  
                   สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics)  
                              1.  ปริมาณน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา จําแนกตามแหลงน้ํา  

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ      
 2.1 งบประมาณ ไมสามารถแยกได     
   จํานวน -  บาท  
 2.2 บุคลากร ไมสามารถแยกได     
         
   ตําแหนง จํานวน(คน)  
   -    
         

3. การผลิตขอมูลสถิติ          
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ     
     -   
     

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย        
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช     
         
    ขอมูล   แหลงที่มา  
    ปริมาณน้ําดิบของ กปภ.   สํานักงานประปา 228 แหง  
           
         
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ     
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 
        

1. ขอมูลหนวยสถิติ        
  กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  กรม/หนวยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา    
  หนวยสถิติ : -    
  สํานัก/ศูนย/กอง สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา    
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : นางนงคนาถ อูประสิทธิ์วงศ    
   ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 8ว    
   โทรศัพท : 02 3991423    
   โทรสาร : 02 3838827    
   E-mail : climate@tmd.go.th    

 
             สถิติทางการที่หนวยงานนําเสนอ (Official Statistics)
              1.  อุณหภูมิเฉล่ีย                       2.  อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด 
                 3.  ปริมาณน้ําฝนเฉล่ีย          4.   จํานวนวันทีฝนตกรายป 
            5.  จํานวนพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทย 
 

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ      
 2.1 งบประมาณ งบดําเนินงานวิชาการของหนวยงาน    
   จํานวน   บาท 
 2.2 บุคลากร     
   ตําแหนง จํานวน(คน)
   นักอุตุนิยมวิทยา 8 

   เจาหนาที่อุตุนิยมวิทยา 3 

        

3. การผลิตขอมูลสถิติ        
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
   ไมมี 

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย      
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช  
      
    ขอมูล แหลงที่มา
    ขอมูลภายในหนวยงาน
    ขอมูลความเสียหายจากภัยธรรมชาติ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่ือ
      
      
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ  
   ไมมี   
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 
1. ขอมูลหนวยสถิติ           
  กระทรวง :  กระทรวงอุตสาหกรรม   
  กรม/หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
  หนวยสถิติ : กลุมวิเคราะหสถิติขอมูลแรและอุตสาหกรรม 
  สํานัก/ศูนย/กอง :     
  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน    
   ชื่อ : นางสาวนิธิมา  เติมสันติกุล  
   ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว   
   โทรศัพท : 0-2202-3666-8   
   โทรสาร :  -    
   E-mail :  -    
 สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ(Official Statistics)  
 1.  ปริมาณและมูลคาผลผลิตแร  
 2.  ปริมาณและมูลคาของการใช การนําเขา และการสงออกแร  

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากร       
 2.1 งบประมาณดานสถิติ     
   จํานวน  - บาท   
 2.2 บุคลากรดานสถิติ     
   จํานวน - คน   
        

3. การผลิตขอมูลสถิติ           
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ   
    - 
    

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย     
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
        
    ขอมูล   แหลงที่มา
     -    - 
        
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ   
    - 
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 
        

1. ขอมูลหนวยสถิติ           
  กระทรวง :  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  กรม/หนวยงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ   
  หนวยสถิติ : ศูนยขอมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
  สํานัก/ศูนย/กอง : กลุมบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย  
  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน    
   ชื่อ : นายวันชัย สุทธิวารีวัฒนา   
   ตําแหนง เจาพนักงานสถิติ 5                   
   โทรศัพท 0-2791-8377    
   โทรสาร 0-2791-8378    
   E-mail wanchai@dmf.go.th   
  สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ(Official Statistics)   
  1. ปริมาณการผลิตปโตรเลียมรายป  
  2. รายไดรัฐจากการประกอบกิจการปโตรเลียมรายป (คาภาคหลวงปโตรเลียมและ
  3. ขอมูลปริมาณสํารองปโตรเลียมรายป 
       

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากร       
 2.1 งบประมาณดานสถิติ     
   ไมสามารถแยกได รวมอยูในงบดําเนินงาน 
 2.2 บุคลากรดานสถิติ     
   จํานวน 2 คน   
        

3. การผลิตขอมูลสถิติ           
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
        
    ขอมูล   แหลงที่มา
     -    - 
        
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    
    -     
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 
        

1. ขอมูลหนวยสถิติ           
  กระทรวง :  กระทรวงพลังงาน   
  กรม/หนวยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
  หนวยสถิติ : กลุมสถิติและขอมูล

พลังงาน 
  

  สํานัก/ศูนย/กอง : กองแผนงาน    
  ผูรับผิดชอบ/ผูประสานงาน    
   ชื่อ : นางสุทิศา  สงวนตระกูล   
   ตําแหนง : เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและ

แผน 7ว 
 

   โทรศัพท : 0-2221-1475    
   โทรสาร : 0-2221-1475    
   E-mail : wpdsts@dede.go.th   
  สถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ(Official Statistics) 
  1. การใช / กําลังการผลิตติดตั้งของระบบ / การผลิตของระบบ และการสูญเสียในสาย

สงไฟฟา 
  2. จํานวนหมูบานและครัวเรือนที่มีไฟฟาใช จําแนกตามภาค 
  3. การเปรียบเทียบดัชนี : การใชพลังงานไฟฟาตอคนและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ตอคน 
  4. การใชเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟา  จําแนกตามประเภทเชื้อเพลิง 
  5. บัญชีพลังงานของประเทศไทย 
  6. ดุลยภาพพลังงานของประเทศไทย 
  7. ปริมาณการผลิตนําเขาและสงออกพลังงานขั้นตนภายในประเทศ 
  8. ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน 
  9. ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน - โรงกลั่นปโตรเลียม 
  10. ดุลยภาพการแปรรูปพลังงาน - โรงไฟฟา 
  11. การใชพลังงานขั้นสุดทายจําแนกตามประเภทเชื้อเพลิง 
  12. ปริมาณการผลิตและการใชลิกไนต 
  13. ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นตนทั้งหมดตอผลิตภัณฑ 
  14. ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทายตอผลิตภัณฑมวลรวม 
  15. ปริมาณสํารองพลังงานของประเทศไทย 
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  16. ปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงาน  จําแนกตามชนิด 
  17. การผลิต / การนําเขา / การสงออก และการใชน้ํามันสําเร็จรูป 
  18. ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบจําแนกตามแหลงผลิต 
  19. ปริมาณการผลิตคอนเดนเสทจําแนกตามแหลงผลิต 
  20. ปริมาณการผลิตกาซธรรมชาติจําแนกตามแหลงผลิต 
  21. ปริมาณ / มูลคา และราคาการนําเขาน้ํามันดิบ 
  22. ปริมาณและมูลคาการนําเขากาซธรรมชาติ จําแนกตามแหลงนําเขา 
  23. ปริมาณและมูลคาการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูป 
  24. ปริมาณการสงออกปโตรเลียม 
  25. ปริมาณการสงออกน้ํามันสําเร็จรูป 
  26. กําลังการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศ 
  27. ปริมาณปโตรเลียมที่ใชในการผลิตและน้ํามันสําเร็จรูปที่ผลิตได 
  28. การใชน้ํามันสําเร็จรูปจําแนกตามภาค จังหวัด 
  29. การใชกาซปโตรเลียมเหลวจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  30. การใชน้ํามันกาดจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  31. การใชน้ํามันเบนซินพิเศษจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  32. การใชน้ํามันเบนซินธรรมดาจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  33. การใชดีเซลหมุนเร็วจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  34. การใชดีเซลหมุนชาจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  35. การใชน้ํามันเตาจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  36. การใชน้ํามันสําเร็จรูปจําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
  37. การใชกาซธรรมชาติจําแนกตามสาขา 
  38. ดัชนีราคาน้ํามันสําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร (2541=100) 
  39. ปริมาณสํารองปโตรเลียมตามที่รัฐบาลกําหนด 
  40. จํานวนหลุมในแหลงในทะเลของประเทศไทย 
  41. จํานวนหลุมในแหลงบนบกของประเทศไทย 
  42. จํานวนสถานีบริการจําแนกตามภาค 
       

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากร       
 2.1 งบประมาณดานสถิติ     
    ไมแนนอน    
 2.2 บุคลากรดานสถิติ     
   จํานวน 7 คน   
        

3. การผลิตขอมูลสถิติ           
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  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
  1. จํานวนบุคลากรดานการวิเคราะหงานมีจํากัด 
  2. ไมมีหนวยงานใดจัดเก็บขอมูลที่กรมตองการในบางเรื่อง 
  3. ความลาชาของการสงขอมูลจากแหลงขอมูลตนทาง  ทําใหนําไปใชไมทันสมัยและ

ไมครบถวน 
  4. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาใหนอย  ทําใหคุณภาพของงานดอยลงไป 

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย       
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
        
    ขอมูล   แหลงที่มา
  1. การอนุรักษพลังงานในอาคาร

ควบคุมและโรงงานควบคุม 
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ และ

ภาคเอกชน 
  2. การผลิต การใช การแปรรูป การ

นําเขา และการสงออกและราคา  
เทคโนโลยีของพลังงานทุกชนิด 
และนโยบายดานพลังงานของ
กระทรวง 

  หนวยงานภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษาและการสํารวจ 

  3. ขอมูลสังคมและเศรษฐกิจ   กรมการปกครอง และ สศช. 
  4. การสํารวจการใชพลังงานและ

คาใชจายดานพลังงานของ
ประชากร 

  สสช. 

        
 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    
  1. ผูใหขอมูลไมใหความรวมมือในการสงขอมูล ทําใหขอมูลที่ไดไมครบถวน 
  2. ความลาชาในการสงขอมูล ทําใหขอมูลที่ไดไมทันสมัย นําไปตัดสินใจดําเนินนโยบาย

ไมทันเวลา 
  3. ขอมูลสถิติที่ตองการใชในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย  ไมมีหนวยงานใดจัดทํา 
  4. ขอมูลเรื่องเดียวกัน แตอาจมีหลายหนวยงานจัดเก็บ ทําใหขอมูลมีหลายชุด จึงทําให

ไมสามารถตัดสินใจไดวาจะใชขอมูลชุดใดของหนวยงานใด 
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 
1. ขอมูลหนวยสถิติ           
  กระทรวง :  สาธารณสุข    
  กรม/หนวยงาน : กรมควมคุมโรค   
  หนวยสถิติ : กองแผนงาน    
  สํานัก/ศูนย/กอง : กองแผนงาน    
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : นางณัฏฐพิชา จันทรศรี   
   ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข   
   โทรศัพท : 0 2590 3832   
   โทรสาร : 0 2590 3082   
   E-mail : nathpicha@yahoo.co.th   
  รายการสถิติทางการทีห่นวยงานนําเสนอ (Official Statistics) 
  1. จํานวนผูปวยดวยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมตอโรงพยาบาล 
  2. จํานวนผูปวยที่ไดรับรายงานจากจังหวัเครือขายเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพฯ 

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากร       
 2.1 งบประมาณดานสถิติ     
   งบประมาณดานสถิติโดยตรงไมไดตั้งไว  
 2.2 บุคลากรดานสถิติ     
   ไมมีบุคลากรสถิติโดยตรง  เปนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

3. การผลิตขอมูลสถิติ           
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ   
  1. ขอมูลมีการกระจัดกระจาย ทําใหเก็บขอมูลลําบาก 

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย     
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
        
    ขอมูล   แหลงที่มา

  
1. ผูปวย  การเกิดโรค ประชากร ส่ิงแวดลอม    

สํานักระบาดวิทยา 
  2. งบประมาณ  ทรัพยากร อัตรากําลัง   
  3. สถานการณสุขภาพประเทศไทย   
        
 4.2    ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ   
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ทะเบียนหนวยสถิติ  (Statistical Unit Profile) 
1. ขอมูลหนวยสถิติ        

  กระทรวง : 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร    

  กรม/หนวยงาน : สํานักงานสถิติแหงชาติ    
  หนวยสถิติ : กลุมงานวิเคราะหและพยากรณสถิติเชิงเศรษฐกิจ 

  สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักสถิติพยากรณ    
  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
   ชื่อ : น.ส.อังคณา  แยมอุบล    
   ตําแหนง : นักสถิติเศรษฐสังคม 6ว    
   โทรศัพท : 02-2810333 ตอ 1404    
   โทรสาร : 022825861    
   E-mail : angkhana@nso.go.th    
       

2. ขอมูลงบประมาณและบคุลากรในการดําเนินงานดานสถิติ    
 2.1 งบประมาณ     
   จํานวน 60,000  บาท 

 2.2 บุคลากร     
       
   ตําแหนง จํานวน(คน)

   นักสถิติเศรษฐสังคม 1 

   พนักงานราชการ 1 

        

3. การผลิตขอมูลสถิติ        
  ปญหา/อุปสรรคในการผลิตขอมูลสถิติ    
   ขอมูลส่ิงแวดลอมจะไมคอยเก็บรวบรวมเปนประจํา ขอมูลจึงไมตอเนื่อง เชน ขอมูลปาไม ฯลฯ 

4. การใชขอมูลสถิติในการตดัสินใจเชิงนโยบาย      
 4.1 ขอมูลสถิติที่หนวยงานใช    
    ขอมูล   แหลงที่มา 

  
  ขอมูลสถิติส่ิงแวดลอม   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

        กรมควบคุมมลพิษ  กรมอุตินิยมวิทยา 
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 4.2 ปญหา/อุปสรรคในการใชขอมูลสถิติ    
        
   แหลงขอมูลมีหลายแหลง  ไมมีผูรวบรวมไวที่แหลงเดียว  ทําใหตองใชเวลาในการคนหาและ

รวบรวมจากทุกแหลงที่เกี่ยวของ 
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1. ทะเบียนสถิติทางการ (Official Statistics Profile) 
 

 
(1) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                   Official Statistics Profile 

 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :           พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ และพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ 
  2.  รายการขอมูล :              จํานวนและพื้นทีชุมน้ําที่มีความสําคัญระหวางประเทศ (Ramsar sites) 
 จํานวนและพื้นทีชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ : 
   
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมลู : ระดับประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล 
       6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : อางอิงตามรูปแบบของ  Asian Wetland Inventory 
       6.2 วิธีการเก็บขอมูล : สํารวจและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
       6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : -- 
       6.4 ความถี่ในการประมวลผล : -- 
  7.  การเผยแพรขอมูล 
     7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ติดตอโดยตรง 
     7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ตอเนื่อง 
     7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : กรกฎาคม 2551 
  8.  ผูใหขอมูลและประโยชนท่ีขอมูลถูก
นําไปใช 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน: 

ชื่อ : นางนิรวาน พิพิธสมบัติ 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงาน 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

กรม/หนวยงาน : สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานกัความหลากหลายทางชีวภาพ  

กลุม/ฝาย : กลุมงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ  
โทรศัพท : 0-2265-6636  
โทรสาร : 0-2265-6638  

E-mail  address : nirawan_p@onep.go.th  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                              
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                                         Official Statistics Profile 
   
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
                 พื้นที่ชุมน้ําระดับชาติ    
  2.  รายการขอมูล :   
                 จํานวนและพื้นทีชุมน้ําระดับชาติ   
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :  
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2543 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ระดับประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล   

     6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : อางอิงตามรูปแบบของ Asian Wetland Inventory 

     6.2 วธีิการเก็บขอมูล : สํารวจและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

     6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : --  

     6.4 ความถี่ในการประมวลผล : --  
  7.  การเผยแพรขอมูล  

     7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ติดตอโดยตรง 

     7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ตอเนื่อง 

     7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : กรกฎาคม 2551 

  8.   ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
ชื่อ :    นางนริวาน พิพิธสมบัติ  

ตําแหนง :    หัวหนากลุมงาน  
กระทรวง :    ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

กรม/หนวยงาน : 
   

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  

สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน :    สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ  
กลุม/ฝาย :    กลุมงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ  
โทรศัพท :    0-2265-6636  
โทรสาร :    0-2265-6638  

E-mail  address :    nirawan_p@onep.go.th  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                               
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                           Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ : 
           ชนิดพันธุพืชที่ถูกคุกคาม 
  2.  รายการขอมูล : 
            จํานวนชนิดพันธุพืชที่พบในประเทศไทย       จําแนกตามสถานภาพการถูกคุกคาม 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   การจัดทําทะเบียนรายการชนิดพันธุที่สําคัญ ที่ใกลสูญพันธุและหายาก 
                                  และชนิดพันธุเฉพาะถิ่นและวางมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองชนิดพันธุ 
4. พรบ./กฎหมาย ที่รองรับโครงการ/งาน :   
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2532 พระราชบญัญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 
 พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2507 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 
 พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ระดับประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล 
     6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  อางอิงตาม IUCN กอนป 1994 และป 2001 
     6.2 วิธีการเก็บขอมูล :                         สํารวจและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
     6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : 
     6.4 ความถี่ในการประมวลผล : 
  7.  การเผยแพรขอมูล 
     7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :                 ส่ิงพิมพ/ internet 
     7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :     ตอเนื่อง 
     7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  กรกฎาคม 2551 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน: 

 ชื่อ : ดร.สิริกุล  บรรพพงศ 
 ตําแหนง : ผูอํานวยการ 
 กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 กรม/หนวยงาน : สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีฏิบัติงาน: สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ 
 กลุม/ฝาย : กลุมงานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 โทรศัพท : 0-2265-6639 
 โทรสาร : 0-22656638 
 E-mail  address : sirikul@onep.go.th 

 

 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                              
ชนิดพันธุพืช หมายถึง พรรณพืชที่มีทอลําเลียง (vascular plants) 
สถานภาพการคุกคาม หมายถึง ถ่ินเดียว (Endemic) หายาก (Rare) สูญพันธุ (Extinct; EX)  
สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the Wild; EW)  

ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically Endangered; CR) ใกลสูญพันธุ (Endangered; EN) มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable; VU)  

ใกลถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) มีความกังวลนอยที่จะสูญพันธุ (Least Concern; LC) 



 ผ2-34

                                Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ : 
                           ชนิดพันธุสัตวที่ถูกคุกคาม   
  2.  รายการขอมูล :  จํานวนชนิดพันธุสัตวที่พบในประเทศไทย  จําแนกตามสถานภาพการถูกคุกคาม 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :  The Development of Conservation and Protection Mechanism on Red Data of Thailand 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ.2504 
                                                          พระราชบัญญติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ระดับประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล 
     6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : อางอิงตาม IUCN 2001 version3.1 
     6.2 วิธีการเก็บขอมูล : สํารวจและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
     6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : -- 
     6.4 ความถี่ในการประมวลผล : -- 
  7.  การเผยแพรขอมูล 
    7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ส่ิงพิมพ/internet 
     7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ตอเนื่อง 
    7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :    กรกฎาคม 2551 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:  

ชื่อ :   ดร.สิริกุล  บรรพพงศ 
ตําแหนง :   ผูอํานวยการ 
กระทรวง :   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

กรม/หนวยงาน :   สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
สํานัก/ศูนย/กองท่ีฏิบัติงาน:   สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลุม/ฝาย :   กลุมงานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
โทรศัพท :   0-2265-6639 
โทรสาร :   0-22656638 

E-mail  address :   sirikul@onep.go.th 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                              
สัตวมีกระดูกสันหลัง หมายถึง สัตวเล้ียงลูกดวยนม นก สัตวเล้ือยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก และปลา 
สถานภาพการคุกคาม หมายถงึ สูญพันธุ (Extinct; EX) สูญพันธุในธรรมชาติ (Extinct in the Wild; EW) 
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically Endangered; CR) ใกลสูญพันธุ (Endangered; EN) มีแนวโนมใกลสูญพันธุ (Vulnerable; VU)  
 ใกลถูกคุกคาม (Near Threatened; NT) กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern; LC) 
 และขอมูลไมเพียงพอ (Data Deficient; DD) 
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    (2) กรมปาไม 

Official Statistics Profile 
 
  1.  ชื่อสถิติทางการ 
 01 พื้นที่ปาไม 
  2.  รายการขอมูล : เนื้อที่ปาไมแยกรายจังหวัด 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/   01  ฐานขอมูลปาไม 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : รายจังหวัด ทั่วประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : รายจังหวัด 

 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : สํารวจดวยภาพถายดาวเทียม 

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : 1-3 ป ตอครั้ง 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : 1-3 ป ตอครั้ง 
  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : หนังสือสถิติการปาไม , เวปดไซของกรม (www.forest.go.th)  

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 1-ก.ย.-51 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ช่ือ : นายวิชัย สิมมานอย 
    ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
    กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 
  สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
    กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
    โทรศัพท : 025614292 ,0896700996 

   E-mail  address : stat@forest.go.th, wichai_simmanoi@yahoo.com 

 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              
  เนื้อที่ปา หมายถึง เนื้อที่ปาชนิดตางๆ ไดแก ปาดงดิบ ปาสน ปาชายเลน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาเต็งรังแคระแกร็น ปาพรุ ปาชายเลน 

และปาชายหาด เปนตน ไมวาจะอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาโครงการ และพื้นที่ที่ใหญกวา 5 
เฮกแตร (31.25 ไร) โดยมีเรือนยอดตนไมสูงอยางนอย 5 เมตร ปกคลุมมากกวา 10% ของพื้นที ่
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Official Statistics Profile 
   
  1.  ช่ือสถิติทางการ   
 01 พื้นที่ปลูกปา 
  2.  รายการขอมูล : ปริมาณพื้นที่การปลูกปารายจุดประสงค จากหนวยงานตางๆ 
  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/   
 01 ฐานขอมูลปาไม 
  4.  พรบ./กฎหมาย ที่รองรบัโครงการ/งาน : กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : รายภาค, รายจังหวัด 
  6.  การจัดทําขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช : ทั่วประเทศ 

 6.2 วิธีการเก็บขอมลู : รวบรวมขอมูลปริมาณการปลูกจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกป 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกป 
  7.  การเผยแพรขอมูล  

 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เวปไซดกรมปาไม ,หนังสือสถิติการปาไม 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 1-ก.ย.-51 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ช่ือ : นายวิชัย สิมมานอย 
    ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
    กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 

    
สํานัก/ศูนย/กองที่

ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
    กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
    โทรศัพท : 025614292 ,0896700996 

    โทรสาร : - 

    E-mail  address : stat@forest.go.th, wichai_simmanoi@yahoo.com 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              
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Official Statistics Profile 
  1.  ช่ือสถิติทางการ  
 01 ผลิตภัณฑที่ไดจากปาไม 
  2.  รายการขอมูล : ปริมาณและมูลคาผลิตภัณฑสําคัญที่ไดจากปาไม  จําแนกตามประเภท 
  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/   
 01 สถิติการปาไม 
  4.  พรบ./กฎหมาย ที่รองรบัโครงการ/งาน : กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : จังหวัด ภาค ประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช : - 

 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : แบบสํารวจ, ดาวนโหลด 

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกเดือน 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน 
  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสาร(หนังสือสถิติการปาไมประจําป) ,เวปไซดของกรม, แผนดิสเก็ต 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 1-ก.ย.-50 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ช่ือ : นายวิชัย  สิมมานอย 
    ตําแหนง : นักสถิติ 5 

    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 

    
สํานัก/ศูนย/กองที่

ปฏิบัติงาน : สํานักงานเลขานุการกรม 
    กลุม/ฝาย : ประชาสัมพันธและเผยแพร 
    โทรศัพท : 0-2561-4292-3 ตอ 604,618 

    โทรสาร : 0-2561-5422 

    E-mail  address :  stat@forest.go.th, wichai_simmanoi@yahoo.com  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              
    - 
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Official Statistics Profile 

  1.  ช่ือสถิติทางการ   
 02 สถิติการนําเขา-สงออกไม 
  2.  รายการขอมูล : ปริมาณและมูลคาการนําเขาและสงออกไม  จําแนกตามประเภท 
  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/  
 01 สถิติการปาไม 
  4.  พรบ./กฎหมาย ที่รองรับโครงการ/งาน : กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ประเทศ 
  6.  การจัดทาํขอมูล

  

 
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช :

- 

 
6.2 วิธีการเกบ็ขอมูล : แบบสํารวจ, ดาวนโหลด 

 
6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : เก็บรวบรวมขอมูล ทุกเดือน 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน 
  7.  การเผยแพรขอมูล 

  

 
7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสาร(หนังสือสถิติการปาไมประจําป) ,เวปไซดของกรม, 

แผนดิสเก็ต 

 
7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ปละ 1 ครั้ง 

 
7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 1-ก.ย.-50 

  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ช่ือ : นายวิชัย  สิมมานอย 

    ตําแหนง : นักสถิติ 5 

    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 

    
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 

: สํานักงานเลขานุการกรม 

    กลุม/ฝาย : ประชาสัมพันธและเผยแพร 

    โทรศัพท : 025614292-3 ตอ 604,618 

    โทรสาร :
0-2561-5422 

    
E-mail  address : stat@forest.go.th, 

wichai_simmanoi@yahoo.com 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                           
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Official Statistics Profile 
  1.  ช่ือสถิติทางการ   
 01 ปาชุมชน 
  2.  รายการขอมูล : ปริมาณจํานวนโครงการปาชุมชน และจํานวนชุมชนที่มีสวนรวมดูแลปาชุมชน 
  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/  
 01 การจัดทําโครงการปาชุมชน 
  4.  พรบ./กฎหมาย ที่รองรบัโครงการ/งาน : กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : รายภาค, รายจังหวัด 
  6.  การจัดทําขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช : รายจังหวัด 

 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากเอกสารอนุมัติโครงการ 

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลทุกเดือน 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ปรับปรุงขอมูลทุก 3 เดือน 
  7.  การเผยแพรขอมูล   

 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เวปไซดกรมปาไม (สํานักจัดการปาชุมชน) 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ตลอดป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 30-ก.ย.-51 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ช่ือ : นายวิชัย สิมมานอย 
    ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
    กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 

    สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
    กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
    โทรศัพท : 025614292 ,0896700996 

    E-mail  address : stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo.com 

 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              
    

ปาชุมชน หมายถึง กิจกรรมสวนหนึ่งของกระบวนการสงเสริมการจัดการปาชุมชน โดยเจาหนาที่ปาไมเขาไปสงเสริมให
ราษฎรในหมูบานเห็นความสําคัญของปาไมและรองขอเขามารวมดูแลปาและชวยเหลือเจาหนาที่ โดยจัดทําเอกสารตาม
แบบฟอรมที่กรมปาไมกําหนด ภายใตกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
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Official Statistics Profile 
   
1.  ช่ือสถิติทางการ   
 02 ไฟปา 
  2.  รายการขอมูล : จํานวนและพื้นที่ไฟปา 
  3.  ช่ือโครงการ/ งาน/   
 01 ฐานขอมูลปาไม 
  4.  พรบ./กฎหมาย ที่รองรบัโครงการ/งาน : กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปาไม 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : รายภาค, รายจังหวัด 
  6.  การจัดทําขอมูล   

 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูที่ใช : เขต (สํานักจัดการทรัพยากรปาไม 1-13 ) 

 

6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลปริมาณการเกิดไฟปาจากหนวยงานในสังกัด
กรมปาไม 

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกเดือน 

 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน 
  7.  การเผยแพรขอมูล  

 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เวปไซดกรมปาไม ,หนังสือสถิติการปาไม 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ช่ือ : นายวิชัย สิมมานอย 
    ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
    กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 

   สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
    กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
    โทรศัพท : 025614292 ,0896700996 

    โทรสาร : - 

    E-mail  address : stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo.com 

9. คํานิยามที่สําคัญ   
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          (3)        กรมอุทยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพืช 
 

Official Statistics Profile  
    
  1.  ชื่อสถิติทางการ    
 01 พื้นที่อนุรักษ  
  2.  รายการขอมูล : จํานวนและพื้นที่อนุรักษ  จําแนกตามประเภท (อุทยานแหงชาติ , วนอุทยาน ,  เขตรักษาพันธุสัตวปา  
     เขตหามลาสัตวปา , สวนพฤษศาสตร , สวนรุกขชาติ)  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/    
 01  -  
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  - 
   
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ทั่วประเทศ  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  -  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ไมแนนอน/ขอมูลไมเปล่ียนแปลง  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ขอมูลไมเปล่ียนแปลง  
  7.  การเผยแพรขอมูล -  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ , www. dnp.go.th  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป  
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ป 2550  
  8.  ผูรับผดิชอบ/ประสานงาน   
    ชื่อ : นางสาวกาญจนา  เศรษฐกร  
    ตําแหนง : นักสถิติ 7ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   กรม/หนวยงาน : อุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักแผนงานและสารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศ  
    กลุม/ฝาย :  -  
    โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901  
    โทรสาร : 0 - 2579 - 8901  
   E-mail  address : k.sethakorn@dnp.go.th  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              -  
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Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ   
 01 พื้นที่ปลูกปา 
  2.  รายการขอมูล : ชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบ  ปปลูก  ขอบเขตพื้นที่แปลงปลูกปา  ชนิดพื้นที่  ชนิดพรรณไม   
    จําแนกพื้นที่ตามประเภทปา 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/   
 01  
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  - 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ทั่วประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  - 
 6.2 วิธีการเกบ็ขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในกรมอุทยานฯ 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดทําครั้งแรกครั้งเดียวในแตละเขต/อุทยาน และอาจมีการตรวจสอบบางครั้ง 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ไมตองประมวลผล 
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ในอนาคตจะเผยแพรผาน www.dnp.go.th/invent 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ไมไดจัดพิมพเผยแพร  ขอมูลอยูในรูปแบบ GIS 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  - 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ชื่อ : นางเครือวัลย  รังสิพานิช 
    ตําแหนง : นักวิชาการปาไม 3 
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   กรม/หนวยงาน : อุทยานแหงชาติ   สัตวปา  และพนัธุพืช 
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ  สวนฟนฟูพื้นที่อนุรักษ 
    กลุม/ฝาย :  
    โทรศัพท : 0 - 2561 - 0777  ตอ  515 
    โทรสาร : 0 - 2561 - 0777  ตอ  515 
   E-mail  address : kruawan54@hotmail.com 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              - 
   พื้นที่ตามประเภทปาจําแนกตามนิยามของกรมปาไม 
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Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ   
 01 พื้นที่ตนน้ําลําธาร 
  2.  รายการขอมูล : จํานวนและพื้นที่ตนน้ํา  จําแนกตามลุมน้ํา 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ -  
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ทั่วประเทศ  , จังหวัด  ,  หนวยตนน้ํา 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  - 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงานหนวยงานอื่น 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของขอมูลพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอมูล 25 ลุมน้ําหลัก 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของขอมูลพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอมูล 25 ลุมน้ําหลัก 
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสาร/ส่ิงพิมพ 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ไมมีกําหนดแนนอน เมื่อมีผูใชขอมา 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ป 2551 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ชื่อ : นายประทีป  รุงโรจนารักษ 
    ตําแหนง : นักวิชาการปาไม 
    ชื่อ : นางกรองแกว  ศรีพระราม 
    ตําแหนง : นักวิชาการปาไม 
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   กรม/หนวยงาน : อุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักอุทยานแหงชาติ   
    กลุม/ฝาย :  - 
    โทรศัพท : 0 - 2579 5267 
    โทรสาร : 0 - 2579 5344 
   E-mail  address :  -  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              - 
   การกําหนดพื้นที่ตนน้ําลําธาร คือ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ตามมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2540 
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Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ   
 01 สัตวปาและผลิตภัณฑจากสัตวปาที่ใกลจะสูญพันธุ 
  2.  รายการขอมูล : จํานวนสัตวปาและผลิตภัณฑจากสัตวปาที่ใกลจะสูญพันธุที่นําเขาและสงออก  จําแนกตามชนิด 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ -  
 01  - 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ทั่วประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  - 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน (ดานคุมครองพันธุสัตวปา) 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : รายวัน 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : รายเดือน  
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสาร/ส่ิงพิมพ  , www.dnp.go.th 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ป 2550 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ชื่อ : นางสาวกาญจนา เศรษฐกร 
    ตําแหนง : นักสถิติ 7ว 
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    กรม/หนวยงาน : อุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 

    
สํานัก/ศูนย/กองท่ี

ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงานและสารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศ 
    กลุม/ฝาย :  - 
    โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901 
    โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
    E-mail  address : k.sethakorn@dnp.go.th 
 9. คํานิยามที่สําคัญ  - 
    
 

   
สัตวปา หมายความวา สัตวทุกชนิดไมวา สัตวบกสัตวน้ําสัตวปกแมลงหรือแมงซึ่งโดยสภาพธรรมชาติ
ยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา และใหความหมายรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิด  

    สัตวปาสงวน หมายความวาสัตวปาหายากตามบัญชีทายพ.ร.บ.   
    สัตวปาคุมครอง หมายความวา สัตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครอง  
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Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ    
 01 พื้นที่อนุรักษที่ถูกไฟไหม 
  2.  รายการขอมูล :  พื้นที่ที่ถูกไฟไหม  ในพื้นที่ปาอนุรักษ  (อุทยานแหงชาติ , เขตรักษาพันธุสัตวปา ,ตนน้ํา   
    ซึ่งอยูในความดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช) 
  3.  ชื่อโครงการ/ 
งาน/    
 01 ปองกันไฟปาในพื้นที่อนุรักษ 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : พ.ร.บ.อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล :  ทั่วประเทศ ภาค จังหวัด 
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  - 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล :  รวบรวมจากรายงานหนวยไฟปาประเมินพื้นที่ถูกไฟไหม และสาเหตุการเกิด 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : เหตุการณใหญรายงานทันที ถาเปนฤดูไฟปา(ม.ค.-เม.ย.) รายงานทุกวัน 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : รายวัน/รายสัปดาห 
  7.  การเผยแพร
ขอมูล 

 
  

 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : www.dnp.go.th/forestfire 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 2551 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
    ชื่อ : นายมานัส  ปานมน 
    ตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานปาไม  7 
   กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   กรม/หนวยงาน : อุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบติังาน : สวนควบคุมไฟปา  สํานักปองกัน  ปราบปรามและควบคุมไฟปา 
   กลุม/ฝาย :  - 
    โทรศัพท : 0 -2579 -7346 
    โทรสาร : 0 -2579 -7346 
   E-mail  address : manusfire@hotmail.com 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              
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(4) กรมทรัพยากรธรณี 

 

                                        Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
  ปริมาณทรัพยากรแรสํารอง  
  2.  รายการขอมูล :   
  ปริมาณทรัพยากรแรสํารองที่สําคัญ จําแนกตามชนิดแร   
  แผนที่ทรัพยากรแร แสดงพื้นที่แหลงแร 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :  
  การสํารวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : - 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ทั้งประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : สํารวจ ประเมินลักษณะการกําเนิดของแรตามพ้ืนที่ตางๆ 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :  รายป 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล :  รายป 
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :                    เว็บไซต  (http://webgis.dmr.go.th/dmr2_gis) 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :             รายป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :      2550 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   

ชื่อ: นายไพรัตน จรรยาหาญ 
ตําแหนง:  นักธรณีวิทยา 

กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรธรณี 

สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : ทรัพยากรแร 
กลุม/ฝาย : สวนประเมินผลกลาง 
โทรศัพท : 02-621-9779 
โทรสาร : 02-621-9773 

E-mail  address : PAIRATT@DMR.GO.TH 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                            
 9.1 ปริมาณทรัพยากรแรสํารองที่ไดรับอนุญาตใหผลิต : ปริมาณสํารองที่รวบรวมไดจากประทานบัตรทําเหมืองแร 

ที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตใหทําการผลิต ซ่ึงเจาของประทานบัตรไดทําการสํารวจและรายงานไว 
 โดยใชขอมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม 

 9.2 ปริมาณทรัพยากรแรสํารองทีมี่ศักยภาพเปนไปได : ปริมาณสํารองที่ประเมินในพื้นที่ที่มีการพบแร แตยังมิไดมีการ 
พิสูจนวามีปริมาณความสมบูรณมากนอยเพียงใด เปนทรัพยากรแรสํารองที่จะตองทําการสํารวจเพิ่มเติมจนถึงขั้นรายละเอียด 
 เพื่อใหทราบปริมาณและความสมบูรณ รวมทั้งศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนากอนที่จะลงทุนทําเหมืองแร  
โดยในการประเมินใชการประเมินทางสถิติ และวิชาการธรณีวิทยาเปนปจจัยหลัก 

 9.3 พื้นที่แหลงแร : พื้นที่ใดพื้นทีห่นึ่งซ่ึงมีแหลงแรหรอืแหลงสินแรชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันในพื้นที่นัน้  
รวมทั้งพื้นที่ที่มีคําขอประทานบัตรและ/หรือประทานบัตรที่ไดตรวจสอบความถูกตองตามหลักวิชาการ  
การกําหนดขอบเขตพื้นที่แหลงแรยึดถือขอมูลวิชาการทางธรณีวิทยาแหลงแรเปนปจจัยหลัก 
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                                          Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
  ดินถลม   
  2.  รายการขอมูล :   
  ขอมูลพื้นที่เส่ียงภัยดินถลม และขอมูลเครือขายแจงเหตุธรณีพิบัติภัย 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :  
  โครงการจัดตั้งเครือขายเฝาระวังแจงเตือนธรณีพิบัติภัย 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  มติ ครม.เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ภาค, จังหวัด 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : ระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด  

 
6.2 วิธีการเก็บขอมูล : การสํารวจลักษณะธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม ทําแผนที่หมูบานเส่ียงภัย 

 และจัดตั้งเครือขาย 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกป ๆ ละ 5 จังหวัด 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกป ๆ ละ 5 จังหวัด 
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : หนังสือเครือขายแจงเหตุธรณีพิบัติภัย  แผนที่พื้นที่เส่ียงภัยดินถลม 

 
 

 
 

 
เว็บไซต  และระบบฐานขอมูลธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 
(http://webgis.dmr.go.th/dmr2_gis) 

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : 2 เดือน/ครั้ง 

 
7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร 
: 14 กรกฎาคม 2551 

  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:  
    ชื่อ : นายสุวิทย โคสุวรรณ 
    ตําแหนง : นักธรณีวิทยา 8 
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    กรม/หนวยงาน : กรมทรัพยากรธรณี 
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : กองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม 
    กลุม/ฝาย : ฝายธรณีพิบัติภัย 
    โทรศัพท : 02-621-9799 
    โทรสาร : 02-621-9795 
    E-mail  address :  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                               
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(5) กรมทรัพยากรน้ํา 
  

                                         Official Statistics Profile  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  ลุมน้ํา    
  2.  รายการขอมูล :    
  จํานวนลุมน้ําหลัก ลุมน้ําสาขา และพื้นที่ลุมน้ํา  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
    
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  
 4.1 พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  
 4.2 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา  
       
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล :   
 5.1 ขนาดลุมน้ํา    
 5.2 ตําแหนงของลุมน้ํา   
 5.3 รูปรางของลุมน้ํา   
 5.4 ปริมาณเก็บกักน้ําสูงสุดในแตละลุมน้ํา  
 5.5 สภาพภูมิศาสตรและสภาพอากาศทั่วไปในแตละลุมน้ํา  
       
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : สํารวจ / รวบรวมจากรายงาน ภายในหนวยงาน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :  รายป  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล :  รายป  
       
  7.  การเผยแพรขอมูล   

 
7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสาร/ส่ิงพิมพ, CD-ROM/Diskette, Digital files, Wed-site : 
http://ishydro.dwr.go.th  

 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : เอกสาร/ส่ิงพิมพ, CD-ROM รายป  
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ปจจุบัน  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
 8.1 ผูรับผิดชอบ   
    ชื่อ : นายบุญธรรม ศิริชัย  
    ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรน้ํา 

  
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : วิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  
    กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 0-2271-6188  
    โทรสาร : 0-2298-6614  
    E-mail  address : rad_hydro@mnre.go.th  
       
    ชื่อ : นางวารุณี เจริญสําราญ  
    ตําแหนง : ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรน้ํา  
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา  
    กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 0-2271-6252  
    โทรสาร : 0-2298-6614  
    E-mail  address : warunee46@hotmail.com  
       
 8.2 ผูประสานงาน   
    ชื่อ : นางวาสนา รอยอําแพง  
    ตําแหนง : นักอุทกวิทยา 8ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรน้ํา  
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา  
    กลุม/ฝาย : วิเคราะหและประมวลสถิติ  
    โทรศัพท : 0-2298-6614  
    โทรสาร : 0-2298-6614  
    E-mail  address : was1proi@yahoo.com  
       
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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                                        Official Statistics Profile  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  ปริมาณเก็บกักน้ําในลุมน้ํา   
  2.  รายการขอมูล :    
  ปริมาณเก็บกักน้ําเฉลี่ยตอป และปริมาณเก็บกักน้ําในฤดูฝน และฤดูแลง  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
    
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  
 4.1 พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  
 4.2 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา  
       
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล :  ลุมน้ํา  
       
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : ตามประเภทของงาน  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : ใชการสํารวจขอมูลจากภาคสนาม  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกวัน ทุกเดือน ทุกป  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ปละ 2 ครั้ง  
       
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :    
  7.1.1 ในลักษณะ Year Book (เอกสารสิ่งพิมพ), Fax  
  7.1.2 ในลักษณะ CD   
  7.1.3 ในลักษณะ Digital files  
  7.1.4 Wed-site : http://ishydro.dwr.go.th  
  7.1.5 ในลักษณะเสียง (โทรศัพท)  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :  
  7.2.1 Year Book เผยแพรจํานวน 75 ชุด/ป (เผยแพร 1 ครั้ง/ป)  
  7.2.2 ในลักษณะแฟกซ เผยแพรเปนกรณีๆไป  
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ถึงปจจุบัน  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
 8.1 ผูรับผิดชอบ    
    ชื่อ : นายบุญธรรม ศิริชัย  
    ตําแหนง : ผูอํานวยการสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
   กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
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 กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรน้ํา  
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : วิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  
   กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 0-2271-6188  
    โทรสาร : 0-2298-6614  
   E-mail  address : rad_hydro@mnre.go.th  
       
    ชื่อ : นางวารุณี เจริญสําราญ  
    ตําแหนง : ผูอํานวยการสวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา  
   กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรน้ํา  
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา  
    กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 0-2271-6252  
    โทรสาร : 0-2298-6614  
   E-mail  address : warunee46@hotmail.com  
       
 8.2 ผูประสานงาน    
    ชื่อ : นางวาสนา รอยอําแพง  
    ตําแหนง : นักอุทกวิทยา 8ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรน้ํา  

  
สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน 

: สวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา  
    กลุม/ฝาย : วิเคราะหและประมวลสถิติ  
    โทรศัพท : 0-2298-6614  
    โทรสาร : 0-2298-6614  
   E-mail  address : was1proi@yahoo.com  
       
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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Official Statistics Profile  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  แหลงน้ํา    
  2.  รายการขอมูล :    
  จํานวนแหลงน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่กอสรางขึ้น และปริมาณเก็บกักน้ํา  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
  ฐานขอมูลทรัพยากรน้ํา  
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  
 4.1 พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545  
 4.2 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมทรัพยากรน้ํา  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล :   
  แหลงน้ํา    
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  ตามประเภทและขนาดของแหลงน้ํา  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : สํารวจขอมูลภาคสนาม และสํารวจจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :  อยางนอย 1 ครั้ง/ป  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล :  อยางนอย 1 ครั้ง/ป  
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เว็บไซต, เอกสารรายงาน  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายวัน  
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ทุกวัน  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
    ชื่อ : นายสราวุธ  ชีวะประเสริฐ  
    ตําแหนง : ผูอํานวยการสวนนโยบายและแผน   
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรน้ํา  
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบติังาน : สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา  
    กลุม/ฝาย : สวนนโยบายและแผน   
    โทรศัพท : 0-2271-6280  
    โทรสาร : 0-2271-6280  
    E-mail  address :   
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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(6) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 

                                        Official Statistics Profile  
       
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
  ศักยภาพน้ําบาดาล   
  2.  รายการขอมูล :    
  แผนที่ศักยภาพน้ําบาดาล    
  แผนที่บอบาดาล    
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ภาค จังหวัด  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน นํามาระบุไวในระบบแผนที่  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล :   
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ระบบสารสนเทศ (GIS) และ Website www.dgr.go.th  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :   
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
    ชื่อ : นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุกิจ  
    ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
    สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล  
    กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 02-6602504  
    โทรสาร : 02-6602517  
    E-mail  address : boonlert@gdr.go.th  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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                                         Official Statistics Profile  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  บอบาดาลภาครัฐ   
  2.  รายการขอมูล :    
  จํานวนบอบาดาลภาครัฐ    
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
 01   
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ภาค จังหวัด  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล :   
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ระบบสารสนเทศ (GIS) และ Website www.dgr.go.th  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :   
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
    ชื่อ : นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุกิจ  
    ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  

    
สํานัก/ศูนย/กองท่ี

ปฏิบัติงาน : 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
บาดาล  

    กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 02-6602504  
    โทรสาร : 02-6602517  
    E-mail  address : boonlert@gdr.go.th  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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Official Statistics Profile  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
  บอบาดาลเอกชน   
  2.  รายการขอมูล :    
  จํานวนบอบาดาลเอกชน  และปริมาณน้ําบาดาลที่ใชจริง  จําแนกตามวัตถุประสงคการใช  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
 01   
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ภาค จังหวัด  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเก็บตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล :   
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ระบบสารสนเทศ (GIS) และ Website www.dgr.go.th  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :   
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
    ชื่อ : นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุกิจ  
    ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
    สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล  
    กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 02-6602504  
    โทรสาร : 02-6602517  
    E-mail  address : boonlert@gdr.go.th  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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Official Statistics Profile  

       
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  คุณภาพน้ําบาดาล   
  2.  รายการขอมูล :    
  คุณภาพน้ําบาดาล   
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
    
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ภาค จังหวัด  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงาน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : จัดเกบ็ตามภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล :   
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ระบบสารสนเทศ (GIS) และ Website www.dgr.go.th  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :   
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
    ชื่อ : นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุกิจ  
    ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล  
    กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 02-6602504  
    โทรสาร : 02-6602517  
    E-mail  address : boonlert@gdr.go.th  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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(7)     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
 

                            Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
 01 ฐานขอมูลชายฝงทะเล 
  2.  รายการขอมูล :  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
 01 การจัดทําฐานขอมูลชายฝงทะเล 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ระดับตําบล 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : - 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล :  บนระบบ GIS 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : เปนการจัดทําฐานขอมูลครั้งแรก 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : เปนการจัดทําฐานขอมูลครั้งแรก 
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : ยังไมไดทําการเผยแพร เพิ่งทําขอมูลเสร็จ 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : จะเผยแพรบน INTERNET ของกรม 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :  - 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ชื่อ : นายปริทัศน  เจริญสิทธิ์ 
    ตําแหนง : เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน7ว 
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
  สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
    กลุม/ฝาย : สวนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
    โทรศัพท : 0-2298-2168 
    โทรสาร : 0-2298-2143 
   E-mail  address : cparitad@hotmail.com, cparitad@yahoo.com 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                               
   ความยาวชายฝงทะเล  ลักษณะชายฝง  แนวกัดเซาะชายฝง 
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 Official Statistics Profile  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  หญาทะเลและแนวปะการัง   
  2.  รายการขอมูล :    
  เนื้อที่แหลงหญาทะเล และแนวปะการังจําแนกตามจังหวัด  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   

  งานวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล (สถานภาพทรัพยากรปะการัง)  
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน   
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : จังหวัด/พื้นท่ีแหลงหญาทะเล  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  
 6.2 วิธีการเกบ็ขอมูล : สํารวจดวยวิธี Manta Tow, Line Intercept Transept, Spot Check  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :ปละครั้งในแตละพ้ืนที่ใน 3 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ ชุมพร สุราษฎรธานี)  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ปละครั้ง  
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : รายงานประจําป เอกสารเผยแพร บอรดที่หนวยงาน  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ปละครั้ง  
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : กรกฎาคม 2551  
  8.  ผูใหขอมูล
และประโยชน
ท่ีขอมูลถูก
นําไปใช 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน: 

  
    ชื่อ : นายนัดฐวุฒิ แกวคงศรี  
    ตําแหนง : นักวิชาการประมง 5  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  

 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเลและปาชาย
เลน ศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอาวไทยตอนกลาง  

    กลุม/ฝาย : กลุมวิจัยปะการัง  
    โทรศัพท : 077-505141-3  
    โทรสาร : 077-505141  
    E-mail  address : nkaewkongsri@yahoo.com  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
 

  
ปะการัง สถานภาพ 
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                                   Official Statistics Profile  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  ปาชายเลน    
  2.  รายการขอมูล :    
  พื้นที่ปาชายเลน   
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
    
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  มติคณะรัฐมนตรี 22 สิงหาคมและ 17 ตุลาคม 2543  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : จังหวัด  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : จังหวัด  

 
6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงาน/ขอมูลภาพถาย/การสํารวจ

ภาคพื้นดิน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : 4ป  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : 4ป  
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : รายงานโครงการ/เว็บไซต  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :   
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :   
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
    ชื่อ : ชุติมา แจงประดิษฐ  
    ตําแหนง : นักวิชาการปาไม  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน  
    กลุม/ฝาย : อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาชายเลน  
    โทรศัพท : 02 298 2649  
    โทรสาร : 02 298 2649  
   E-mail  address : jeangpradit@yahoo.com  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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                                         Official Statistics Profile  
       
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  ปาชายเลนที่ไดรับการฟนฟู   
  2.  รายการขอมูล :    
  พื้นที่ปาชายเลนที่ไดรับการฟนฟู/ปลูกทดแทน   
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ : โครงการปลูกปาชายเลนถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถในวโรกาสทรงพระชนมายุ 72 พรรษา 
 ป พ.ศ.2547-2551 

  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : มติคณะรัฐมนตรี 22 สิงหาคมและ 17 ตุลาคม 2543  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : จังหวัด  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : ระดับความเสื่อมโทรมของพื้นที่  
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงาน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : 1ป  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : 1ป  
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : รายงานสรุปผลดําเนินโครงการ  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :   
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร :   
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
    ชื่อ : นายวรวุฒิ พิทักษสันติธรรม  
    ตําแหนง : นักวิชาการปาไม 6ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน  
    กลุม/ฝาย : สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน  
    โทรศัพท : 02 298 2627/02 298 2164  
    โทรสาร :   
    E-mail  address :   
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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(8) องคการกาซเรือนกระจก 
 

                                      Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
  บัญชีการปลอยกาซเรือนกระจก  
  2.  รายการขอมูล :   
  ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จําแนกตามกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจก 
  ปริมาณการปลอยกาซมีเทน (CH4) จําแนกตามกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจก 
  ปริมาณการปลอยกาซไนตรัสออกไซด (N2O) จําแนกตามกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจก 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :  
  การจัดทําบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : พรฎ. จัดตั้งองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

 มาตรา 7 ภาระกิจขององคการฯ 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก รายป 

 จําแนกตามรายกิจกรรมการปลอย 
  6.  การจัดทําขอมูล   

 
6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : จัดหมวดหมูของกิจกรรมการปลอยกาซ ตามมาตรฐานของ IPCC 

 ป 2006 (National Greenhouse Gas Inventories) 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : ใชขอมูลสถิติจากหนวยงานตางๆ สําหรับการคํานวณปริมาณกาซเรือนกระจก 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : รายเดือน / รายป (ตามความถี่ของขอมูลสถิติที่มีอยูแลว) 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : รายป 
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : รายงานบัญชีกาซเรือนกระจกแหงชาติ 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ยังไมมีการเผยแพร 
  8.  รับผิดชอบ/ประสานงาน:  
    ชื่อ : นายเจษฎา สกุลคู 
    ตําแหนง : นักวิชาการอาวุโส 
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    กรม/หนวยงาน : องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก 
    กลุม/ฝาย :  
    โทรศัพท : 0 2615 8791 - 3 # 115, 116 
    โทรสาร : 0 2615 8794 
    E-mail  address : chessada.s@tgo.or.th 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                               
   กาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas; CO2, CH4, N2O, SF6, HFcs, PCFs)  
   คาสัมประสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (GHG Emission Factor) 

 
 
  
 
 



 ผ2-62

(9) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 

                                     Official Statistics Profile  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
 01 อุทกภัย    
 02 ภัยแลง    
 03 ภัยหนาว    
 04 วาตภัย  และฟาผา   
 05 อัคคีภัย    
  2.  รายการขอมูล :    
 01 สรุปอุทกภัย (จํานวนครั้งที่เกิด พื้นที่ประสบภัย ความเสียหาย และการใหความชวยเหลือ)  
 02 สรุปภัยแลง (จํานวนครั้งที่เกิด พื้นที่ประสบภัย ความเสียหาย และการใหความชวยเหลือ)  
 03 สรุปภัยหนาว (จํานวนครั้งที่เกิด พื้นที่ประสบภัย ความเสียหาย และการใหความชวยเหลือ)  
 04 สรุปวาตภัย (จํานวนครั้งที่เกิด พื้นที่ประสบภัย ความเสียหาย และการใหความชวยเหลือ)  
 05 สรุปอัคคีภัย (จํานวนครั้งที่เกิด พื้นที่ประสบภัย ความเสียหาย และการใหความชวยเหลือ)  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ : โครงการจัดทําสถิติอุบัติภัยและสาธารณภัย  
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : พรบ. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ป พ.ศ. 2550  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ระดับประเทศ  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :   
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากรายงาน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ปละ 1 ครั้ง  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ปละ 1 ครั้ง  
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เผยแพรทางเอกสารและ Website ของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ปละ 1 ครั้ง  
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 14 สิงหาคม 2551  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
    ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว  
    ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา  
    กระทรวง : มหาดไทย  
    กรม/หนวยงาน : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักวิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ  
    โทรศัพท : 0-2243-2206  
    โทรสาร : 0-2243-2199  
    E-mail  address : siriluk_d@hotmail.com  
9. คํานิยามที่สําคัญ :     
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(10) กรมควบคุมมลพิษ 
 

                                       Official Statistics Profile  

       
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  ระดับเสียง    
  2.  รายการขอมูล :    
  ขอมูลผลการตรวจวัดระดับเสียง   
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
    
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :   
 4.1 พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  
 4.2 พรบ.ขอมูลขาวสารราชการ   
       
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล :   
 5.1 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 5.2 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 5.3 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงบริเวณริมถนนในพื้นที่ตางจังหวัด  
 5.4 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในพื้นที่ตางจังหวัด  
       
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :   
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : ตรวจวัดโดยใชสถานีตรวจวัดระดับเสียงแบบกึ่งถาวร / จุดตรวจวัดแบบชั่วคราวริมถนน  
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :  ตลอดป / จุดชั่วคราวประมาณ 1 สัปดาหตอ 1 จุด  

 
6.4 ความถี่ในการประมวลผล :  ทุกวัน (6 สถานีใน กทม.)  และทุกป (สําหรับทุกสถานี) /  1 ป ตอครั้ง 
(สําหรับจุดชั่วคราว)  

       
  7.  การเผยแพรขอมูล   

 
7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : 1. รายงานสถานการณและการจัดการปญหามลพิษทางอากาศและเสียง  

(ประจําป)  
                                             2. www.aqnis.pcd.go.th / www.pcd.go.th   
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกวัน และ ทุกป  
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ปจจุบัน  
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
 8.1 ผูรับผิดชอบ    
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    ชื่อ : นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชรสุวรรณ  
    ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ควบคุมมลพิษ  
    สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
    สวน : มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
    โทรศัพท : 0-2298-2372  
    โทรสาร : 0-2298-2380  
    E-mail  address : thaleangsak.p@pcd.go.th  
       
    ชื่อ : นางนิภาภรณ  ใจแสน  
    ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ควบคุมมลพิษ  
    สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
    สวน : มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
    โทรศัพท : 0-2298-2380  
    โทรสาร : 0-2298-2380  
    E-mail  address : nipaporn.i@pcd.go.th  
       
 8.2 ผูประสานงาน    
    ชื่อ : นางสาวนันทวัน ว สิงหคเชนทร  
    ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ควบคุมมลพิษ  
    สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
    สวน : มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
    โทรศัพท : 0-2298-2375  
    โทรสาร : 0-2298-2380  
    E-mail  address : nantawan.v@pcd.go.th  
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                                
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                                       Official Statistics Profile  

       
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
  คุณภาพอากาศ    
  2.  รายการขอมูล :    
  ขอมูลผลการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :   
    
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน :  
 4.1 พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535  
 4.2 พรบ.ขอมูลขาวสารราชการ   
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล :   
 5.1  คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานคร  
 5.2 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรงุเทพมหานคร  
 5.3 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครแยกตามรายสถานี  
 5.4 คุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครแยกตามรายสถานี  
 5.5 คุณภาพอากาศบริเวณริมถนนจากจุดตรวจวัดแบบชั่วคราวในกรุงเทพมหานคร  
 5.6 คุณภาพอากาศในพื้นที่ปริมณฑลแยกตามรายสถานี  
 5.6 คุณภาพอากาศในพื้นที่ตางจังหวัดแยกตามรายสถานี  
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  

 
6.2 วิธีการเก็บขอมูล : ตรวจวัดโดยใชสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบกึ่งถาวร / จุดตรวจวัดแบบชั่วคราวริม
ถนน  

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล :  ตลอดป / จุดชั่วคราวประมาณ 2 สัปดาหตอ 1 จุด  
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล :  ทุกวัน  ทุกเดือน  ทุกป (สําหรับสถานี) /  1 ป ตอครั้ง (สําหรับจุดชั่วคราว)  
  7.  การเผยแพรขอมูล    

 
7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : 1. รายงานสถานการณและการจัดการปญหามลพิษทางอากาศและเสียง  

(ประจําป)  
                                             2. www.aqnis.pcd.go.th / www.pcd.go.th   
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกวัน  ทุกเดือน  ทุกป  

 

7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ปจจุบัน 
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  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน:   
 8.1 ผูรับผิดชอบ    
    ชื่อ : นายเจนจบ  สุขสด  
    ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ควบคุมมลพิษ  
    สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
    สวน : แผนงานและประมวลผล  
    โทรศัพท : 0-2298-2388  
    โทรสาร : 0-2298-2357  
    E-mail  address : janejob.s@pcd.go.th  
       
    ชื่อ : นางสุภาพ  ศรีจันทร  
    ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ควบคุมมลพิษ  
    สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
    สวน : แผนงานและประมวลผล  
    โทรศัพท : 0-2298-2383-4  
    โทรสาร : 0-2298-2357  
    E-mail  address : supap.c@pcd.go.th  
       
 8.2 ผูประสานงาน    
    ชื่อ : นางสาวพัชราภา  โชคยางกูร  
    ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว  
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
    กรม/หนวยงาน : ควบคุมมลพิษ  
    สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศและเสียง  
    สวน : แผนงานและประมวลผล  
    โทรศัพท : 0-2298-2383-4  
    โทรสาร : 0-2298-2357  
    E-mail  address : patcharapa.c@pcd.go.th  
   
 9.  คํานิยามที่สําคญั :                                
  มลพิษทางอากาศ  ไดแก  ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)   
  กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2)  กาซโอโซน (O3)  ฝุนละอองขนาดไมเกิน 100    ไมครอน (TSP)  
  สารตะกั่ว (Pb)  
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(11) องคการอตุสาหกรรมปาไม 
 

                                           Official Statistics Profile 
      
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
  ปริมาณไมที่ผลิตได 
  2.  รายการขอมูล : ปริมาณไมสักที่ผลิตจากสวนปาของ ออป. (ลบ.ม.) 
    ปริมาณไมสักที่ผลิตจากปาธรรมชาติ (ลบ.ม.) 
    ปริมาตรไมกระยาเลยที่ผลิตจากสวนปาของ ออป. (ลบ.ม.) 
    ปริมาตรไมกระยาเลยที่ผลิตจากปาธรรมชาติ (ลบ.ม.) 
    ปริมาตรไมยูคาลิปตัสที่ผลิตจากสวนปาของ ออป. (ตัน) 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/ :  
   
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : พ.ร.บ. สวนปา พ.ศ. 2535, พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484,  
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : ประเภทไม 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : ตรวจวัดปริมาตรไมที่ผลิตได 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกครั้งที่มีการทําไมออก 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน 
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : รายงานประจําป และเว็บไซตของ ออป. 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 8 กรกฏาคม 2551 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ชื่อ : น.ส. เกตุสุดา แกวกัน 
    ตําแหนง : หัวหนางาน (ระดับ 6) 
    กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    กรม/หนวยงาน : องคการอุตสาหกรรมปาไม 
  สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
    กลุม/ฝาย : ฝายประเมินผล 
    โทรศัพท : 02-2823243-7 ตอ 512 
    โทรสาร : 02-6298660 
    E-mail  address : PORNPENFIO@fio.co.th, KETSUDA@fio.co.th 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ :                               
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(12)     การประปานครหลวง 

                                Official Statistics Profile 
  
 1.  ชื่อสถิติทางการ ปริมาณน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา  
  2.  รายการขอมูล : ปริมาณน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา (ลบ.ม. ) 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/   
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ภายในหนวยงาน  และเฉพาะหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 

เชน กรมชลประทาน 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : - 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : พนักงานทําการบันทึกคาปริมาณน้ําดิบจากมาตรวัดน้ํา 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : วันละ 1 ครั้ง 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : เดือนละ 1 ครั้ง 
  7.  การเผยแพรขอมูล   

 
7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เผยแพรขอมูลผานทางเวปไซตภายในของการประปานคร

หลวง  และเอกสารรายงาน  
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : 1.  ทางเวปไซตภายในของการประปานครหลวงทุกวัน  

     2.  ทางเอกสารรายงาน :  เดือนละ 1 ครั้ง 

 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : ทุกวันทําการ 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ชื่อ : นายสันติพงษ  วงศพยัคฆ 
    ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนย 
    กระทรวง : มหาดไทย 
    กรม/หนวยงาน : การประปานครหลวง 
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : ศูนยจัดการและบริหารทรัพยากรน้ํา 
    กลุม/ฝาย : ฝายคลองสงน้ํา 
    โทรศัพท : 0-2279-2428 และ 0-2270-0379 
    โทรสาร : 0-2279-2428  
    E-mail  address : swsmctr@csloxinfo.com 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              
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        (13)     การประปาสวนภูมิภาค 

                                         Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ   
 01 ปริมาณน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา 
  2.  รายการขอมูล : ปริมาณน้ําดิบที่ใชทําน้ําประปา 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/   
 01 รายงานปริมาณน้ําดิบ กปภ. ประจําเดือน 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : - 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : หนวยงาน 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : - 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากสํานักงานประปา 228 แหง 
 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกเดือน 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกเดือน 
  7.  การเผยแพรขอมูล   
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสาร/รายงาน 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกเดือน 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : กรกฎาคม 2551 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ชื่อ : นางอัมพร  ผองพิศเพ็ญ 
    ตําแหนง : หัวหนางานรายงานขอมูลผูบริหาร  กองประมวลขอมูลและรายงาน 
    กระทรวง : มหาดไทย 
    กรม/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค 
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : กองประมวลขอมูลและรายงาน 
    กลุม/ฝาย : งานรายงานขอมูลผูบริหาร 
    โทรศัพท : 02 -551-8701 
    โทรสาร : 02 -5524660 

    
E-mail  address 

: ampornp@pwa.co.th 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              
   รายงานปริมาณน้ําดิบ กปภ. ประจําเดือน 
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           (14) กรมอุตุนิยมวิทยา  

                                      Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ 
  2.  รายการ
ขอมูล : 

จํานวนพายุหมุนเขตรอนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม,จํานวนพายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อนเขาสูประเทศไทย รายละเอียด 
ความเร็วลมสูงสุด ความกดอากาศและตําแหนงศูนยกลางพายุ, เสนทางเดินพายุหมุนเขตรอนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม, 
 ความเสียหายเนื่องจากพายุหมุนเขตรอน,ช่ือพายุหมุนเขตรอนที่ใชในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก 
และทะเลจีนใต,ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของกับพายุหมุนเขตรอน เชน ภาพถายดาวเทียม แผนที่อากาศ ฯลฯ 

  3.  ชื่อโครงการ/ งาน  พายุหมุนเขตรอนในบริเวณพื้นที่ครอบคลุมละติจูด 0-25 องศาเหนือ ลองจิจูด 90-120 องศาตะวันออก 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : 
  6.  การจัดทําขอมูล บริเวณพื้นที่ครอบคลุมละติจูด 0-25 องศาเหนือ ลองจิจูด 90-120 องศาตะวันออก- 
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : 

 
6.2 วิธีการเก็บขอมูล : รวบรวมจากภายในและภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งจากที่เปนเอกสาร  
                                      และผานระบบcdms,  gts_decoded_data, cis, internet ,intranet ฯลฯ  

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : เก็บทุกครั้งเมื่อมีพายุหมุนเขตรอนเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ครอบคลุม 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกป 
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : จัดทําเปนเอกสารวิชาการเผยแพรรายป และเผยแพรผานเว็บไซตของกรมอุตุนิยมวิทยา 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 2550 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
    ชื่อ : นางจอมขวญั สักกามาตย 
    ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 6 ว. 
    กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 กรม/หนวยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา 

สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
    กลุม/ฝาย : กลุมภูมิอากาศ 
    โทรศัพท : 0 2399 1423 
    โทรสาร : 0 2383 8827 
 E-mail  address : jomkhwan_sa@tmd.go.th 
9.  คํานิยามที่สําคัญ                

 

 พายุหมุนเขตรอนคือคําทั่วๆไปที่ใชสําหรับเรียกพายุหมุนที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรในเขตรอน 
 บริเวณที่พายุหมุนปกคลุมแคบกวาบริเวณพายุหมุนในเขตอบอุน พายุดังกลาวเมื่ออยูในสภาพที่เจริญเติบโตเต็มที่ 
จะเปนพายุที่มีความรุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาพายุที่เกิดขึ้นในโลก มีเสนผาศูนยกลางไมใหญนักประมาณ 
ต้ังแต 100 กิโลเมตรขึ้นไป เกิดขึ้นพรอมกับลมที่พัดรุนแรงมาก มีลมพัดเวียนเขาหาศูนยกลางในทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนอื  
สวนซีกโลกใตลมจะพัดเวียนเขาหาศูนยกลางในทางเดียวกับเข็มนาฬิกา ยิ่งใกลศูนยกลางลมจะหมุนเกือบเปนวงกลมและมีความเร็วสูงที่สุด 
 บางครั้งมีความเร็วลมเกินกวา 300 กิโลเมตรตอช่ัวโมง (175 นอต) ความกดอากาศต่ําสุดที่บริเวณศูนยกลางบางครั้งต่ํากวา 900 เฮกโตปาสคาล 
 (hPa) มีลักษณะอากาศรายเกิดขึ้น มีฝนตกหนักมาก บางครั้งมีพายุฟาคะนอง  ฝนและเมฆมีลักษณะไมเหมือนกนันักในแตละลูก 
 สวนใหญเปนแนวโคงหมุนเขาหาศูนยกลาง มีเมฆคิวมูลัส และคิวมูโลนิบัสที่มีฝนอยูดวย เกิดคลื่นสูงใหญในทะเลและน้ําขึ้นสูง     
 ตรงบริเวณศูนยกลางพายุมีลักษณะคลายกับตาเปนวงกลมมองเห็นไดจากภาพถายดาวเทียมเรียกวา "ตาพายุ" 
 เสนผาศูนยกลางตาพายุเพียงแคเปนสิบๆกิโลเมตรเทานั้น (ประมาณ 15-60 กิโลเมตร) ภายในตาพายุนี้อากาศแจมใส มีเมฆบางเล็กนอย  
ลมพัดออน  
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Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ   
 02 ฤดูรอนของประเทศไทย 
  2.  รายการขอมูล : ลักษณะอากาศที่สําคัญในชวงฤดูรอนของประเทศไทย ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม  
    รวมถึงขอมูลปริมาณฝน อุณหภูมิ ลม และภัยธรรมชาติ 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/   
 01 งานสรุปลักษณะอากาศ 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน 
: - 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล : ทั่วประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล   
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : - 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล : ขอมูลอุตุนิยมวิทยาใชขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา   

 
 

 
 

 
สําหรับขอมูลภัยธรรมชาติรวบรวมจากสื่อตาง ๆ และ กรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกป 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกป 
  7.  การเผยแพรขอมูล  
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : จัดทําเปนเอกสารเผยแพร 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 2550 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน  
    ชื่อ : นางธีรลักษณ เพียรมานะ 
    ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 6 ว 
    กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   กรม/หนวยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา 
   สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
    กลุม/ฝาย : กลุมภูมิอากาศ 
    โทรศัพท : 02 3991423 
    โทรสาร : 02 3838827 
    E-mail  climatology@tmd.go.th 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                              
   คาปกติ หมายถึง คาเฉล่ียในคาบ 30 ป ระหวาง พ.ศ.2514-2543 
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                                      Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ   
 03 ฤดูฝนของประเทศไทย 
  2.  รายการขอมูล : ลักษณะอากาศที่สําคัญในชวงฤดูฝนของประเทศไทย ระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยวิเคราะหขอมูล 
                                 จากแผนที่อากาศผิวพื้น  
  แผนที่ลมชั้นบนบางระดับ และขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่สําคัญ เชน ปริมาณฝน จํานวนวันฝนตก อุณหภูมิและ 

ภัยธรรมชาติ เปนตน 
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/  
 01 งานสรุปลักษณะอากาศ 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : - 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล :  ทั่วประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช : - 
 6.2 วิธีการเก็บขอมูล :  ขอมูลอุตุนิยมวิทยาใชขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอตุ

 
 

 
 

 
สําหรับขอมูลภัยธรรมชาติรวบรวมจากสื่อตาง ๆ และ กรมปองกันแ
สาธารณภัย 

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกป 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกป 
  7.  การเผยแพรขอมูล    
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :  จัดทําเปนเอกสารวิชาการเผยแพร 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 2550 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
    ชื่อ : นายพิศ  คงบริรักษ 
    ตําแหนง : นักอตุุนิยมวิทยา 6ว 
  กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  กรม/หนวยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
   กลุม/ฝาย : กลุมภูมิอากาศ 
    โทรศัพท : 02 3991423 
    โทรสาร : 02 3838827 
   E-mail  address : climatology@tmd.go.th 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                               
  คาปกติ หมายถึง คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป ระหวาง พ.ศ.2514-2543 
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                                   Official Statistics Profile 
  1.  ชื่อสถิติทางการ    
 04 ฤดูหนาวของประเทศไทย 
  2.  รายการขอมูล : ลักษณะอากาศที่สําคัญในชวงฤดูหนาวของประเทศไทย ระหวางเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ 

 ขอมูลแผนที่อากาศผิวพื้น  
   ปริมาณฝน อุณหภูมิ ลมและภัยธรรมชาติ  
  3.  ชื่อโครงการ/ งาน/    
 01 งานสรุปลักษณะอากาศ 
  4.  พรบ./กฎหมาย ท่ีรองรับโครงการ/งาน : - 
  5.  ระดับการนําเสนอขอมูล :  ทั่วประเทศ 
  6.  การจัดทําขอมูล    
 6.1 มาตรฐานการจัดหมวดหมูท่ีใช :  

 
6.2 วิธีการเก็บขอมูล : 

 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยาใชขอมูลจากศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กรมอุตุนิยมวิทยา   

 
 

 
 

 
สําหรับขอมูลภัยธรรมชาติรวบรวมจากสื่อตาง ๆ และ กรมปองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 

 6.3 ความถี่ในการเก็บขอมูล : ทุกป 
 6.4 ความถี่ในการประมวลผล : ทุกป 
  7.  การเผยแพรขอมูล    
 7.1 วิธีการเผยแพรขอมูล :  จัดทําเปนเอกสารวิชาการเผยแพร 
 7.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุกป 
 7.3 วัน/เดือน/ป ลาสุดในการเผยแพร : 2550 
  8.  ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
    ชื่อ : นางสาวกฤติกา สืบศักดิ์ 
    ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 4 
   กระทรวง : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  กรม/หนวยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา 
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
   กลุม/ฝาย : กลุมภูมิอากาศ 
    โทรศัพท : 02 3991423 
    โทรสาร : 02 3838827 
   E-mail  address : climatology@tmd.go.th 
 9.  คํานิยามที่สําคัญ                               
  คาปกติ หมายถึง คาเฉลี่ยในคาบ 30 ป ระหวาง พ.ศ.2514-2543 
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สถิตทิรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ไดจัดเปน OS สาขาอื่นแลว  
 

Official Statistics Profile 
 สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
 01 ปริมาณและมูลคาของผลผลิตแร  
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา : 

 01 ขอมูลและสถิติแรในประเทศไทย 
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :  
  4.  การจัดจําแนกขอมูล : รายเหมือง , ชนิดแร 
  5.  การจัดทําขอมูล   
 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น 
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน , ทุก 6 เดือน , ทุกป 
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล : รายเดือน 
  6.  การเผยแพรขอมูล  
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ ,  Web-Site www.dpim.go.th  
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน 
  7.  ความครอบคลุมของประชากร : สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีสัมปทานบัตร 
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา 

    ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย 
    ตําแหนง :  
  สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและอุตสาหกรรม 
    กลุม/ฝาย :  
    โทรศัพท : 0-2202-3615 
    โทรสาร : 0-2202-3874 
    E-mail  address : manuse@dpim.go.th 
  9.  หนวยงาน                                
    กระทรวง : อุตสาหกรรม 
    กรม/ หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
10.  คํานิยามที่สําคัญ :  
   - 
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Official Statistics Profile 
 สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
 01 ปริมาณและมูลคาของผลผลิตแร  
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา : 

 01 ขอมูลและสถิติแรในประเทศไทย 
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :  
  4.  การจัดจําแนกขอมูล : รายเหมือง , ชนิดแร 
  5.  การจัดทําขอมูล   
 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น 
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน , ทุก 6 เดือน , ทุกป 
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล : รายเดือน 
  6.  การเผยแพรขอมูล  
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ ,  Web-Site www.dpim.go.th  
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน 
  7.  ความครอบคลุมของประชากร : สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีสัมปทานบัตร 
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา 

    ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย 
    ตําแหนง :  
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและอุตสาหกรรม 
    กลุม/ฝาย :  
    โทรศัพท : 0-2202-3615 
    โทรสาร : 0-2202-3874 
    E-mail  address : manuse@dpim.go.th 
  9.  หนวยงาน                                
    กระทรวง : อุตสาหกรรม 
    กรม/ หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
10.  คํานิยามที่สําคัญ :  
   - 
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Official Statistics Profile 
 สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลังงาน 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
 02 ปริมาณและมูลคาของการใช การนําเขาและการสงออกแร 
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา : 

 01 ขอมูลและสถิติแรในประเทศไทย 
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :  
  4.  การจัดจําแนกขอมูล : บริษัท , ชนิดแร , ประเทศ 
  5.  การจัดทําขอมูล   
 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น 
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกเดือน, ทุก 3 เดือน , ทุก 6 เดือน , ทุกป 
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล : รายเดือน 
  6.  การเผยแพรขอมูล  
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ ,  Web-Site www.dpim.go.th  
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : รายเดือน 
  7.  ความครอบคลุมของประชากร : สถานประกอบการทั่วประเทศที่มีสัมปทานบัตร 
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา 

    ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย 
    ตําแหนง :  
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและอุตสาหกรรม 
    กลุม/ฝาย :  
    โทรศัพท : 0-2202-3615 
    โทรสาร : 0-2202-3874 
    E-mail  address : manuse@dpim.go.th 
  9.  หนวยงาน                                
    กระทรวง : อุตสาหกรรม 
    กรม/ หนวยงาน : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
10.  คํานิยามที่สําคัญ :  
   - 
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Official Statistics Profile 
 สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลงังาน 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
 03 ขอมูลปริมาณสํารองปโตรเลียมรายป 
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา : 
 01 ขอมูลน้ํามันเชื้อเพลิง 
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :  
  4.  การจัดจําแนกขอมูล :  
  5.  การจัดทําขอมูล   
 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น 
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป 
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล :  
  6.  การเผยแพรขอมูล  
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.dmf.go.th   
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :  
  7.  ความครอบคลุมของประชากร :  
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา 
    ชื่อ : นายวันชัย สุทธิวารีวัฒนา 
    ตําแหนง : เจาหนักงานสถิติ 5 

    
สํานัก/ศูนย/กองท่ี

ปฏิบัติงาน : ศูนยขอมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
    กลุม/ฝาย :  
    โทรศัพท : 0-2791-8377  
    โทรสาร : 0-2791-8378 
    E-mail  address : wanchai@dmf.go.th 
  9.  หนวยงาน                                
    กระทรวง : พลังงาน 
    กรม/ หนวยงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
10.  คํานิยามที่สําคัญ :  
    - 
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                                       Official Statistics Profile 
 สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลงังาน 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
 01 ปริมาณการผลิตปโตรเลียมรายป  
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา : 

 01 ขอมูลน้ํามันเชื้อเพลิง 
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :  
  4.  การจัดจําแนกขอมูล :  
  5.  การจัดทํา
ขอมูล   
 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น 
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป 
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล :  
  6.  การเผยแพรขอมูล  
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.dmf.go.th   
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :  
  7.  ความครอบคลุมของประชากร :  
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา 

    ชื่อ : นายวันชัย สุทธิวารีวัฒนา 
    ตําแหนง : เจาหนักงานสถิติ 5 
  สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : ศูนยขอมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
    กลุม/ฝาย :  
    โทรศัพท : 0-2791-8377  
    โทรสาร : 0-2791-8378 
    E-mail  address : wanchai@dmf.go.th 
  9.  หนวยงาน                                
    กระทรวง : พลังงาน 
    กรม/ หนวยงาน : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
10.  คํานิยามที่สําคัญ :  
    - 
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Official Statistics Profile 
 สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลงังาน 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
 12 ปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงานจําแนกตามชนิด 
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา : 

 02 สถานการณพลังงานทุกประเภทและขอมูลดานพลังงานทุกประเภท 
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :  
  4.  การจัดจําแนกขอมูล : ชนิด 
  5.  การจัดทําขอมูล   
 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น  อื่นๆ แบบสอบถามและเ
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป 
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล :  
  6.  การเผยแพรขอมูล  
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.dede.go.th 
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :  
  7.  ความครอบคลุมของประชากร :  
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา 

    ชื่อ : นางสาวพัชรี  ยังเจริญ 
    ตําแหนง :  
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : กองแผนงาน 
    กลุม/ฝาย :  
    โทรศัพท : 0-2221-1475 
    โทรสาร : 0-2221-1475 
    E-mail  address : wpdsts@dede.go.th 
  9.  หนวยงาน                                
    กระทรวง : พลังงาน 
    กรม/ หนวยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
10.  คํานิยามที่สําคัญ :  
   - 
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Official Statistics Profile 
 สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลงังาน 
  1.  ชื่อสถิติทางการ :   
 12 ปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงานจําแนกตามชนิด 
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา : 

 02 สถานการณพลังงานทุกประเภทและขอมูลดานพลังงานทุกประเภท 
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :  
  4.  การจัดจําแนกขอมูล : ชนิด 
  5.  การจัดทําขอมูล   
 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น  อื่นๆ แบบสอบถามและเว็ปไซต 
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป 
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล :  
  6.  การเผยแพรขอมูล  
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.dede.go.th 
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :  
  7.  ความครอบคลุมของประชากร :  
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา 

    ชื่อ : นางสาวพัชรี  ยังเจริญ 
    ตําแหนง :  
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : กองแผนงาน 
   กลุม/ฝาย :  
    โทรศพัท : 0-2221-1475 
    โทรสาร : 0-2221-1475 
  E-mail  address : wpdsts@dede.go.th 
  9.  หนวยงาน                                
   กระทรวง : พลังงาน 
 กรม/ หนวยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
10.  คํานิยามที่สําคัญ :  
   - 
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                                     Official Statistics Profile  

 สาขาอุตสาหกรรม เหมืองแร กอสรางและพลงังาน  
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
 12 ปริมาณการปลอยมลพิษทางอากาศจากการใชพลังงานจําแนกตามชนิด  
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา :  
 02 สถานการณพลังงานทุกประเภทและขอมูลดานพลังงานทุกประเภท  
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป :   
  4.  การจัดจําแนกขอมูล : ชนิด  
  5.  การจัดทําขอมูล    

 
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงานภายในหนวยงานและหนวยงานอื่น  อื่นๆ แบบสอบถาม

และเว็ปไซต  
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทกุป  
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล :   
  6.  การเผยแพรขอมูล   
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : เอกสารสิ่งพิมพ , CD-ROM/Diskette , Web-Site www.dede.go.th  
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล :   
  7.  ความครอบคลุมของประชากร :   
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา  
    ชื่อ : นางสาวพัชรี  ยังเจริญ  
    ตําแหนง :   
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : กองแผนงาน  
    กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 0-2221-1475  
    โทรสาร : 0-2221-1475  
   E-mail  address : wpdsts@dede.go.th  
  9.  หนวยงาน                                 
    กระทรวง : พลังงาน  
 กรม/ หนวยงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  
10.  คํานิยามที่สําคัญ :   
   - 
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Official Statistics Profile  

       
  1.  ชื่อสถิติทางการ :    
 03 ผูปวยที่ไดรับรายงานจากจังหวัดเครือขายเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
  2.  ชื่อโครงการ/ งาน/ ขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา :  
 06 ขอมูลสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม 
  3.  คําอธิบายขอมูลโดยสังเขป : จํานวนผูปวยที่ไดรับรายงานจากจังหวัดเครือขายเฝาระวังโรคจากการประกอบ

อาชีพและสิ่งแวดลอม  (โรคปอดและทางเดินหายใจ  โรคเหตุสภาวะทาง
กายภาพ  โรคผิวหนัง  โรคกระดูกและกลามเนื้อ  พิษจากสัตว  พิษจากพืช  พิษ
โลหะหนัก  พิษสารระเหยและตัวทําละลาย  พิษจากกาซ  พิษจาก  

  4.  การจัดจําแนกขอมูล : ป พ.ศ.  จังหวัด  
  5.  การจัดทําขอมูล    
 5.1 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : รวบรวมจากรายงาน  
 5.2 ความถี่ในการเก็บรวบรวม : ทุกป  
 5.3 ความถี่ในการประมวลผล :   
  6.  การเผยแพรขอมูล   
 6.1 วิธีการเผยแพรขอมูล : รายงานเขาที่ประชุมกรมควบคุมโรค/ รายงานประจําป  
 6.2 ความถี่ในการเผยแพรขอมูล : ทุก 3 เดือน /ทุก 1ป  
  7.  ความครอบคลุมของประชากร :   
  8.  ผูรับผิดชอบขอมูลท่ีจัดเก็บ/ จัดทํา  
    ชื่อ : นายพิบูล อิสสระพันธ  
    ตําแหนง :   
 สํานัก/ศูนย/กองท่ีปฏิบัติงาน : สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  
   กลุม/ฝาย :   
    โทรศัพท : 02-5904389  
    โทรสาร : 02-5904388  
   E-mail  address : pibool@gmail.com  
  9.  หนวยงาน                                 
    กระทรวง สาธารณสุข 
    กรม/ กรมควบคุมโรค 
10.  คํานิยามที่สําคัญ :   
   โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม ไดแก ในหมวด J,T,H,M ของ ICD-10 ที่นาสงสัยวาจากการ  
   ***  ยืนยันขอมูล แตอาจไมสามารถเก็บทันในปนี้  
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ตารางแสดง 
ผูรับผิดชอบหนวยสถิติ (Statistical Units)  

สถิติทางการ (Official Statistics)  
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
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ตารางแสดง SU, OS และ IT  Contacts 
 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

1. 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

      

• ปริมาณสํารองแรที่
สําคัญ จําแนกตาม
ชนิดแร   

• ปริมาณสํารองแร
ที่สําคัญ 

• แผนที่ทรัพยากรแร 
แสดงพื้นที่แหลงแร 

กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศูนยสารสนเทศทรัพยากรธรณี 
ชื่อ: นายสมภพ วงศสมศักดิ์ 
ตําแหนง: นักธรณีวิทยา 8ว. 
โทรศัพท: 0-2621-9692 
โทรสาร: 0-2621-9699 
E-mail : sompob@dmr.go.th 
  

ชื่อ : นายไพรัตน  จรรยหาญ 
ตําแหนง : นักธรณีวิทยา 
กรม: กรมทรัพยากรธรณี 
สํานัก: ทรัพยากรแร 
กลุม/ฝาย : สวนประเมินผล
กลาง 
โทรศัพท : 0- 2621-9779 
โทรสาร : 0 2621- 9773 
E-mail: pairatt@dmr.go.th 
 
 

Database 
GML, 
ArcGis 

ชื่อ:กาญจนพิวรรณ สพคํา 
ตําแหนง : นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กรม: กรมทรัพยากรธรณี 
ศูนย: สารสนเทศทรัพยากร
ธรณี 
โทรศัพท : 0-2621 9695 
โทรสาร : 0-2621-9713 
E-mail: 
tamtama_2006@hotmail.
com 

• ปริมาณและมูลคา
ผลผลิตแร  

• ปริมาณและมูลคา
ผลผลิตแร จําแนก
ตามชนิดแร  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
กลุมวิเคราะหสถิติขอมูลแรและอุตสาหกรรม 
ชื่อ : นางสาวนิธิมา  เติมสันติกุล 
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว 
โทรศัพท : 0-2202-3666-8 
โทรสาร :  - 
E-mail :  - 
 

ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย 
ตําแหนง : - 
กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและ
อุตสาหกรรม 
โทรศัพท : 0-2202-3615 
โทรสาร : 0-2202-3874 
E-mail: manuse@dpim.go.th 
 

 เปน OS สาขาอุตสาหกรรม  

• ปริมาณและมูลคา
ของการใช การ
นําเขา และการ
สงออกแร   

• ปริมาณและมูลคา
ของการใช การ
นําเขา และการ
สงออกแร จําแนก
ตามชนิดแร   

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
กลุมวิเคราะหสถิติขอมูลแรและอุตสาหกรรม 
ชื่อ : นางสาวนิธิมา  เติมสันติกุล 
ตําแหนง : นักวิชาการสถิติ 7ว 
โทรศัพท : 0-2202-3666-8 
โทรสาร :  - 
E-mail :  - 
 

ชื่อ : นายมานุส มณีนุษย 
ตําแหนง : - 
กลุมวิเคราะหสถิติ ขอมูลแรและ
อุตสาหกรรม 
โทรศัพท : 0-2202-3615 
โทรสาร : 0-2202-3874 
E-mail: manuse@dpim.go.th 
 

 เปน OS สาขาอุตสาหกรรม 

1.1 ทรัพยากร
ธรณี แร และ
เชื้อเพลิง
ธรรมชาติ 

• ปริมาณสํารอง
น้ํามันดิบ คอน
เดนเสท และกาซ
ธรรมชาติบนบก
และในทะเล 

• ปริมาณสํารอง
ปโตรเลียม (น้ํามันดิบ 
คอนเดนเสท และ
กาซธรรมชาติ)   

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ศูนยขอมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กลุมบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  
 ชื่อ : นายวันชัย สุทธิวารีวัฒนา 
ตําแหนง : เจาพนักงานสถิติ 5                 
โทรศัพท : 0-2791-8377 
โทรสาร : 0-2791-8378 
E-mail : wanchai@dmf.go.th 
 

ชื่อ : นายวันชัย สุทธิวารีวัฒนา 
ตําแหนง : เจาหนักงานสถิติ 5 
ศูนยขอมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
โทรศัพท : 0-2791-8377  
โทรสาร : 0-2791-8378 
E-mail  address : 
wanchai@dmf.go.th 
 

 เปน OS สาขาอุตสาหกรรม  
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หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

• ปริมาณและมูลคา
การผลิตน้ํามันดิบ 
คอนเดนเสท กาซ
ธรรมชาติ  

• ปริมาณการผลิต
ปโตรเลียม 
(น้ํามันดิบ คอนเดน
เสท กาซธรรมชาติ) 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
ศูนยขอมูลและสารสนเทศเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
กลุมบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอรและ
เครือขาย  
 ชื่อ : นายวันชัย สุทธิวารีวัฒนา 
ตําแหนง : เจาพนักงานสถิติ 5                 
โทรศัพท : 0-2791-8377 
โทรสาร : 0-2791-8378 
E-mail : wanchai@dmf.go.th 
 

ชื่อ : นายวันชัย สุทธิวารีวัฒนา 
ตําแหนง : เจาหนักงานสถิติ 5 
ศูนยขอมูลเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
โทรศัพท : 0-2791-8377  
โทรสาร : 0-2791-8378 
E-mail  address : 
wanchai@dmf.go.th 
 

 เปน OS สาขาอุตสาหกรรม  

1.2 ทรัพยากรดิน
และที่ดิน 

• เนื้อที่ถือครองทํา
การเกษตร  

 
 

• เนื้อที่ถือครองทํา
การเกษตร  

สํานักงานสถิติแหงชาติ/สํามะโน
การเกษตร 
สํานักสถิติเศรษฐกิจสังคมและประชามติ 2 
กลุมสถิติการเกษตร 
ชื่อ: ภัทรวดี สังคเสลิต 
ตําแหนง: นักสถิติเศรษฐสังคม 7 ว. 
โทร: 0-2281-0333 ตอ 1208 1227 
Email eagreuet@nso.go.th 

ชื่อ: ภัทรวดี สังคเสลิต 
ตําแหนง: นักสถิติเศรษฐสังคม 7 
ว. 
โทร: 0-2281-0333 ตอ 1208 
1227 

Email eagreuet@nso.go.th  

Database เปน OS สาขาเกษตร 
 
 

1.3 ทรัพยากร
ทะเลและ
ชายฝง 

• ชายฝงทะเล  • ความยาวชายฝง
ทะเล  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศูนยสารสนเทศ 
ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทรคลี่ 
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6
ว 
โทรศัพท : 0-2298-2585 
โทรสาร : 0 -2298- 2585 
E-mail :  
 

ชื่อ : นายปริทัศน  เจริญสิทธิ์ 
ตําแหนง : เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน7ว 
กรม: ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
สํานัก : สํานักอนุรักษทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 
กลุม/ฝาย : สวนอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง 
โทรศัพท : 0-2298-2168 
โทรสาร : 0-2298-2143 
E-mail  address : 
cparitad@hotmail.com, 
cparitad@yahoo.com 
 

Excel,  
Word 
document 
 

ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทร
คลี่ 
ตําแหนง : เจาหนาที่
ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-2298-2585 
โทรสาร: 0-2298- 2585 
E-mail :  
 

1.4 ภูมิอากาศ • อุณหภูมิ • อุณหภูมิเฉลี่ยรายป 
และรายเดือน 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานัก: พัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
 ชื่อ : นางนงคนาถ อูประสิทธิ์วงศ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 8ว 
โทรศัพท : 0-2399-1423 
โทรสาร : 0-2383-8827 
E-mail : climate@tmd.go.th 
 

ฤดูรอน 
ชื่อ : นางธีรลักษณ เพียรมานะ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 6 ว 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม: กรมอุตุนิยมวิทยา 
สํานัก: สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา 
กลุม: กลุมภูมิอากาศ 

Database 
Document 
 
 
 
 
 

ชื่อ: ขวัญจิต ประทุมภักดิ์ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม: กรมอุตุนิยมวิทยา 
กอง: สื่อสารสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 
ศูนย: เทคโนโลยี

 ผ3-2



ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

โทรศัพท : 0-2399-1423 
โทรสาร : 0-2383-8827 
E-mail  address : 
climatology@tmd.go.th 
 
ฤดูหนาว 
ชื่อ : นางสาวกฤติกา สืบศักดิ์ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 4 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม/หนวยงาน : กรม
อุตุนิยมวิทยา 
สํานัก: สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา 
กลุม: กลุมภูมิอากาศ 
โทรศัพท : 0-2399-1423 
โทรสาร : 0-2383-8827 
E-mail  address : 
climatology@tmd.go.th 
 

สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2398-9874 
โทรสาร: 0-2744-5440 
E-mail: 
kwanchit@tmd.go.th 

 น้ําฝน • ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
รายป  และรายเดือน 

กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานัก: พัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
 ชื่อ : นางนงคนาถ อูประสิทธิ์วงศ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 8ว 
โทรศัพท : 0-2399-1423 
โทรสาร : 0-2383-8827 
E-mail : climate@tmd.go.th 
 

ชื่อ : นายพิศ  คงบริรักษ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 6ว 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม: กรมอุตุนิยมวิทยา 
สํานัก: สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา 
กลุม: กลุมภูมิอากาศ 
โทรศัพท : 0-2399-1423 
โทรสาร : 0-2383-8827 
 

Document 
 
 
 
 
 

ชื่อ: ขวัญจิต ประทุมภักดิ์ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม: กรมอุตุนิยมวิทยา 
กอง: สื่อสารสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2398-9874 
โทรสาร: 0-2744-5440 
E-mail: 
kwanchit@tmd.go.th 

 • จํานวนวันที่ฝนตก • จํานวนวันที่ฝนตกราย
ป   

กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานัก: พัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
 ชื่อ : นางนงคนาถ อูประสิทธิ์วงศ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 8ว 
โทรศัพท : 0-2399-1423 
โทรสาร : 0-2383-8827 
E-mail : climate@tmd.go.th 
 

ชื่อ : นายพิศ  คงบริรักษ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 6ว 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม: กรมอุตุนิยมวิทยา 
สํานัก: สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา 
กลุม: กลุมภูมิอากาศ 
โทรศัพท : 0-2399-1423 

Document 
 
 
 
 
 

ชื่อ: ขวัญจิต ประทุมภักดิ์ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม: กรมอุตุนิยมวิทยา 
กอง: สื่อสารสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 
ศูนย: เทคโนโลยี
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

โทรสาร : 0-2383-8827 
 

สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2398-9874 
โทรสาร: 0-2744-5440 
E-mail: 
kwanchit@tmd.go.th 

 • พายุหมุนเขตรอน  • จํานวนพายุหมุนเขต
รอนที่เคลื่อนเขาสู
ประเทศไทย   

กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานัก: พัฒนาอุตุนิยมวิทยา 
 ชื่อ : นางนงคนาถ อูประสิทธิ์วงศ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 8ว 
โทรศัพท : 0-2399-1423 
โทรสาร : 0-2383-8827 
E-mail : climate@tmd.go.th 
 

ชื่อ : นายพิศ  คงบริรักษ 
ตําแหนง : นักอุตุนิยมวิทยา 6ว 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม: กรมอุตุนิยมวิทยา 
สํานัก: สํานักพัฒนา
อุตุนิยมวิทยา 
กลุม: กลุมภูมิอากาศ 
โทรศัพท : 0-2399-1423 
โทรสาร : 0-2383-8827 
 

Document 
 
 
 
 
 

ชื่อ: ขวัญจิต ประทุมภักดิ์ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กระทรวง : เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
กรม: กรมอุตุนิยมวิทยา 
กอง: สื่อสารสารสนเทศ
อุตุนิยมวิทยา 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2398-9874 
โทรสาร: 0-2744-5440 
E-mail: 
kwanchit@tmd.go.th 

1.5 ทรัพยากรน้ํา • ลุมน้ํา • จํานวนลุมน้ําหลักและ
ลุมน้ําสาขา  และ
พื้นที่ลุมน้ํา  

กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
  
ชื่อ : นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี 
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 8
ว 
โทรศัพท : 0-2271-6130 
โทรสาร : 0-2271-6130 
E-mail : naifirer@hotmail.com 
 

ชื่อ : นายบุญธรรม ศิริชัย 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ
สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม: ทรัพยากรน้ํา 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: วิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2271-6188 
โทรสาร : 0-2298-6614 
E-mail: 
rad_hydro@mnre.go.th 
 

Database ชื่อ: น.ส. ขจวีรรณ เบา
สุวรรณ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6ว 
กรม: ทรัพยากรน้ํา 
สวนภูมิสารสนเทศ 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
โทรศัพท: 0-2271-6000 
ตอ 6305 
โทรสาร: 0-2271-6130 
E-mail: 
keawmit10@hotmail.com 

 • ปริมาณน้ําทา • ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย
ตอป และปริมาณ
น้ําทาในฤดูฝน และ
ฤดูแลง จําแนกตาม
ลุมน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
  
ชื่อ : นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี 
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 8
ว 
โทรศัพท : 0-2271-6130 
โทรสาร : 0-2271-6130 
E-mail : naifirer@hotmail.com 

ชื่อ : นายบุญธรรม ศิริชัย 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ
สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม: ทรัพยากรน้ํา 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: วิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2271-6188 

Database ชื่อ: น.ส. ขจีวรรณ เบา
สวุรรณ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6ว 
กรม: ทรัพยากรน้ํา 
สวนภูมิสารสนเทศ 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
โทรศัพท: 0-2271-6000 
ตอ 6305 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

 โทรสาร : 0-2298-6614 
E-mail: 
rad_hydro@mnre.go.th 
 

โทรสาร: 0-2271-6130 
E-mail: 
keawmit10@hotmail.com 

 • ปริมาณเก็บกักน้ํา
ในลุมน้ํา 

• ปริมาณเก็บกักน้ํา
เฉลี่ยตอป และ
ปริมาณเก็บกักน้ําใน
ฤดูฝน และฤดูแลง  
จําแนกตามลุมน้ํา 

กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
  
ชื่อ : นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี 
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 8
ว 
โทรศัพท : 0-2271-6130 
โทรสาร : 0-2271-6130 
E-mail : naifirer@hotmail.com 
 

ชื่อ : นายบุญธรรม ศิริชัย 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ
สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม: ทรัพยากรน้ํา 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: วิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2271-6188 
โทรสาร : 0-2298-6614 
E-mail: 
rad_hydro@mnre.go.th 
 

Database ชื่อ: น.ส. ขจวีรรณ เบา
สุวรรณ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6ว 
กรม: ทรัพยากรน้ํา 
สวนภูมิสารสนเทศ 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
โทรศัพท: 0-2271-6000 
ตอ 6305 
โทรสาร: 0-2271-6130 
E-mail: 
keawmit10@hotmail.com 

 • ปริมาณน้ําในอาง
เก็บน้ําและพื้นที่
ชลประทาน 

• ปริมาณน้ําในอางเก็บ
น้ําขนาดใหญ และ
ขนาดกลาง  และ
พื้นที่ชลประทาน  
จําแนกตามลุมน้ํา  

กรมชลประทาน   ประสานงานใหเปน OS 
สาขาเกษตรกรรม 

 • ศักยภาพน้ํา
บาดาล   

• แผนที่ศักยภาพน้ํา
บาดาล แผนที่บอ
บาดาล  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ชื่อ : นายบุญเลิศ  เลิศพฤกษสุกิจ 
ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6 
โทรศัพท : 0-2660-2504 
โทรสาร : 0-2660-2517 
E-mail : boonlert@gdr.go.th 
 

ชื่อ : นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุ
กิจ 
ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ศูนย: ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2660-2504 
โทรสาร : 0-2660-2517 
E-mail : boonlert@gdr.go.th 
 

SHADF File ชื่อ:นายธนจักร รุจิรวนิช
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 4 
กรม:ทรัพยากรน้ําบาดาล 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท 0-2660-2532 
โทรสาร: 0-26602517 
E-mail: 
neung_48@hotmail.com 

 • บอบาดาลภาครัฐ  • จํานวนบอบาดาล
ภาครัฐ  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ชื่อ : นายบุญเลิศ  เลิศพฤกษสุกิจ 
ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6 
โทรศัพท : 0-2660-2504 
โทรสาร : 0-2660-2517 

ชื่อ : นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุ
กิจ 
ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ศูนย: ศูนยเทคโนโลยี

DB ชื่อ:นายธนจักร รุจิรวนิช
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 4 
กรม:ทรัพยากรน้ําบาดาล 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท 0-2660-2532 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

E-mail : boonlert@gdr.go.th 
 

สารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2660-2504 
โทรสาร : 0-2660-2517 
E-mail : boonlert@gdr.go.th 
 

โทรสาร: 0-26602517 
E-mail: 
neung_48@hotmail.com 

 • บอบาดาลเอกชน • จํานวนบอบาดาล
เอกชน และปริมาณ
น้ําบาดาลที่ใชจริง 
จําแนกตาม
วัตถุประสงคการใชน้ํา  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
 ชื่อ : นายบุญเลิศ  เลิศพฤกษสุกิจ 
ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6 
โทรศัพท : 0-2660-2504 
โทรสาร : 0-2660-2517 
E-mail : boonlert@gdr.go.th 
 

ชื่อ : นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุ
กิจ 
ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ศูนย: ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2660-2504 
โทรสาร : 0-2660-2517 
E-mail : boonlert@gdr.go.th 
 

Database ชื่อ:นายธนจักร รุจิรวนิช
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 4 
กรม:ทรัพยากรน้ําบาดาล 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท 0-2660-2532 
โทรสาร: 0-26602517 
E-mail: 
neung_48@hotmail.com 

 • แหลงน้ํา • จํานวนแหลงน้ํา 
แหลงน้ําธรรมชาติ 
แหลงน้ําที่กอสราง
ขึ้น และปริมาตรเก็บ
กัก   

กรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
  
ชื่อ : นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี 
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 8
ว 
โทรศัพท : 0-2271-6130 
โทรสาร : 0-2271-6130 
E-mail : naifirer@hotmail.com 
 

 
ชื่อ : นายสราวุธ  ชีวะประเสริฐ 
ตําแหนง : ผูอํานวยการสวน
นโยบายและแผน  
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม : ทรัพยากรน้ํา 
สํานัก: สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรน้ํา 
กลุม/ฝาย : สวนนโยบายและ
แผน  
โทรศัพท : 0-2271-6280 
โทรสาร : 0-2271-6280 
E-mail  address :  
 

Database  
ชื่อ: น.ส. ขจีวรรณ เบา
สุวรรณ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6ว 
กรม: ทรัพยากรน้ํา 
สวนภูมิสารสนเทศ 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน้ํา 
โทรศัพท: 0-2271-6000 
ตอ 6305 
โทรสาร: 0-2271-6130 
E-mail: 
keawmit10@hotmail.com 

 • ปริมาณน้ําดิบที่ใช
ทําน้ําประปา (การ
ประปานครหลวง) 

• ปริมาณน้ําดิบที่ใชทํา
น้ําประปา จําแนกตาม
แหลงน้ํา (น้ําใตดิน 
น้ําผิวดิน อางเก็บน้ํา 
คลองชลประทาน) 

การประปานครหลวง 
กระทรวงมหาดไทย 
ศูนย : ศูนยจัดการและบริหารทรัพยากรน้ํา 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
ชื่อ : นายสันติพงษ  วงศพยัคฆ 
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนย 
โทรศัพท : 0-2270-0379     
โทรสาร : 0-2279-2428 
E-mail : swsmctr@csloxinfo.com 

ชื่อ : นายสันติพงษ  วงศพยัคฆ 
ตําแหนง : ผูอํานวยการศูนย 
กระทรวง : มหาดไทย 
กรม/หนวยงาน : การประปา
นครหลวง 
ศูนย : ศูนยจัดการและบริหาร
ทรัพยากรน้ํา 
ฝาย : ฝายคลองสงน้ํา 
โทรศัพท : 0-2279-2428 และ 

database ชื่อ: นายปรีชา มีแปน 
ตําแหนง: นักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4  
ศูนย: จัดการและ
บริหารทรัรพยากรน้ํา 
ฝาย: คลองสงน้ํา 
โทรศัพท : 0-2279-2428  
โทรสาร : 0-2279-2428  
Email: 
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หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

 0-2270-0379 
โทรสาร : 0-2279-2428  
E-mail: 
swsmctr@csloxinfo.com 
 

pmeepan@hotmail.com 

 • ปริมาณน้ําดิบที่ใช
ทําน้ําประปา (การ
ประปาสวน
ภูมิภาค) 

• ปริมาณน้ําดิบที่ใชทํา
น้ําประปา จําแนกตาม
แหลงน้ํา (น้ําใตดิน 
น้ําผิวดิน อางเก็บน้ํา 
คลองชลประทาน) 

การประปาสวนภูมิภาค 
กระทรวงมหาดไทย 
หนวยสถิติ : กองประมวลขอมูลและรายงาน 
กอง : กองประมวลขอมูลและรายงาน 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
ชื่อ : นางอัมพร  ผองพิศเพ็ญ 
ตําแหนง : หัวหนางานรายงานขอมูลผูบริหาร 
โทรศัพท : 0-2551--8702 
โทรสาร : 0-2552--4660 
E-mail : ampornp@pwa.co.th 
 

ชื่อ : นางอัมพร  ผองพิศเพ็ญ 
ตําแหนง : หัวหนางานรายงาน
ขอมูลผูบริหาร  กองประมวล
ขอมูลและรายงาน 
กระทรวง: มหาดไทย 
กรม/หนวยงาน : การประปา
สวนภูมิภาค 
กอง: กองประมวลขอมูลและ
รายงาน 
กลุม/ฝาย : งานรายงานขอมูล
ผูบริหาร 
โทรศัพท : 0-2551-8701 
โทรสาร : 0-2552-4660 
E-mail  address : 
ampornp@pwa.co.th 
 

access ชื่อ: นางสุทามาศ แกว
ประภา 
ตําแหนง: นักวิเคราะห
ระบบงาน 7  
กอง: ประมวลขอมลูและ
รายงาน 
ฝาย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2551-8701 
โทรสาร: 0-2552-4660 
Email: 
Suthamask@pwa.co.th 

1.6 ทรัพยากรปา
ไม 

• พื้นที่ปาไม   • พื้นที่ปาไม  จําแนก
ตามการใชพื้นที่ (ปา
ธรรมชาติ สวนปา ปา
ฟนฟูตามธรรมชาติ)  

กรมปาไม     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม     
หนวยสถิติ : งานวิชาการและสถิติ  ฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร 
สํานัก: สํานักงานเลขานุการกรม     
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นายวิชัย  สิมมานอย     
 ตําแหนง : นักสถิติ 5     
 โทรศัพท : 0-2561-4292-3 ตอ 604,618     
 โทรสาร : 0-2561-5422     
 E-mail : 
stat@forest.go.th,wichai_simmanoi@yaho
o.com 
 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม: กรมปาไม 
สํานัก: สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
โทรศัพท : 025614292 
,0896700996 
โทรสาร : - 
E-mail: stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo.com 
 

Document 
File  

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม: กรมปาไม 
สํานัก: สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนย
สารสนเทศ 
โทรศัพท : 025614292 
,0896700996 
โทรสาร : - 
E-mail: 
stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo
.com 
 

 • พื้นที่อนุรักษ  • จํานวนและพื้นที่
อนุรักษ จําแนกตาม
ประเภท (อุทยาน
แหงชาติ วนอุทยาน 

กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หนวยสถิติ : ทรัพยากรปาไม 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักแผนงานและ

ชื่อ : นางสาวกาญจนา  เศรษฐ
กร 
ตําแหนง : นักสถิติ 7ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ

Excel ชื่อ: ศศิธร ปริณามโอสถ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6 ว 
กรม : อุทยานแหงชาติ  
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หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

เขตรักษาพันธุสัตวปา 
เขตหามลาสัตวปา 
สวนพฤกษศาสตร  
สวนรุกขชาติ)  

สารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
 ชื่อ : นางสาวกาญจนา  เศรษฐกร 
 ตําแหนง : นักสถิติ 7ว 
 โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901 
 โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
 E-mail : k.sethakorn@dnp.go.th 
 

และสิ่งแวดลอม 
กรม : อุทยานแหงชาติ  สัตวปา  
และพันธุพืช 
สํานัก: แผนงานและสารสนเทศ  
ศูนย:สารสนเทศ 
กลุม/ฝาย :  - 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail: 
k.sethakorn@dnp.go.th   
 

สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก: แผนงานและ
สารสนเทศ  
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 
8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail:- 

 • พื้นที่ปลูกปา 
(กรมปาไม) 

• พื้นที่ปลูกปานอกเขต
พื้นที่อนุรักษ  จําแนก
วัตถุประสงค  และ
ประเภทพื้นที่  

กรมปาไม     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม     
หนวยสถิติ : งานวิชาการและสถิติ  ฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร 
สํานัก: สํานักงานเลขานุการกรม     
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นายวิชัย  สิมมานอย     
 ตําแหนง : นักสถิติ 5     
 โทรศัพท : 0-2561-4292-3 ตอ 604,618     
 โทรสาร : 0-256-15422     
 E-mail : 
stat@forest.go.th,wichai_simmanoi@yaho
o.com 
 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 ,0-
89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo.com 
 
 

Document 
File  

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปา
ไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนย
สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 
,0-89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th, 
 

 • พื้นที่ปลูกปา 
(กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช) 

• พื้นที่ปลูกปาในเขต
พื้นที่อนุรักษ  จําแนก
ตามประเภทปา  

กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
หนวยสถิติ : ทรัพยากรปาไม 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
ชื่อ : นางสาวกาญจนา  เศรษฐกร 
ตําแหนง : นักสถิติ 7ว 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail : k.sethakorn@dnp.go.th 
 

ชื่อ : นางเครือวัลย  รังสิพานิช 
ตําแหนง : นักวิชาการปาไม 3 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : อุทยาน
แหงชาติ   สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่
อนุรักษ  สวนฟนฟูพื้นที่อนุรักษ 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0 - 2561 - 0777  
ตอ  515 
โทรสาร : 0 - 2561 - 0777  ตอ  
515 

Excel, 
access 

ชื่อ: ศศิธร ปริณามโอสถ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6 ว 
กรม : อุทยานแหงชาติ  
สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก: แผนงานและ
สารสนเทศ  
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 
8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail:- 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

E-mail: 
kruawan54@hotmail.com 
 

 • พื้นที่ตนน้ําลําธาร    • จํานวนและพื้นที่ตน
น้ําลําธาร   จําแนก
ตามลุมน้ํา  

กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
หนวยสถิติ : ทรัพยากรปาไม 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
ชื่อ : นางสาวกาญจนา  เศรษฐกร 
ตําแหนง : นักสถิติ 7ว 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail : k.sethakorn@dnp.go.th 
 

ชื่อ : นายประทีป  รุงโรจนารักษ 
ตําแหนง : นักวิชาการปาไม 
ชื่อ : นางกรองแกว  ศรีพระราม 
ตําแหนง : นักวิชาการปาไม 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : อุทยาน
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักอุทยานแหงชาติ   
กลุม/ฝาย :  - 
โทรศัพท : 0 - 2579 5267 
โทรสาร : 0 - 2579 5344 
E-mail  address :  -  
 

Dbf, excel ชื่อ: ศศิธร ปริณามโอสถ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6 ว 
กรม : อุทยานแหงชาติ  
สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก: แผนงานและ
สารสนเทศ  
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 
8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail:- 

 • ปาชายเลน • พื้นที่ปาชายเลน  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยสารสนเทศ 
 ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทรคลี่ 
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
โทรศัพท : 0- 2298-2585 
โทรสาร : 0-2298-2585 
E-mail :  
 

ชื่อ :ชุติมา แจงประดิษฐ 
ตําแหนง :นักวิชาการปาไม 
กระทรวง :ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน :ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน :อนุรักษทรัพยากร
ปาชายเลน 
กลุม/ฝาย :อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรปาชายเลน 
โทรศัพท :0-2298-2649 
โทรสาร :0-2298-2649 
E-mail 
:jeangpradit@yahoo.com 

 

Excel,  
Word 
document 
 

ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทร
คลี่ 
ตําแหนง : เจาหนาที่
ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-2298-2585 
โทรสาร: 0-2298- 2585 
E-mail :  
 

 • ฟนที่ปาชายเลนที่
ไดรับการฟนฟู/
ปลูกทดแทน 

• พื้นที่ปาชายเลนที่
ไดรับการฟนฟู/ปลูก
ทดแทน   

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยสารสนเทศ 
 ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทรคลี่ 
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
โทรศัพท : 0- 2298-2585 
โทรสาร : 0-2298-2585 
E-mail :  
 

ชื่อ : นายวรวุฒิ พิทักษสันตธิรรม 
ตําแหนง : นักวิชาการปาไม 6ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: อนุรักษทรัพยากรปาชายเลน 
กลุม/ฝาย : สงเสริมและอนุรักษ

Excel,  
Word 
document 
 

ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทร
คลี่ 
ตําแหนง : เจาหนาที่
ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-2298-2585 
โทรสาร: 0-2298- 2585 
E-mail :  
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

ทรัพยากรปาชายเลน 
โทรศัพท : 0-2298 -2627/0-2 
298-2164 
โทรสาร : - 
E-mail: - 
 

 • ปาชุมชน • จํานวนและเนื้อที่ปา
ชุมชน  

กรมปาไม     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม     
หนวยสถิติ : งานวิชาการและสถิติ  ฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร 
สํานัก: สํานักงานเลขานุการกรม     
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นายวิชัย  สิมมานอย     
 ตําแหนง : นักสถิติ 5     
 โทรศัพท : 0-2561-4292-3 ตอ 604,618     
 โทรสาร : 0-256-15422     
 E-mail : 
stat@forest.go.th,wichai_simmanoi@yaho
o.com 
 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-2561-4292 ,0-
8967-00996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo.com 

Document 
File 

 
ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปา
ไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนย
สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 
,0-89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th, 

 • ไฟปา (กรมปา
ไม) 

• พื้นที่ปานอกเขต
อนุรักษที่ถูกไฟไหม 

กรมปาไม     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม     
หนวยสถิติ : งานวิชาการและสถิติ  ฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร 
สํานัก: สํานักงานเลขานุการกรม     
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นายวิชัย  สิมมานอย     
 ตําแหนง : นักสถิติ 5     
 โทรศัพท : 0-2561-4292-3 ตอ 604,618     
 โทรสาร : 0-256-15422     
 E-mail : 
stat@forest.go.th,wichai_simmanoi@yaho
o.com 
 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-2561-4292 ,0-
8967-00996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo.com 

Document 
File 

 
ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปา
ไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนย
สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 
,0-89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th, 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

 • ไฟปา (กรม
อุทยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุ
พืช) 

• พื้นที่ปาในเขต
อนุรักษที่ถูกไฟไหม 

 
กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หนวยสถิติ : ทรัพยากรปาไม 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
 ชื่อ : นางสาวกาญจนา  เศรษฐกร 
 ตําแหนง : นักสถิติ 7ว 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail : k.sethakorn@dnp.go.th 
 

 
ชื่อ : นายมานัส  ปานมน 
ตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงาน
ปาไม  7 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : อุทยาน
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สวนควบคุมไฟปา  สํานัก
ปองกัน  ปราบปรามและควบคุม
ไฟปา 
กลุม/ฝาย :  - 
โทรศัพท : 0 -2579 -7346 
โทรสาร : 0 -2579 -7346 
E-mail : 
manusfire@hotmail.com 
 

 
Excel, 
access 

 
ชื่อ: ศศิธร ปริณามโอสถ 
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6 ว 
กรม : อุทยานแหงชาติ  
สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก: แผนงานและ
สารสนเทศ  
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 
8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail:- 

1.7 ทรัพยากร
ชีวภาพ 

• พื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสําคัญ
ระหวางประเทศ 
และพื้นที่ชุมน้ําที่
มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติ 

• พื้นที่ชุมน้ํา ที่มีความ
สํา คัญระหวาง
ประเทศ  (Ramsar 
sites)  และพื้นที่ชุม
น้ําที่มีความสําคัญ
ระดับนานาชาติ 

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หนวยสถิติ : -   
สํานัก/ศูนย/กอง : -   
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นางพรทิพย  จัยสิน  
 ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว 
 โทรศัพท : 0-2265-6539  
 โทรสาร : 0-2265-6536  
 E-mail : ming_j2002@hotmail.com 
 

ชื่อ : นางนิรวาน พิพิธสมบัติ 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงาน 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : สํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
กลุม/ฝาย : กลุมงานสนับสนุน
การจัดการระบบนิเวศ 
โทรศัพท : 0-2265-6636 
โทรสาร : 0-2265-6638 
E-mail: 
nirawan_p@onep.go.th 
 

Document 
file 

ชื่อ: นายเศกสิทธิ์ ภูคํามี 
ตําแหนง: หัวหนากลุมงาน
ระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ 
กอง: ติดตามประเมินผล 
สํานัก: นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
โทร: 0-2265-6541 
โทรสาร:  0-2265-6536 
Email: seksit@nep.go.th 

 • พื้นที่ชุมน้ํา
ระดับชาติ 

• จํานวนและพื้นที่ชุม
น้ําระดับชาติ  

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
หนวยสถิติ : -   
สํานัก/ศูนย/กอง : -   
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นางพรทิพย  จัยสิน  

ชื่อ : นางนิรวาน พิพิธสมบัติ 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงาน 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : สํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

Document 
file 

ชื่อ: นายเศกสิทธิ์ ภูคํามี 
ตําแหนง: หัวหนากลุมงาน
ระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศ 
กอง: ติดตามประเมินผล 
สํานัก: นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

 ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว 
 โทรศัพท : 0-2265-6539  
 โทรสาร : 0-2265-6536  
 E-mail : ming_j2002@hotmail.com 
 

สิ่งแวดลอม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
กลุม/ฝาย : กลุมงานสนับสนุน
การจัดการระบบนิเวศ 
โทรศัพท : 0-2265-6636 
โทรสาร : 0-2265-6638 
E-mail: 
nirawan_p@onep.go.th 
 

สิ่งแวดลอม 
โทร: 0-2265-6541 
โทรสาร:  0-2265-6536 
Email: seksit@nep.go.th 

• การผลิตไม  • ปริมาณไมที่ผลิตได 
จําแนกตามประเภท 

องคการอุตสาหกรรมปาไม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
 
 ชื่อ : น.ส. เกตสุดา   แกวกัน 
ตําแหนง : หัวหนางาน (ระดับ 6) 
โทรศัพท :  0-2282-3243 – 7  ตอ 512 
โทรสาร : 0-2629-8660  
E-mail : PORNPENFIO@fio.co.th, 
KETSUDA@fio.co.th 
 

 
ชื่อ : น.ส. เกตุสุดา แกวกัน 
ตําแหนง : หัวหนางาน (ระดับ 
6) 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : องคการ
อุตสาหกรรมปาไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักนโยบายแผนและ
งบประมาณ 
กลุม/ฝาย : ฝายประเมินผล 
โทรศัพท : 0-2282-3243-7 ตอ 
512 
โทรสาร : 0-2629-8660 
E-mail: 
PORNPENFIO@fio.co.th, 
KETSUDA@fio.co.th 
 

 
excel 

 
ชื่อ: นายวิจารณ ทองรตัน 
ตําแหนง: หัวหนาฝายระดับ 
8  
สํานัก: วิจัย พัฒนาและ
สารสนเทศ 
ฝาย: สารสนเทศ 
โทรศัพท: 02-2823243 
ตอ 516 
โทรสาร: 0-2282-4197 
Email: mis1@fio.co.th 

• การนําเขาไม • ปริมาณไมนําเขา 
จําแนกตามประเภท 

กรมปาไม     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม     
หนวยสถิติ : งานวิชาการและสถิติ  ฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักงานเลขานุการ
กรม     
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นายวิชัย  สิมมานอย     
 ตําแหนง : นักสถิติ 5     
 โทรศัพท : 025614292-3 ตอ 604,618     
 โทรสาร : *025615422     
 E-mail : 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 ,0-
89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail: stat@forest.go.th, 

Document 
file 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปา
ไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนย
สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

stat@forest.go.th,wichai_simmanoi@yaho
o.com 
 

wichai_simmanoi@yahoo.com 
 

,0-89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th 
 

• การสงออกไม • ปริมาณไมสงออก 
จําแนกตามประเภท 

กรมปาไม     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม     
หนวยสถิติ : งานวิชาการและสถิติ  ฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักงานเลขานุการ
กรม     
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นายวิชัย  สิมมานอย     
 ตําแหนง : นักสถิติ 5     
 โทรศัพท : 025614292-3 ตอ 604,618     
 โทรสาร : *025615422     
 E-mail : 
stat@forest.go.th,wichai_simmanoi@yaho
o.com 
 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 ,0-
89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail: stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo.com 
 

Document 
file 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปา
ไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนย
สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 
,0-89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th 
 

• ผลิตภัณฑจากปา
ไม  

• ปริมาณและมูลคา
ผลิตภัณฑสําคัญที่ได
จากปาไม (ฟน ถาน 
น้ํามันยาง เปลือกไม 
หวาย ใบลาน ไมไผ 
ไมรวก ฯลฯ)  จําแนก
ตามประเภท 

กรมปาไม     
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม     
หนวยสถิติ : งานวิชาการและสถิติ  ฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักงานเลขานุการ
กรม     
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
 ชื่อ : นายวิชัย  สิมมานอย     
 ตําแหนง : นักสถิติ 5     
 โทรศัพท : 025614292-3 ตอ 604,618     
 โทรสาร : *025615422     
 E-mail : 
stat@forest.go.th,wichai_simmanoi@yaho
o.com 
 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปาไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักแผนงานและสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนยสารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 ,0-
89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail: stat@forest.go.th, 
wichai_simmanoi@yahoo.com 
 

Document 
file 

ชื่อ : นายวิชัย สิมมานอย 
ตําแหนง : นักสถิติ 6ว 
กระทรวง : กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรมปา
ไม 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : สํานักแผนงาน
และสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย : ศูนย
สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-256-14292 
,0-89-670-0996 
โทรสาร : - 
E-mail  address : 
stat@forest.go.th 
 

 • สัตวปาและ
ผลิตภัณฑจาก

• จํานวนสัตวปาและ
ผลิตภัณฑจากสัตว

กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติและ

ชื่อ : นางสาวกาญจนา เศรษฐกร 
ตําแหนง : นักสถิติ 7ว 

 
excel 

 
ชื่อ: ศศิธร ปริณามโอสถ 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

สัตวปาที่ใกลจะ
สูญพันธุ  

ปาที่ใกลจะสูญพันธุที่
นําเขาและสงออก 
จําแนกตามชนิด  

สิ่งแวดลอม 
หนวยสถิติ : ทรัพยากรปาไม 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักแผนงานและ
สารสนเทศ  ศูนยสารสนเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
 ชื่อ : นางสาวกาญจนา  เศรษฐกร 
 ตําแหนง : นักสถิติ 7ว 
 โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901 
 โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
 E-mail : k.sethakorn@dnp.go.th 
 

กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : อุทยาน
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักแผนงานและสารสนเทศ  
ศูนยสารสนเทศ 
กลุม/ฝาย :  - 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail  address : 
k.sethakorn@dnp.go.th 
 

ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 6 ว 
กรม : อุทยานแหงชาติ  
สัตวปา  และพันธุพืช 
สํานัก: แผนงานและ
สารสนเทศ  
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0 - 2579 - 
8901 
โทรสาร : 0 - 2579 - 8901 
E-mail:- 

• สัตวน้ําจืด   • ปริมาณสัตวน้ําจืด
จากแหลงน้ํา
สาธารณะ  จําแนก
ตามชนิดสัตวน้ํา  
ประเภทแหลงน้ํา 
(อางเก็บน้ํา ทํานบ
ปลา แหลงน้ํา
ธรรมชาติ)   

กรมประมง   ประสานงานใหเปน OS 
สาขาเกษตร 

• หญาทะเล และ
แนวปะการัง  

• เนื้อที่แหลงหญา
ทะเล และแนว
ปะการัง  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยสารสนเทศ 
 ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทรคลี่ 
ตําแหนง : เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6
ว 
โทรศัพท : 0- 2298-2585 
โทรสาร : 0-2298-2585 
E-mail :  
 

ชื่อ : นายณัดฐวุฒิ แกวคงศรี 
ตําแหนง : นักวิชาการประมง 5 
กระทรวง : ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝง 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สถาบันวิจัยและพัฒนา
ทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล
และปาชายเลน ศูนยวิจัย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อาวไทยตอนกลาง 
กลุม/ฝาย : กลุมวิจัยปะการัง 
โทรศัพท : 077-505141-3 
โทรสาร : 077-505141 
E-mail  address : 
nkaewkongsri@yahoo.com 
 

Excel,  
Word 
document 
 

ชื่อ : นางสาวพูลศรี  จันทร
คลี่ 
ตําแหนง : เจาหนาที่
ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
ศูนย:สารสนเทศ 
โทรศัพท : 0-2298-2585 
โทรสาร: 0-2298- 2585 
E-mail :  
 

• อัตราการจับสัตว
น้ําเค็มตอหนึ่ง
หนวยการจับ  

• อัตราการจับสัตว
น้ําเค็มตอหนึ่งหนวย
การจับ จําแนกตาม
ชนิดสัตวน้ํา  

   ประสานงานใหเปน OS 
สาขาเกษตร 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

เครื่องมือทําการ
ประมง  พื้นที่ 

• การเพาะเลี้ยง
ชายฝง  

• ปริมาณสัตวน้ําจาก
การเพาะเลี้ยงชายฝง 
จําแนกตามชนิดสัตว
น้ํา 

   ประสานงานใหเปน OS 
สาขาเกษตร 

 • ชนิดพันธุพืชที่ถูก
คุกคาม 

• จํานวนชนิดพันธุพืชที่
พบในประเทศไทย 
จําแนกตาม
สถานภาพการถูก
คุกคาม   

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
หนวยสถิติ : -    
สํานัก/ศูนย/กอง : -    
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
 ชื่อ : นางพรทิพย  จัยสิน   
 ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว  
 โทรศัพท : 02-2656539   
 โทรสาร : 02-2656536   
 E-mail : ming_j2002@hotmail.com 
 

ชื่อ : ดร.สิริกุล บรรพพงศ 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : สํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
กลุม/ฝาย : กลุมงานขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โทรศัพท : 0-2265-6639 
โทรสาร : 0-2265-6638 
E-mail : sirikul@onep.go.th 
 

สิ่งพิมพ/
Database 

ชื่อ : ดร.สิริกุล บรรพพงศ 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ 
กระทรวง : 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : 
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : สํานักความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
กลุม/ฝาย : กลุมงานขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
โทรศัพท : 0-2265-6639 
โทรสาร : 0-2265-6638 
E-mail : 
sirikul@onep.go.th 
 

 • ชนิดพันธุสัตวที่
ถูกคุกคาม 

• จํานวนชนิดพันธุสัตว
ที่พบในประเทศไทย 
จําแนกตาม
สถานภาพการถูก
คุกคาม   

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
หนวยสถิติ : -    
สํานัก/ศูนย/กอง : -    
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน    
 ชื่อ : นางพรทิพย  จัยสิน   
 ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว  
 โทรศัพท : 02-2656539   
 โทรสาร : 02-2656536   
 E-mail : ming_j2002@hotmail.com 

ชื่อ : ดร.สิริกุล บรรพพงศ 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : สํานักงาน
นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
กลุม/ฝาย : กลุมงานขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โทรศัพท : 0-2265-6639 
โทรสาร : 0-2265-6638 
E-mail : sirikul@onep.go.th  

สิ่งพิมพ/
Database 

ชื่อ : ดร.สิริกุล บรรพพงศ 
ตําแหนง : ผูอํานวยการ 
กระทรวง : 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : 
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : สํานักความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
กลุม/ฝาย : กลุมงานขอมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
โทรศัพท : 0-2265-6639 
โทรสาร : 0-2265-6638 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

E-mail : 
sirikul@onep.go.th 
 

2. มลพิษและ
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม 
• คุณภาพดิน 

• ดินที่มีปญหา • เนื้อที่ดินที่มีปญหา
ตอการใชประโยชน
ทางดานเกษตรกรรม 
จําแนกตามประเภท
ของดิน  (ดินเปรี้ยว 
ดินเค็ม ดินขาด
อินทรียวัตถุ)   

 

   ประสานงานใหเปน OS 
สาขาเกษตร 

• การชะลาง
พังทลายของดิน   

• พื้นที่การจําแนกชั้น
ความรุนแรงของการ
ชะลางพังทลายของ
ดิน  จําแนกตามการ
ใชประโยชนที่ดิน   

 

   ประสานงานใหเปน OS 
สาขาเกษตร  

 

• ปุยเคมีที่ใชใน
การเกษตร   

• ปริมาณปุยเคมีที่ใชใน
เนื้อที่ถือครองทํา
การเกษตร   

 

   ประสานงานใหเปน OS 
สาขาเกษตร  

 • วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร  

• ปริมาณและมูลคาการ
นําเขาและสงออก
วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร จําแนก
ตามประเภท  (เชน 
สารกําจัดวัชพืช โรค 
แมลง ฯลฯ) 

 

   ประสานงานใหเปน OS 
สาขาเกษตร 

2.2 คุณภาพ
อากาศ 

• การปลอยมลพิษ
ทางอากาศ 

• ปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจก 
(คารบอนไดออกไซด 
มีเทน ไนโตรเจนได
ออกไซดจําแนกตาม
แหลงกําเนิดมลพิษ 

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก 
 ชื่อ : นายเจษฎา สกุลคู 
ตําแหนง : นักวิชาการอาวุโส 
โทรศัพท : 0 2615 8791 - 3 # 115, 116 
โทรสาร : 0 2615 8794 
E-mail : chessada.s@tgo.or.th 
 

ชื่อ : นายเจษฎา สกุลคู 
ตําแหนง : นักวิชาการอาวุโส 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : องคการ
บริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน) 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: ศูนยขอมูลกาซเรือนกระจก 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2615-8791 - 3 # 
115, 116 
โทรสาร : 0- 2615-8794 

database ชื่อ : นายเจษฎา สกุลคู 
ตําแหนง : นักวิชาการ
อาวุโส 
กระทรวง : 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : องคการ
บริหารจัดการกาซเรือน
กระจก (องคการมหาชน) 
สํานัก/ศูนย/กองที่
ปฏิบัติงาน : ศูนยขอมูล
กาซเรือนกระจก 
กลุม/ฝาย :  
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

E-mail: 
chessada.s@tgo.or.th 
 

โทรศัพท : 0-2615-8791 - 
3 # 115, 116 
โทรสาร : 0- 2615-8794 
E-mail: 
chessada.s@tgo.or.th 

 • ฝนกรด • คาความเปนกรด-ดาง
ของน้ําฝน 

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

  กําลังหารือหนวยงานควร
เปน OS หรือไม 

 • คุณภาพอากาศ
จากสถานีตรวจวัด
อัตโนมัติ 

• คุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามพื้นที่ 

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเจนจบ  สุขสด 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : แผนงานและประมวลผล 
โทรศัพท : 0-2298-2388 
โทรสาร : 0-2298-2357 
E-mail  address : 
janejob.s@pcd.go.th 

Document 
file  

ชื่อ: น.ส. พัชราภา โชคยาง
กูร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 5  
สํานัก: จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: แผนงานและ
ประมวลผล 
โทรศัพท: 0-2298-2382 
โทรสาร: 0-2298-2385 
E-mail: 
patcharapa.c@pcd.go.th 

  • คุณภาพอากาศ
บริเวณริมถนนใน
กรุงเทพมหานคร  
จําแนกตามพื้นที่ 

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเจนจบ  สุขสด 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : แผนงานและประมวลผล 
โทรศัพท : 0-2298-2388 
โทรสาร : 0-2298-2357 
E-mail  address : 
janejob.s@pcd.go.th 
 

Document 
file  

ชื่อ: น.ส. พัชราภา โชคยาง
กูร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 5  
สํานัก: จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: แผนงานและ
ประมวลผล 
โทรศัพท: 0-2298-2382 
โทรสาร: 0-2298-2385 
E-mail: 
patcharapa.c@pcd.go.th 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

  • คุณภาพอากาศใน
เขตปริมณฑล 
จําแนกตามพื้นที่ 

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเจนจบ  สุขสด 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : แผนงานและประมวลผล 
โทรศัพท : 0-2298-2388 
โทรสาร : 0-2298-2357 
E-mail  address : 
janejob.s@pcd.go.th 

Document 
file  

ชื่อ: น.ส. พัชราภา โชคยาง
กูร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 5  
สํานัก: จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: แผนงานและ
ประมวลผล 
โทรศัพท: 0-2298-2382 
โทรสาร: 0-2298-2385 
E-mail: 
patcharapa.c@pcd.go.th 

  • คุณภาพอากาศใน
เมืองในจังหวัดสําคัญ 

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเจนจบ  สุขสด 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : แผนงานและประมวลผล 
โทรศัพท : 0-2298-2388 
โทรสาร : 0-2298-2357 
E-mail  address : 
janejob.s@pcd.go.th 

Document 
file  

ชื่อ: น.ส. พัชราภา โชคยาง
กูร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 5  
สํานัก: จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: แผนงานและ
ประมวลผล 
โทรศัพท: 0-2298-2382 
โทรสาร: 0-2298-2385 
E-mail: 
patcharapa.c@pcd.go.th 

  • คุณภาพอากาศใน
พื้นที่อุตสาหกรรม
สําคัญ   

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเจนจบ  สุขสด 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : แผนงานและประมวลผล 
โทรศัพท : 0-2298-2388 
โทรสาร : 0-2298-2357 
E-mail  address : 
janejob.s@pcd.go.th 
 

Document 
file  

ชื่อ: น.ส. พัชราภา โชคยาง
กูร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 5  
สํานัก: จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: แผนงานและ
ประมวลผล 
โทรศัพท: 0-2298-2382 
โทรสาร: 0-2298-2385 
E-mail: 
patcharapa.c@pcd.go.th 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

 • คุณภาพอากาศ
จากสถานีตรวจวัด
ชั่วคราว 

• คุณภาพอากาศ
บริเวณพื้นที่ทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร   

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเจนจบ  สุขสด 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : แผนงานและประมวลผล 
โทรศัพท : 0-2298-2388 
โทรสาร : 0-2298-2357 
E-mail  address : 
janejob.s@pcd.go.th 
 

Document 
file  

ชื่อ: น.ส. พัชราภา โชคยาง
กูร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 5  
สํานัก: จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: แผนงานและ
ประมวลผล 
โทรศัพท: 0-2298-2382 
โทรสาร: 0-2298-2385 
E-mail: 
patcharapa.c@pcd.go.th 

2.3 คุณภาพน้ํา • คุณภาพน้ําบาดาล คุณภาพน้ําบาดาล กรมทรัพยากรน้ําบาดาล   
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
หนวยสถิติ :    
สํานัก/ศูนย/กอง : ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศทรัพยากรน้ําบาดาล 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน   
ชื่อ : นายบุญเลิศ  เลิศพฤกษสุกิจ   
ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6   
โทรศัพท : 02-6602504   
โทรสาร : 02-6602517   
E-mail : boonlert@gdr.go.th   
     
 

ชื่อ : นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุ
กิจ 
ตําแหนง : นายชางเทคนิค 6 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ําบาดาล 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 02-6602504 
โทรสาร : 02-6602517 
E-mail  address : 
boonlert@gdr.go.th 
 

Excel ชื่อ:นายธนจักร รุจิรวนิช
ตําแหนง: นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 4 
กรม:ทรัพยากรน้ําบาดาล 
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท 0-2660-2532 
โทรสาร: 0-26602517 
E-mail: 
neung_48@hotmail.com 

2.4 มลภาวะทาง
เสียง 

• ผลการตรวจวัด
ระดับเสียงจาก
สถานีอัตโนมัติ  

 

• ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง บริเวณพื้นที่
ทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชร
สุวรรณ 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน 

excel ชื่อ: น.ส. นันทวัน ว. สิงหะ
คเชนทร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 7 ว 
สํานัก:จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: มลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 
โทรศัพท: 0-2298-2375 
โทรสาร: 0-2298-2380 
Email: 
nantawan.v@pcd.go.th 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

โทรศัพท : 0-2298-2372 
โทรสาร : 0-2298-2380 
E-mail : 
thaleangsak.p@pcd.go.th 
  
 

  • ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง บริเวณริมถนน
ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชร
สุวรรณ 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน 
โทรศัพท : 0-2298-2372 
โทรสาร : 0-2298-2380 
E-mail : 
thaleangsak.p@pcd.go.th 
 

excel ชื่อ: น.ส. นันทวัน ว. สิงหะ
คเชนทร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 7 ว 
สํานัก:จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: มลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 
โทรศัพท: 0-2298-2375 
โทรสาร: 0-2298-2380 
Email: 
nantawan.v@pcd.go.th 

  • ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง บริเวณพื้นที่
ทั่วไปในเมืองใน
จังหวัดสําคัญ   

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

ชื่อ : นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชร
สุวรรณ 
ตําแหนง : นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน 
โทรศัพท : 0-2298-2372 
โทรสาร : 0-2298-2380 
E-mail : 
thaleangsak.p@pcd.go.th 
  

excel ชื่อ: น.ส. นันทวัน ว. สิงหะ
คเชนทร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
สิ่งแวดลอม 7 ว 
สํานัก:จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: มลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 
โทรศัพท: 0-2298-2375 
โทรสาร: 0-2298-2380 
Email: 
nantawan.v@pcd.go.th 

 • ผลการตรวจวัด
ระดับเสียงจาก
สถานีชั่วคราว 

• ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง บริเวณริมถนน
ในกรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  

ชื่อ : นายเถลิงศักดิ์  เพ็ชร
สุวรรณ 
ตําแหนง : นักวิชาการ

excel ชื่อ: น.ส. นันทวัน ว. สิงหะ
คเชนทร 
ตําแหนง: นักวิชาการ
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

และปริมณฑล  ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

สิ่งแวดลอม 8ว 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : ควบคุม
มลพิษ 
สํานัก : จัดการคุณภาพอากาศ
และเสียง 
สวน : มลพิษทางเสียงและความ
สั่นสะเทือน 
โทรศัพท : 0-2298-2372 
โทรสาร : 0-2298-2380 
E-mail : 
thaleangsak.p@pcd.go.th 
  

สิ่งแวดลอม 7 ว 
สํานัก:จัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
สวน: มลพิษทางเสียงและ
ความสั่นสะเทือน 
โทรศัพท: 0-2298-2375 
โทรสาร: 0-2298-2380 
Email: 
nantawan.v@pcd.go.th 

2.5 สิ่งแวดลอมกับ
ภัยธรรมชาติ 

• อุทกภัย  • สรุปอุทกภัย (จํานวน
ครั้งที่เกิด  หมูบาน
และผูประสบภัย  
ความเสียหาย และ
การชวยเหลือ)  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย 
หนวยสถิติ : กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท : 0-2243-2206 
โทรสาร : 0-2243-2199 
 E-mail : siriluk_d@hotmail.com 
 

ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัย
และพัฒนา 
กระทรวง : มหาดไทย 
กรม/หนวยงาน : กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักวิจัยและความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2243-2206 
โทรสาร : 0-2243-2199 
E-mail  address : 
siriluk_d@hotmail.com 
 

Excel ชื่อ: ธณัฐ สุขรมย  
ตําแหนง: นักวิชาการคิมพิว
เตอร 5   
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2243-0020 
ตอ 1308 
โทรสาร: 0-2241-4403 
Email: 
tanat@disaster.go.th 
 

 • ภัยแลง  • สรุปภัยแลง (จํานวน
ครั้งที่เกิด  หมูบาน
และผูประสบภัย  
ความเสียหาย และ
การชวยเหลือ)  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย 
หนวยสถิติ : กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท : 0-2243-2206 
โทรสาร : 0-2243-2199 
 E-mail : siriluk_d@hotmail.com 
 

 
ชื่อ : นายสุวิทย โคสุวรรณ 
ตําแหนง : นักธรณีวิทยา 8 
กระทรวง : ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
กรม/หนวยงาน : กรม
ทรัพยากรธรณี 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: กองธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม 
กลุม/ฝาย : ฝายธรณีพิบัติภัย 
โทรศัพท : 02-621-9799 
โทรสาร : 02-621-9795 
E-mail  address :  
 

 ชื่อ: ธณัฐ สุขรมย  
ตําแหนง: นักวิชาการคิมพิว
เตอร 5   
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2243-0020 
ตอ 1308 
โทรสาร: 0-2241-4403 
Email: 
tanat@disaster.go.th 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

 • ภัยหนาว  
 
 
 
 
 
 

• สรุปภัยหนาว (จํานวน
ครั้งที่เกิด  หมูบาน
และผูประสบภัย  
ความเสียหาย และ
การชวยเหลือ)  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย 
หนวยสถิติ : กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท : 0-2243-2206 
โทรสาร : 0-2243-2199 
 E-mail : siriluk_d@hotmail.com 
 

ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัย
และพัฒนา 
กระทรวง : มหาดไทย 
กรม/หนวยงาน : กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักวิจัยและความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2243-2206 
โทรสาร : 0-2243-2199 
E-mail  address : 
siriluk_d@hotmail.com 
 

Excel ชื่อ: ธณัฐ สุขรมย  
ตําแหนง: นักวิชาการคิมพิว
เตอร 5   
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2243-0020 
ตอ 1308 
โทรสาร: 0-2241-4403 
Email: 
tanat@disaster.go.th 
ชื่อ:กาญจนพิวรรณ สพคํา 
ตําแหนง : นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กรม: กรมทรัพยากรธรณี 
ศูนย: สารสนเทศทรัพยากร
ธรณี 
โทรศัพท : 0-2621 9695 
โทรสาร : 0-2621-9713 
E-mail: 
tamtama_2006@hotmail.
com 
 

 วาตภัยและฟาผา • สรุปวาตภัย ลูกเห็บ 
ฟาผา (จํานวนครั้งที่
เกิด  หมูบานและ
ผูประสบภัย  ความ
เสียหาย และการ
ชวยเหลือ)  

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
กระทรวงมหาดไทย 
หนวยสถิติ : กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
สํานัก/ศูนย/กอง : สํานักวิจัยและความ
รวมมือระหวางประเทศ 
ผูรับผิดชอบ/ประสานงาน 
ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา 
โทรศัพท : 0-2243-2206 
โทรสาร : 0-2243-2199 
 E-mail : siriluk_d@hotmail.com 
 

ชื่อ : น.ส. ศิริลักษณ ดวงแกว 
ตําแหนง : หัวหนากลุมงานวิจัย
และพัฒนา 
กระทรวง : มหาดไทย 
กรม/หนวยงาน : กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน 
: สํานักวิจัยและความรวมมือ
ระหวางประเทศ 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2243-2206 
โทรสาร : 0-2243-2199 
E-mail  address : 
siriluk_d@hotmail.com 
 

Excel ชื่อ: ธณัฐ สุขรมย  
ตําแหนง: นักวิชาการคิมพิว
เตอร 5   
ศูนย: เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โทรศัพท: 0-2243-0020 
ตอ 1308 
โทรสาร: 0-2241-4403 
Email: 
tanat@disaster.go.th 
ชื่อ:กาญจนพิวรรณ สพคํา 
ตําแหนง : นักวิชาการ
คอมพิวเตอร 
กรม: กรมทรัพยากรธรณี 
ศูนย: สารสนเทศทรัพยากร
ธรณี 
โทรศัพท : 0-2621 9695 
โทรสาร : 0-2621-9713 
E-mail: 
tamtama_2006@hotmail.
com 
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ภาคผนวกที่ 3 

หมวด/หมู ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หนวยงาน/ 
หนวยสถิติที่จัดเก็บขอมูล/ผูรับผิดชอบ 

ผูรับผิดชอบ/ประสานงานการ
จัดทํา-จัดเก็บขอมูลสถิติ

ทางการ 

ลักษณะ
การจัดเก็บ
ขอมูล 

ผูรับผิดชอบ/จัดการดาน 
IT 

2.6 สิ่งแวดลอมกับ
อุบัติภัย 

• อุบัติภัยจากสาร
อันตราย/สารเคมี  

• จํานวนการเกิด
อุบัติภัยจากสาร
อันตราย/สารเคมี 
และความเสียหาย  

กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
แผนงานและประเมินผล  
ชื่อ : นายสุทัศนชัย บุญสิทธิผล  
ตําแหนง : นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว  
โทรศัพท : 02-2982308  
โทรสาร : 02-2982271  
E-mail : sutatchai.b@pcd.go.th 
 

นายสุเมธา วิเชียรเพชร 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว 
สวนปฎิบัติการฉุกเฉินและสารเคมี 
สํานักจัดการกากของเสียและสาร
อันตราย 

 กําลังหารือหนวยงานวาควร
เปน OS หรือไม 

 • ผูปวยดวยโรคจาก
การประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดลอม  

• จํานวนผูปวยดวยโรค
จากการประกอบ
อาชีพและ
สิ่งแวดลอมตอ
โรงพยาบาลและ
อัตราการปวยตอแสน 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
แผนงานและประเมินผล  
หนวยสถิติ : กองแผนงาน 
สํานัก/ศูนย/กอง : กองแผนงาน 
ชื่อ : นางณัฎฐพิชา จันทรศรี 
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท : 0-2590-3832 
โทรสาร : 02-2590-3082 
E-mail : nathpicha@yahoo.co.th 
 

ชื่อ: นายพิบูล อิสสระพันธ 
ตําแหนง:  
กรมควบคุมโรค 
กระทรวง: สาธารณสุข 
กรม/หนวยงาน: ควบคุมโรค 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน: 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2590-4389 
โทรสาร : 0-2590-4388 
E-mail  address : 
pibool@gmail.com 

 เปน OS สาขาสุขภาพ 

  • จํานวนผูปวยที่ไดรับ
รายงานจากจังหวัด
เครือขายเฝาระวังโรค
จากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอม 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข 
แผนงานและประเมินผล  
หนวยสถิติ : กองแผนงาน 
สํานัก/ศูนย/กอง : กองแผนงาน 
ชื่อ : นางณัฎฐพิชา จันทรศรี 
ตําแหนง : นักวิชาการสาธารณสุข  
โทรศัพท : 0-2590-3832 
โทรสาร : 02-2590-3082 
E-mail : nathpicha@yahoo.co.th 
 

ชื่อ: นายพิบูล อิสสระพันธ 
ตําแหนง:  
กรมควบคุมโรค 
กระทรวง: สาธารณสุข 
กรม/หนวยงาน: ควบคุมโรค 
สํานัก/ศูนย/กองที่ปฏิบัติงาน: 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอม 
กลุม/ฝาย :  
โทรศัพท : 0-2590-4389 
โทรสาร : 0-2590-4388 
E-mail  address : 
pibool@gmail.com 

 เปน OS สาขาสุขภาพ 
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รายงานการประชุม  
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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 เรื่อง แผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ครั้งที่ 1 

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551    

เวลา 08.30 – 16.00 น 

ณ หองสายนที  โรงแรมแกรนด ทาวเวอรอินน กรุงเทพมหานคร 

 

เวลา 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น. รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ   (นายอังศุมาล ศุนาลัย)     

กลาวเปดงานและบรรยายพิเศษ “ บทบาทของ สสช. และความรวมมือกับหนวยงาน

ตางๆ ในการบริหารจัดการระบบสถิติ” 

09.30 – 10.00 น.  “ความรวมมือระหวาง สสช. กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการ

จัดทําแผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” โดย ผูอํานวยการศูนย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ)  

10.00 – 10.30 น. “การจัดทําแผนแมบทสถิติรายสาขา ” และ “ สถิติทางการ ” 

   โดย ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติรายสาขา  

   (รับประทานอาหารวางในหองประชุม) 

10.30 – 12.00 น. การทบทวนรายการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีอยูในปจจบัุน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น การกําหนดรายการสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

15.00 – 16.00 น. “ แนวทางการจัดทําทะเบียนสถิติทางการและทะเบียนหนวยสถิติ ”  

โดย  ที่ปรึกษาโครงการ 

16.00 น. ปดการประชุม 

 

------------------------------------------------------------ 
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รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2551 
หองสายนที โรงแรมแกรนด ทาวเวอรอินน กทม. 

 
 

 
 สรุปคํากลาวเปดประชุม และบรรยายพิเศษ โดย นายอังศุมาลย  ศุนาลัย รองเลขาธิการสถิติแหงชาติ 
 
 รองฯ อังศุมาลย  ศุนาลัย  กลาวถึงวัตถุประสงคการประชุมระหวาง สสช. และ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะเปนหุนสวนการพัฒนาระบบสถิติดานสิ่งแวดลอมของประเทศ 
ซึ่งตองรวมมือกันในระยะยาว เพ่ือใหระบบการแลกเปลี่ยนสถิติสําคัญระหวางหนวยงานตางๆสําเร็จเปนจริง โดย
กระทรวง ICT เชื่อมโยงโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศ Government Information Network (GIN) ไวแลวใน
สวนกลางครอบคลุมกระทรวง กรม และจะเชื่อมกับสวนราชการในจังหวัดเสร็จสมบูรณในป 2552 สสช.ในฐานะ
หนวยงานกลางดานการจัดการระบบสถิติมีภารกิจประสานการนําขอมูลจากทุกกระทรวงวิ่งบนเครือขายนี้ เพ่ือใหทุก
หนวยงานสามารถใชประโยชนรวมกันได 

 
วิสัยทัศน พันธกิจ และภารกิจของสสช. ที่ตองบริหารระบบสถิติของประเทศใหมีความเปนเอกภาพ มี

มาตรฐาน เปนศูนยกลางของสถิติที่มีคุณภาพ ข้ันตอนแรกที่ตองดําเนินการคือรวมกันพัฒนาแผนแมบทสถิติสาขา 
และการคัดเลือกสถิติสําคัญที่จะรับรองเปนสถิติทางการ การกําหนดชื่อและโครงสรางขอมูลสําหรับการแลกเปลี่ยน
ดังกลาว โดยเทคโนโลยียุคน้ีมีเครื่องมือที่เรียกวาภาษา XML ที่อํานวยความสะดวก ขณะน้ีสสช.ไดสรางเครื่องมือ
สําหรับสรางขอมูลข้ึนระบบ ขณะน้ีใชชื่อวา KPI Reporter ในอนาคตจะเปลี่ยนชื่อใหมใหสื่อความหมายมากขึ้น 
สวนหนวยงานที่ไมตองการใชเครื่องมือน้ี เพราะมีระบบขอมูลอยูแลวก็มีเครื่องมืออีกชุดหนึ่ง คือ XML converter 
สงขอมูลข้ึนโครงขายนี้ได ทั้งนี้ฐานขอมูลจะยังอยูใน server ของแตละหนวยงาน การ update ขอมูลที่หนวยงาน 

 
การประชุมในวันนี้จึงเปนกาวแรกของ 2 หนวยงานที่จะชวยกันกําหนด รายการสถิติทางการ เพ่ือจัดทํา OS 

Profile กําหนดหนวยสถิติ (Statistics Unit) ที่จะเปน focal point สําหรับการประสานงานกันในระยะตอไป เพ่ือ
รวมกันนําสถิติสําคัญข้ึนบนระบบดังกลาว 

 
สรุปคําช้ีแจงรื่องความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และสสช. โดย นายพุฒิพงศ สุรพฤกษ  
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงฯ (ผูแทน CIO) 
 

กระทรวงทรัพยากรฯตองการจะเห็นมิติใหมในการพัฒนาที่มีขอมูลเปนฐานเกิดข้ึนรวดเร็ว จึงอาสาเปน
หนวยงานแรกๆที่ขอทํางานรวมกับ สสช. และอยากทําความเขาใจกับทีมงานของกระทรวงฯที่มาในวันนี้วา
เทคโนโลยีที่ สสช.ทาํนี้ไมไดปรับเปลี่ยนการทํางานเดิมของหนวยงาน เพราะใหเครื่องคุยกับเครื่องดวยภาษา XML  
เพียงแตในระยะเริ่มตนเราตองมารวมกันกําหนดรายการขอมูลที่จะนําข้ึนระบบ รวมกันดูเรื่องความซ้ําซอน ความ
ถูกตองของรายการขอมูล  ขณะน้ีกระทรวงมีความพรอมมาก ไดรับจัดสรรงบประมาณ 60 ลานบาทเพื่อจัดตั้งศูนย
ขอมูลกระทรวงฯเคลื่อนไปพรอมๆกับ สสช. จะมีการวางโครงขาย IT ภายในกระทรวงทั้งหมด มี ศทก.เปน node 
เชื่อมขอมูลกับ สสช.วิ่งขอมูลบน GIN แตตองเขาใจวาสถิติของกระทรวงจะมีมากกวาบน GIN 

 
ในการพัฒนานี้ กระทรวงฯ ตองการการสนับสนุนเชิงวิชาการจากสสช. เชน การอบรมเชิงปฏิบัติดาน XML 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ฝาก สสช.ในฐานะผูจัดการระบบจะชวยลดภาระของกระทรวงฯไดอยางไร ในขณะที่ 
สภาพัฒน (สศช.) และ กระทรวงมหาดไทย พยายามจัดทําขอมูลกลางดวยกันทั้งสองหนวยงานและใหกระทรวงฯ 
update ขอมูลให รวมทั้งขณะนี้ยังไมมีหนวยงานบูรณาการขอมูล GIS อยางแทจริง กระทรวงตองการนํา GIS เปน
ตัวนําในการนาํเสนอขอมูลดานนี้ซึ่งจะมีความชัดเจนเมื่อผนวกกับ MIS 

 
สรุปคําบรรยายเรื่องสถิติรายสาขา และสถิติทางการ โดยนางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานัก
บริหารจัดการระบบสถิติรายสาขา สสช. 
 
 ผอ.สุวิมล ชี้แจงบทบาทสสช.ตาม พ.ร.บ.สถิติแหงชาติ พ.ศ. 2550 ที่ปรับปรุงจากป 2508 เปนการเพิ่ม
อํานาจ ภารกิจ ในการดําเนินงานดานสถิติใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ภารกิจสําคัญของ สสช.ในการจัดการระบบสถิติ
สาขาในปจจุบันไดดําเนินการจัดทํา data directory  จัดทําแผนแมบทสถิติสาขานํารองเมื่อป 2548 แลว 6 สาขา 
และนํามาตอยอดในป 2551 จํานวน 5 สาขา เพ่ือจัดทําสถิติทางการ 
 
 สถิติทางการ ที่สสช.กําหนดกรอบไวโดยอิงจากกรอบขององคการสหประชาชาติมี 8 มิติ ซึ่งประกอบดวย 
การเปนสถิติที่มีการผลิตตอเนื่อง มีมาตรฐานทางวิชาการในกระบวนการผลิต  ผใชสามารถอางอิงได มีความเปน
เอกภาพไมซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น มีความทันสมัย ถูกตองแมนยํา เขาถึงไดงาย เปนตน ในขั้นตอนนี้เราเพียง
รวมกันกําหนดรายการสถิติทางการเพือนําข้ึนระบบ GIN แตกระบวนการจัดการคุณภาพ ทั้งการประเมิน กํากับ และ
ประกันคุณภาพสถิติแตละตัว สสช.จะดําเนินการในระยะตอไป 
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 การจัดทําแผนแมบทสถิติสาขา เปนเครื่องมือในการจัดการระบบสถิติที่มีเอกภาพ และเปนจุดเริ่มตนของ
การทํางานประเมินคุณภาพสถิติ โดยแตละสาขาสถิติจะตองมีการกําหนดเจาภาพหลัก กําหนดรายการขอมูลในแผน 
และจัดทําแผนพัฒนาสถิติสาขา จึงตองระดม stakeholder เพ่ือพิจารณาสถิติที่มีการผลิตอยูแลวและที่เปนชองวาง
สถิติ จัดทํา Statistics Profile  และทะเบียนหนวยสถิติ  
 
สรุปการทบทวนรายการสถิติทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  และการกําหนดรายการสถิติทางการ  
โดยทมีที่ปรึกษา นางปาริชาต ศิวะรักษ นางอมรรัตน ขันตี และนายชาตรี เก้ือศิริกุล 
 
 ที่ปรึกษาขอใหที่ประชุมรวมกันปรับปรุงรายการสถิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่หนวยงาน
ตางๆผลิตข้ึนตามเอกสารซึ่งนําเสนอไวครั้งนํารองจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เม่ือป 2548-2549 สถิติดังกลาวมีความสําคัญในการตอบยุทธศาสตร การประเมินแนวโนมสถานการณ และการ
ติดตามการปฏิบัติงาน สวนผูรับผิดชอบผลิตสถิติบางรายการที่ไมไดเขาประชมุเจาหนาที่ focal point ที่ไดกําหนด
ไวแตละหนวยงานระดับกรม จะประสานงานดานสถิติและ จะจัดสงรายการสถิติที่ทบทวนแลวเพ่ิมเติมใหสสช.4 
หนวยงานไดแก กรมควบคุมมลพิษ สํานักนโยบายและแผนฯ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และกรมทรัพยากรนํ้า 
 
 ที่ปรึกษาฯเสนอประสบการณการบริหารจัดการสถิติทางการของตางประเทศ 2 ประเทศ คือ นิวซีแลนด 
และ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งนํามาเปนกรอบเบื้องตนในการกําหนดรายการสถิติทางการใหที่ประชุมพิจารณา ซึ่งที่
ประชุมรวมกันปรับปรุงรายการสถิติทางการตามขอเสนอของทีมที่ปรึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับการจัดทํา OS 
Profile   
 
 ที่ปรึกษาฯ จะทําการปรับปรุงเอกสารตามมติที่ประชุม และลงรายการสถติใน OS Profile เพ่ืออํานวยความ
สะดวกเบื้องตนใหกับหนวยงานในการกรอกรายละเอียดอ่ืนๆสงมาให สสช.ภายใน 2 สัปดาห พรอมๆกับรายการใน
หนวยสถิติ และการปรับปรุงรายการสถิติบางรายการเพิ่มเติมจาก 4หนวยงานที่กลาวไวแลว  
 
ปดการประชุมเวลา 15.00 น.
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รายชื่อผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 5 สิงหาคม 2551 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

1. สํานักงานปลัดกระทรวง 
1.1 นายพุฒิพงศ  สุรพฤกษ             ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.2 นางสาวอนุสรา  รักษาคํา  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6 ว. ศทก. 

2. สํานักนโยบายและแผนฯ 
2.1 นายกิติ  ตันหัน   ผูอํานวยการกองติดตามประเมินผล 
2.2 นายเศกสิทธ์ิ ภูคํามี   หัวหนากลุมระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 
2.3 นางพรทิพย  จัยสิน   หัวหนากลุมติดตามประเมินผลนโยบายและแผน 
2.4 นางสาวกรพันธุ พยัคฆประภากร นักวิชาการฯ 6ว. 
2.5 นายชัชชัย  ศิษยสุนทร  นักวิชาการฯ 

3. กรมควบคุมมลพิษ 
3.1 นางสาวจารุวรรณ สโรบล นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8 ว. ฝายตรวจและบังคับการ 
3.2 นางสุภาพ ศรีจันทร นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7 ว. 

  
3.3 นายอิมราน  หะยีบากา นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6 ว. สํานักจัดการกากของเสียและ

สารอันตราย 
3.4 นายสุทัศนชัย  บุญสิทธิผล นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6 ว. กลุมเทคโนโลยี สารสนเทศ

มลพิษ กองแผนงานและประเมินผล 
3.5 นางสาวพัชราภา โชคยางกูร นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 
3.6 นางสาววิไลวรรณ พันธุงาม นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักจัดการคุณภาพน้ํา 
3.7 นางสาววิลาสินี วัฒนาวงศดอน นักวิชาการสิ่งแวดลอม 4 ฝายตรวจและบังคับการ 

4. กรมทรัพยากรธรณี 
4.1 นายสมภพ วงศสมศักดิ์  นักธรณีวิทยา 8ว. ศูนยสารสนเทศทรพยากรธรณี 
4.2 นายไพรัตน  จรรยหาญ  นักธรณีวิทยา สํานักทรัพยากรแร 
4.3 นายสุวิทย  ฌธียรมั่นคง  นักธรณีวิทยา 8 

5. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
5.1 นางสาวมีนา สมสบาย เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กองแผนงาน ศูนย

สารสนเทศทรพยากรทางทะเลและชายฝง 
5.2 นายวิทยา  เชื้อคําจันทร เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 

6. กรมทรัพยากรนํ้า 
6.1 นางสาวขจีวรรณ  เบาสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร 6ว. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท

รพยากรน้ํา 
6.2 นางสาวนวพร พูนพิพัฒน นักวิชาการคอมพิวเตอร 5 

7. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
7.1 นายบุญเลิศ เลิศพฤกษสุกิจ นายชางเทคนิค 6 ศุนยสารสนเทศทรัพยากรนํ้าบาดาล 
7.2 นายะนจักร ริจิรวนิช นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 

8. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช 
8.1 นางสาวกาญจนา เศรษฐกร นักสถิติ 7 ว. 
8.2 นางสาววรณี  คงชาลี นักสถิติ 

9. กรมปาไม 
9.1 นายดํารงศักดิ์ ธนีบุญ เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปาไม 
10. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

10.1 นายวิทยา  ขําศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
11. องคการจัดการน้ําเสีย 

11.1   นางสาววลัยยลักษณ โกมลฤทธิ์ พนักงานคอมพิวเตอร กองสถิติและพัฒนาฐานขอมูล 
12. องคการสวนสัตว 

12.1   นสพ.ชิษณุ ติยะเจริญศรี  รักษาการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
12.2   นางสาวภูริตา พริ้งสกุล  เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. สํานักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
13.1   นายพงศเทพ  ลดาเสถียร  ผูอํานวยการฝายพัฒนาฐานขอมูล 

14. องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
14.1   นายเจษฎา สกุลคู   นักวิชาการอาวุโส 

15. องคการอุตสาหกรรมปาไม 
15.1   นางสาวเกตุสุดา  แกวกัน หัวหนางานระดับ 6 สํานักนโยบายแผนและงบประมาณ 
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สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

1.  นายอังสุมาลย ศุนาลัย  รองเลขาธิการ สสช. 
2.  นางปรียา  มิตรานนท  ผูเชี่ยวชาญดานสถิติเศรษฐกิจและสังคม 
3.  นางสาวมาลี  วงศาโรจน ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  นางอุษณีย  ไชยานนท  ผอ.สํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิติทางการ 
5.  นางสาวสุวิมล  คงเศรษฐกุล ผอ.สํานักบริหารจัดการระบบสถิติรายสาขา 
6.  นางสาวรวมพร  ศิริรัตนตระกูล ผอ.สํานักภูมิสารสนเทศ 
7.  นางสาววิไลลักษณ ชุลีวัฒนกุล ผอ.สํานักสถิติเศรษฐสังคมและประชามติ 1 
8.  นายธงชัย ทวีศานต  ผอ.สํานักบริหารจัดเก็บขอมูลสถิติ 
9.  นางสุวรรณา  อาชาไพโรจน   นักวิชาการคอมพิวเตอร 8ว. 
10.   นางสาวกฤษณา จึงวัฒนสถิต นักวิชาการสถิติ 7ว.  
11.   นางสาวณัฐภัสสร นิธิประภาวัฒน หัวหนากลุมสถิติรายสาขา 2 
12.   นางสาวสุวรรณิกา  โชติกลอม นักวิชาการสถิติ 4 
13.   นายสุทธิรักษ กรรณลวน  หัวหนากลุมภูมิสารสนเทศสถิติเศรษฐกิจ 
14.   นางมุยฟา  วัฒนศักดิ์  หัวหนากลุมบูรณาการระบบสารสนเทศ ศทก. 
15.   นางภัทรวดี  สิงคเสลิต  หัวหนากลุมสถิติการเกษตร สศม.2 
16.   นายธนเดช  นงคนวล  ชางภาพ 6 สลก. 
17.   นายวิโรจน  กฤษณพันธุ  ผูชวยพนักงานสถิติ สลก. 
 

 
ผูเขารวมประชุมเพิ่มเติม 
 

1. คุณพรรณี  พานทอง  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
2. คุณสวนิต  เทียมขํานรฤต   นักวิชาการฯ 5 
3. คุณนําโชค  ชุมพ่ึง 
4. คุณสุวัชว รัตนา 
 

 
ทีมที่ปรึกษา 
 

1. นางปาริชาต ศิวะรักษ 
2. นางอมรรัตน ขันตี 
3. นายชาตร ีเก้ือศิริกุล 



รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 
หองบานบุรี  โรงแรมสยามเบเวอรล่ี ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
 สรุปคํากลาวเปดประชุม โดย นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแหงชาติ 
 
 นางธนนุชฯ กลาวถึง แผนที่การดําเนินงานของสํานักงานสถิติแหงชาติที่จะบรรลุภารกิจสําคัญ คือการเปน
หนวยงานกลางดานการผลิตสถิติสําคัญ การบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ และการเปน hub ของขอมูลเพ่ือ
การบริหารประเทศที่มีคุณภาพ ข้ันตอนแรกที่ตองดําเนินการ คือรวมกันพัฒนาแผนแมบทสถิติสาขา และการ
คัดเลือกสถิติสําคัญที่จะรับรองเปนสถิติทางการ เรียกวา Official Statistics ขณะนี้ สสชไดสรางระบบทะเบียน
ขอมูลเพ่ือการอางอิงสถิติทางการที่จะนํามาเชื่อมโยงใหทุกหนวยงานเขามาเผยแพรและเรียกใช 

 
ป 2551 สํานักงานฯจะมีสถิติทางการที่รวมกันกําหนดกับหนวยงานที่เก่ียวของ 6 เรื่อง คือ การทองเที่ยว 

โรงแรมและภัตตาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สุขภาพ 
อุตสาหกรรม และ ขอมูลสถิติระดับทองถิ่น เม่ือดําเนินการเรียบรอยและไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว 
ทุกหนวยงานที่เก่ียวของสามารถพัฒนาสถิติกลุมน้ีตามแผนพัฒนาสถิติทางการที่รวมกันกําหนด เพ่ือการเผยแพร
และใชประโยชนรวมกันตอไป  

 
สรุปคําช้ีแจง เรื่องความสัมพันธของโครงการตางๆที่สํานักงานสถิติแหงชาติไปดําเนินการกับหนวยงาน
ในดานการบริหารจัดการระบบสถิติและการเชื่อมโยงสถิติ โดย นางสาวสุวิมล คงเศรษฐกุล ผูอํานวยการสํานัก
บริหารจัดการระบบสถิติรายสาขา สสช. 
 
 ในชวง 2-3 ปที่ผานมา สํานักงานสถิติแหงชาติเตรียมความพรอมของสํานักงานฯ เพ่ือใหสอดคลองกับ
บทบาทภารกิจตามพ.ร.บ.สถิติแหงชาติป 2550 ในดานการบริหารจัดการระบบสถิติ โดยจัดทําแผนแมบทสถิติ
ประเทศไทย เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาแผนแมบทสถิติรายสาขา การคัดเลือกสถิติทางการ การเชื่อมโยงบูรณา
การขอมูลภาครัฐ การจัดทํา Data directory การจัดทํา Official Statistics Profile และ Statistical Units Profile  
 
 การพัฒนาการเชื่อมโยงสถิติระดับประเทศนั้น กระทรวง ICT เปนหนวยงานที่พัฒนากรอบมาตรฐานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework: TH-e GIF) ใหเปนกรอบ
แนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติแหงชาติ และไดมีการนํา server ไปไวที่กระทรวง 20 กระทรวงแลว  
ทั้งน้ี กระทรวง ICT มอบหมายให สํานักงานสถิติแหงชาติเปนผูกําหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติ คือ 
STAT XML สวนขอมูลประเภท reference และ transaction กระทรวง ICT เปนผูจัดทํามาตรฐานการเชื่อมโยงเอง  
 
 ดังนั้น STAT XML จึงกําหนดขึ้นโดยอาศัยกรอบใหญของ TH-e GIF เชน การใชหลักของ SDMX+XML & 
XML Schema หลังจากนั้น สสช.ไดพัฒนาเครื่องมือ 2 ตัว เพ่ือชวยใหหนวยงานที่ยังไมมีระบบสารสนเทศ และที่มี
แลวสามารถจัดทําขอมูลในรูปแบบ XML เพ่ือการเชื่อมโยงไดสะดวกขึ้น คือ KPI Reporter และ XML Converter 
พรอมจัดการอบรมใหเจาหนาที่กระทรวง 20 กระทรวง จํานวน 200 คน 
 
 สําหรับการจัดการระบบสถิติรายสาขา น้ัน สสช ไดขอความรวมมือจากหนวยงานในการจัดทํา Data 
directory และ Official Statistics Profile สําหรับสถิติทางการ รวบรวมทะเบียนรายชื่อหนวยสถิติของแตละ
หนวยงาน Statistical Units Profile เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําสถิติเชื่อมโยง และจะมีการดําเนินการเพื่อ
รับรองคุณภาพขอมูลสถิติทางการในระยะตอไป 
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สรุปคําบรรยาย เรื่องการเชื่อมโยงและบูรณาการสถิติภาครัฐ โดยนายธเนส โกมลวิภาต หัวหนากลุมบูรณา
การระบบคลังขอมูล ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สสช 
 
 นายธเนสฯ  ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบสถิติของประเทศไทย และเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยนขอมูล
ในปจจุบันที่คนหาผาน Website หรือการเรียกใชโดยตรงจากฐานขอมูล และแบบ Web Services ที่ใชภาษา XML 
ในการเชื่อมโยงขอมูลซึ่งผูใชสามารถเขาถึงขอมูลที่เปนปจจุบันพรอมกับการปรับปรุงของเจาของขอมูลไดทันที 
 
 สสช.เตรียมความพรอมเพ่ืออํานวยความสะดวกหนวยงานฯที่ยังไมมีการใช web services แลกเปลี่ยน
ขอมูล โดยจัดทํา STAT XML เพ่ือเปนมาตรฐานอางอิงตามมาตรฐานสากล มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหนวยงาน
ภาครัฐ สําหรับโปรแกรม KPI Reporter และ XML Reporter ในการเชื่อมโยงขอมูลสถิติ  โดยหนวยงานจะไดรับ 
URL จากสํานักงานปลัดกระทรวงแตละกระทรวง และเมื่อตองการเผยแพรขอมูล ตองลงทะเบียน ที่ UDDI สสช ซึ่ง
เปนระบบลงทะเบียนเพื่อการเผยแพรและเรียกใชขอมูลทาง Web Services  
 

สําหรับหนวยงานที่มีการจัดทําขอมูลเชื่อมโยงโดยภาษา XML อยูแลวและลงทะเบียนกับระบบเชื่อมโยง
อ่ืนอยูแลว ก็สามารถลงทะเบียนกับ UDDI ของ สสช ได ซึ่งในอนาคต กระทรวง ICT จะพัฒนา UDDI แหงชาติให
เปนระบบเดียว  ทั้งนี้หากมีปญหาทางเทคนิคหนวยงานสามารถสอบถามไดที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงที่สังกัด หรือ ศูนยสารสนเทศยุทธศาสตรภาครัฐ สํานักงานสถิติแหงชาติ 
 
สรุปคําบรรยาย เรื่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถิตแิละความรวมมือระหวางสสช.และหนวยสถิติ 
โดย นางอุษณี ไชยานนท ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิติทางการ 
 
 ผอ.อุษณี  ชี้แจงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพขอมูลสถิติทางการเพื่อการแลกเปลี่ยน ข้ันตอนการ
ดําเนินการใหสถิติทางการมีคุณภาพ หลักการพื้นฐานสถิติทางการจาก UNECE  ซึ่งนานาประเทศนําไปประยุกต
ปฏิบัติผานระบบมาตรฐานการรายงานขอมูลของ IMF UROSTAT และ EU Code of Practice มี ทั้ ง สิ้ น  1 0 
ประการ คือ 

1. ความสอดคลอง เปนธรรมและเทาเทียม (Relevance) 
2. ความเปนมืออาชีพ(Professionalism) 
3. ความรับผิดชอบและความโปรงใส 
4. การปองกันการใชขอมูลผิดพลาด 
5. แหลงขอมูล 
6. การคุมครองความลับขอมูลสวนบุคคล 
7. การมีกฎหมายรับรองการปฏิบัติงาน 
8. ความรวมมือในประเทศ 
9. ความรวมมือระหวางประเทศ 
10. ความรวมมือทางสถิติระหวางประเทศ 

 
สําหรับประเทศไทย สสช นําแนวคิดดังกลาวมาประยุกต ได 6 มิติ คือ  Relevance Timeliness 

Accessibilities Accuracy Interpretability และ Coherence ซึ่งจะมีการพัฒนาตัวชี้วัดในแตละมิติ กําหนดเกณฑ
คะแนนไวเปน 4 ระดับคะแนน โดย 3 คะแนน เปนสถิติทางการ 2 คะแนนเปนสถิติที่ยอมรับได  1 คะแนนเปนสถิติที่
ยังมีขอสงสัย และ 0 คะแนน เปนสถิติทียังไมมีคุณภาพ 

 
การประเมินคุณภาพตามมิติตางๆ จะใชวิธีทบทวนสถิติ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูใชแลว 

ตองมีการประกาศเรื่องคุณภาพขอมูลสถิติในแตละมิติ สิ่งที่ สสช.จะดําเนินการตอไป คือ 
 

• ใหมีการยอมรับในมาตรฐาน และวิธีการดําเนินงานเพื่อใหมีการปรับปรุงดานคุณภาพขอมูลสถิติ 
• ใหการรับรองสถิติที่เปนสถิติทางการ 
• ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถิติทางการแกผูใชขอมูล 
• ชวยใหผูใชขอมูลสามารถประเมินคุณภาพขอมูลสถิติ 
• ใหการรับรองวา สสช.จะเปนผูนําดานการผลิตขอมูลสถิติที่มีคุณภาพ 

 
ทั้งน้ี ป 2552 สสช.จะยังอยูในชวงเตรียมมาตรฐานการประเมินตางๆ ป 2553 จึงจะเริ่มดําเนินการตาม

ข้ันตอนที่วางแผนไวตอไป 
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สรุปผลการประชุมกลุมยอยภาคบาย 
 
 ที่ปรึกษาโครงการฯ นําเสนอขั้นตอนการประชุม และเปาหมายการประชุมเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติทางการ และการประเมินคุณภาพสถิติทางการ  
 

ผอ. พุฒิพงศ ผอ.ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในฐานะผูประสานหนวยงานระดับกรมในการบริหารจัดการระบบขอมูลกระทรวงฯ และประสานใหเกิด
การเชื่อมโยงขอมูลสถิติทางการของกระทรวงบนเครือขายการเชื่อมโยงขอมูลภาครัฐของกระทรวง ICT ไดกลาว
ชี้แจงบทบาทและแนวทางดําเนินงานที่กระทรวงทรัพยฯกําลังดําเนินการ คือการจัดตั้ง Community of Practice 
หรือ COP ให สป.กระทรวงเปน node ดําเนินการบูรณาการขอมูลสถิติเชื่อมโยงภายในกระทรวงใหสัมฤทธ์ิผลทั้ง
ดาน hardware และ software ควบคูไปกับการบูรณาการงานที่ สสช.ดําเนินการหลายๆสวนใหอยูในกรอบเดียวกัน 
และเปนประโยชนกับกระทรวงฯ  

 
ที่ประชุม ตกลงกันในเรื่องผังรวมสถิติทางการตามที่ที่ปรึกษารวบรวมไว มีการกําหนดชื่อบุคคลและ

หนวยงานรับผิดชอบการเชื่อมโยงสถิติทางการในระดับกรม เพ่ือจัดทํา SU, OS, IT contacts และรวมกันกําหนด
แผนปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงสถิติทางการ ซึ่งขอสรุปหนวยงานสวนใหญตองการใหมีการอบรมดาน XML 
เพ่ิมเติมแกผูรับผิดชอบขอมูล และการเชื่อมโยงขอมูลสถิติทางการ หนวยงานสวนใหญยืนยันวาจะสามารถนําขอมูล
สถิติทางการตามผังสถิติทางการขึ้นวงเชื่อมโยงไดภายใน 1 เดือนหลังการอบรม 

 
ที่ปรึกษาฯ จะสรุปผลการประชุม และปรับปรุงแผนปฏิบัติการใหสมบูรณ โดยแจงใหที่ประชุมทราบวาจะมี

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 อีกครั้งหนึ่งกอนปดโครงการฯประมาณปลายเดือนธันวาคม 2551 หรือตนมกราคม 
2552 เพ่ือพิจารณาแผนปฏิบัติการที่ที่ปรึกษาฯ จะไดยกรางข้ึนจากผลการประชุมวันนี้ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
(รายชื่อผูเขารวมประชุมปรากฏในเอกสารแนบทาย) 
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สื่อสาร 
สนเทศ 

ะดับ 6) 

 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม    
หอง 2 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ณ หองบานบุรี โรงแรมสยามเบเวอรล่ี กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

--------------------------------------- 
 

ผูดําเนินการประชุม 
1. นางปาริชาต  ศิวะรักษ   ที่ปรึกษา 
2. นางอมรรัตน  ขันตี   ที่ปรึกษา 
3. นายชาตรี  เก้ือศิริกุล   ที่ปรึกษา 
 
ผูเขารวมประชุม 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

1. นายพุฒิพงษ  สุรพฤกษ   ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. นางสาวอนุสรา  รักษาคํา   เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 

  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
3. นางพรทิพย   จัยสิน   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 8ว 
4. นายเฉลิมพรรษ    เกตะวันดี  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7ว 

  กรมควบคุมมลพิษ    
5. นางสาวพรพิมล  พันธเมธาฤทธิ์  นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว 
6. นายสุทัศนชัย  บุญสิทธิผล   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 6ว 
7. นางสาวลลนา   เปลงเสียง   นักวิชาการสิ่งแวดลอม 5 

 กรมปาไม    
8. นางสาววารินทร  สุรินทรคํา  เจาหนาที่สถิติ 4 

 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช    
9. นางสาวกาญจนา  เศรษฐกร  นักสถิติ 7ว 
10. นายอนิรุทธ  ถนอมวัฒนา   นักวิชาการปาไม 7ว 
11. นางสาวศศิธร    ปรีณามโอสถ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6ว 

  กรมทรัพยากรธรณี    
12. นายสมภพ   วงศสมศักดิ์   นักธรณีวิทยา 8ว 
กรมทรัพยากรนํ้า    

13. นายนิรุติ  คูณผล   ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
14. นายธนะศักดิ์  ประเสริฐศรี  ผูอํานวยการสวนสารสนเทศภูมิศาสตรศูนยเทคโนโลยีสาร
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล    

15. นายบุญเลิศ   เลิศพฤกษสุกิจ  นายชางเทคนิค 6 
16. นายธนจักร   รุจิรวนิช   นักวิชาการคอมพิวเตอร 4 
องคการอุตสาหกรรมปาไม    

17. นางสาวเกตสุดา   แกวกัน  หัวหนางาน (ร
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก   

18. นายเจษฎา  สกุลคู   นักวิชาการอาวุโส 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
กรมอุตุนิยมวิทยา    

19. นางนงคนาถ   อูประสิทธ์ิวงศ  นักอุตุนิยมวิทยา 8ว 
20. นางสาวขวัญจิต   ประทุมภักดิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร 6ว 
กระทรวงมหาดไทย   
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

21. นางสาวศิริลักษณ    ดวงแกว  หัวหนากลุมงานวิจัยและพัฒนา 
22. นายธณัฐ     สุขรมย   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4 
การประปาสวนภูมิภาค   

23. นายวรวุฒิ  เปาศิลา   ผูอํานวยการฝาย 
24. นางอัมพร  ผองพิศเพ็ญ   หัวหนางานรายงานขอมูลผูบริหาร 
การประปานครหลวง 

25. นางสาวรวิญา  พนาพฤกษไพร  วิทยากร 5 



 ผ4-10

 ว สพก. 

 
สํานักงานสถิติแหงชาติ   

26. นางอุษณี   ไชยานนท   ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานคุณภาพขอมูลสถิติทางการ 
27. นางสาวสุวิมล  คงเศรษฐกุล  ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติรายสาขา 
28. นายธเนส  โกมลวิภาต   หัวหนากลุมบูรณาการระบบคลังขอมูล 
29. นายสุทธิรักษ  กรรณลวน   หัวหนากลุมภูมิสารสนเทศเศรษฐกิจ  สภส. 
30. นางภัทรวดี    สิงคเสลิต   หัวหนากลุมสถิติการเกษตร สศม.2 
31. นางสาวอังคณา  แยมอุบล  นักสถิติเศรษฐสังคม 6
32. นางสาวณัฐภัสสร   นิธิประภาวัฒน  หัวหนากลุมสถิติรายสาขา 2 สบส. 
33. นางสาววริศรา   บัวบาน   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สบส. 

 
ผูไมมาประชุม 

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   
1. นางสาวพูลศรี   จันทรคลี่  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 6ว 
2. นายทวีศักดิ์  อุทัยเลี้ยง   เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
กรมทรัพยากรนํ้า*    

3. นายธนะศักดิ์   ประเสริฐศรี  ผูอํานวยการสวนสารสนเทศภูมิศาสตร 
  กรมทรัพยากรธรณี*    

4. นางสาวกาณจนพิวรรณ   สีดํา  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 
หมายเหตุ: * หนวยงานมาเขาร วมแลว 1 คน 
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สรุปรายงานการประชุมรวมสสช./กระทรวงฯ/คณะวิจัย 

โครงการจัดทําแผนแมบทสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสถิติทางการ 
 

ครั้งที่ วันที่ การประชุม ผลการประชุม 
1 4  กรกฎาคม 2551 ทําความเขาใจประเด็นสาระสําคัญ

ของงานโครงการฯ ใหชัดเจนดังนี้ 
• รูปแบบทะเบียนสถิติทางการ
และทะเบียนหนวยสถิติ 

• จํานวนรายการสถิติทางการที่ 
สสช.คาดหวัง 

• ปฏิทินการดําเนินงานสถิติราย
สาขา 

• การเตรียมประชุมครั้งที่ 1  
• คณะทํางานของ สสช. 
• ชื่อและโครงสรางขอมูล  
 
ทีมวิจัยชี้แจงแนวทางการทํางาน 
• การศึกษา best practice 2 
ประเทศ และการนํามาใช
ประกอบการทํางาน 

• ปกธงแดงเพื่อคัดเลือกรายการ
สถิติทางการจากผังรวมรายการ
สถิติรายสาขาเดิม  

 

สสช. และทีมวิจัยมีความชัดเจนใน
ประเด็นดังกลาว และไดกําหนดวัน นัด
หมาย กับผูบริหารของหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบสถิติสาขาการทองเที่ยว 
และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค และขอความรวมมือใน
การจัดทําสถิติทางการ 

2 15 กรกฎาคม 2551 ชี้แจงวัตถประสงคโครงการฯ และ
ทําความตกลงรูปแบบการสัมมนา
การจัดทําแผนแมบทสาขาฯ และ
สถิติทางการ 
 
กระทรวงทรัพยฯ (ผอ.พุฒิพงศ สุ
รพฤกษ ศทก.) 
สสช.(คุณสุวิมล,คุณกฤษณา) 
ทีมวิจัย (อ.ปาริชาต,คุณอมรรัตน)

• สรางความเขาใจถึงวัตถุประสงค
การสัมมนาครั้งที่ 1 เปนการประชุม
เฉพาะหนวยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยฯ มี CIO และเจาหนาที่
รับผิดชอบดานระบบสถิติ ตอยอด
การทําแผนแมบทสถิติสาขานี้เม่ือ
ป 2549 

 
• ชวงแรกจะมีการทํา MOU ระหวาง
สสช.(เลขาธิการ) และกระทรวง
ทรัพยฯ (รองปลัดชาตรี) ในการ
เปนเครือขายจัดการระบบสถิติ
สาขาทรัพยากระรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนการเปดทางระดับ
นโยบาย 

 
• สงหนังสือเชิญ CIO ตรงไปที่
หนวยงาน ผอ.พุฒิพงศ เปนผู
ประสานภายในให นอกจากกรม
ภายใตกระทรวงทรัพย ยังมี
หนวยงานในสังกัดที่เปน
รัฐวิสาหกิจ 5 หนวยงาน คือ ออป. 
ไมอัดไทย องคการพฤกษศาสตร 
องคการจัดการน้ําเสีย สวนสัตว 
และองคกรอิสระ 2 องคกร คือ 
องคการบริหารจัดการgas เรือน
กระจก และองคการพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

 
• ผลที่คาดหวังจากการสัมมนา 
ไดแก การทบทวนรายการสถิติที่
กระทรวงทรัพยฯเปนเจาของ โดย
ใชภาคผนวก 1 ในแผนแมบทสถิติ
สาขาทรัพยากรฯ ป 2549 เปนฐาน 
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ครั้งที่ วันที่ การประชุม ผลการประชุม 
และการคัดเลือกรายการสถิติที่จะมี
การรับรองคุณภาพเปนสถิติ
ทางการ(key indicators บงบอก
สถานการณ) และupload ข้ึนระบบ
เครือขายของ NIC 

 
• กําหนดวันสัมมนาที่ 5 สิงหาคม 

2551 ณ โรงแรมแกรนด ทาวเวอร 
อินน โดยการประสานงานติดตอ
ผาน ผอ.พุฒิพงศ หรือคุณอนุสรา 
02-278-8565 

 
3 31 กรกฎาคม 2551 ซักซอมความคืบหนาการ

เตรียมการสัมมนาครั้งที่ 1  
การจัดทําแผนแมบทสาขา
ทรัพยากรฯ วันที่ 5 สิงหาคม 
2551 และสาขาการทองเที่ยวฯ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2551  
 
สสช. (คุณสุวิมล,คุณกฤษณา,
คุณณัฐภัสสร,คุณอุมาพร,คุณทวี
ทรัพย,คุณสุวรรณิกา,คุณนฤมล 
และคุณกรทิพย) 
ทีมวิจัย (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน) 
 
 

• สืบเนื่องจาก สสช. จะมีการจัดทํา 
MOU รวมกับหลายหนวยงานใน
เดือนสิงหาคม จึงปรับเปลี่ยน
กําหนดการประชุมสวนนี้ โดย 
สสช.เปนผูชี้แจง การจัดทําแผน
แมบทสถิติสาขา และสถิติทางการ 
รวมทั้งเชื่อมโยงภาพใหญใหเขาใจ
ระบบเครือขายที่ NIC จัดการกับ
โครงการ ดร.ชุมพล ดร.อาณัติ 
และการupload สถิติทางการ 

 
• ทีมวิจัยดําเนินการใหหนวยงาน
ทบทวนรายการสถิติทั้ง 2 สาขา ที่
เคยดําเนินการไวเม่ือป 2549 ให 
update  และนํารายการสถิติที่ทีม
วิจัยคัดเลือกใหอยูในกลุมสถิติ
ทางการตามกรอบจาก
ประสบการณตางประเทศ รวมทั้ง
ขอความรวมมือในการจัดทํา
ทะเบียนสถิติทางการ และทะเบียน
หนวยสถิติ เพ่ือประโยชนในการ
ติดตามรับรองคุณภาพในอนาคต 

 
• ปรับปรุงแกไขแบบฟอรมทะเบียน
สถิติทางการ และทะเบียนหนวย
สถิติสําหรับใหหนวยงานในวัน
สัมมนา และขอใหสงกลับสสช.
ประมาณ 15 ส.ค.2551 

 
4 25 กันยายน 2551 

 
ทําความเขาใจประเด็น 
• ชื่อ และโครงสรางขอมูล เพ่ือ

การเชื่อมโยงสถิติทางการขึ้น
วง GSIC 

• แนวทางการหารือ ระหวางIT 
สสช. และ ITหนวยงาน 
เก่ียวกับวิธีการเชื่อมโยง
ขอมูล  ใน workshop ครั้งที่ 
2 

 
สบส.สสช. (คุณสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คุณณัฐภัสสร นิธิ
ประภาวัฒน,คุณสุวรรณิกา โชติ
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวุฒิกร 
คุณนฤมล สงวนรัตนและคุณอรรถ
วิทย ปุณยถิรปรีดา) 
 

• NIC จัดทํา tools ใหหนวยงาน 22 
กระทรวงเครือขาย GIN 2 ประเภท
สําหรับสรางฐานขอมูลตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรภาครัฐเพ่ือการ
เชื่อมโยง คือ 1) KPI reporter 
สําหรับหนวยงานที่ยังไมมี
ฐานขอมูลตัวชี้วัดดังกลาว และไม
คุนกับการใชภาษา XML โดยมี
กรอบโครงสราง schema XML  
ตายตัว  2) XML converter 
สําหรับหนวยงานที่มีฐานขอมูลอยู
แลว และเขาใจการใช XML 
พอสมควร ออกแบบโครงสราง
ขอมูลไดยืดหยุนกวา โดยตอง
รวมกับสสช.ในการกําหนด 
schema 
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ครั้งที่ วันที่ การประชุม ผลการประชุม 
NIC สสช. (คุณธเนส โกมลวิภาต 
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คุณกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.) 
 
ทีมวิจัย (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน) 
 
คุณธเนส โทร. 2106 
TKOMOL@NSO.GO.TH 
คุณกอแกว โทร. 2107 
KORKEAW@NSO.GO.TH 
 
 
หมายเหตุ: XML มีความสามารถ
ในการแปลงขอมูลที่จัดเก็บใน
รูปแบบใดก็ได เชน excel/ 
database โดยการเขียน XML 
program เฉพาะสําหรับการ
จัดเก็บแตละรูปแบบ และมีตัว
ชวยแปลงการ presentation 
แบบตางๆ  

 

• หนวยงานที่ผลิตสถิติทางการของ 
2 สาขา นาจะใช tool XML 
converter เพราะประยุกตใชกับ
ลักษณะโครงสรางขอมูลหนวยงาน
ที่มีหลากหลายได  แตควรจะมี
องคประกอบหลักๆ เชน ชื่อขอมูล 
องคประกอบขอมูลที่จัดเก็บ(ตัว 
data)  metadata (ชื่อผูรับผิดชอบ 
ที่ติดตอ ความถี่จัดเก็บ/ 
ประมวลผล/เผยแพร หนวยนับ 
รูปแบบการจัดเก็บ การเผยแพร 
ระดับการนําเสนอ web services ) 
และ description เปน option 

 
• ที่ปรึกษาจะจัดทําชื่อและ
โครงสรางขอมูลสถิติทางการทั้ง 2 
สาขา จากตารางขอมูลที่หนวยงาน
เผยแพร ใหมีองคประกอบขางตน
เปน input หารือทําความตกลงกับ
หนวยงาน ถึงความสมัครใจ และ
วิธีการในการเชื่อมโยงสถิติทางการ 
และตองการใหสสช.สนับสนนุเรื่อง
ใด  

 
• แนวทางทําความตกลงกับ
หนวยงานที่สมัครใจเชื่อมโยง
ขอมูลที่เปนไปไดคือ 

 
- หนวยงานเจาของขอมูล

แปลงขอมูลเองหลังตกลง
เรื่องชื่อ และโครงสราง
ขอมูล สสช.ไมตองทราบ
วิธีการเก็บขอมูลของ
หนวยงาน 

 
• ที่ปรึกษาฯ จะคัดเลือกสถิติทางการ
จากการสํารวจการประกอบกิจการ
โรงแรมและเกสตเฮาส ของสสช. 
ให NIC ทดลองนําข้ึนวง ศึกษา
รูปแบบและกระบวนการเชื่อมโยง
สถิติภายในสสช.เอง 
 

5 15 ตุลาคม 2551 ถอดกระบวนการแปลงขอมูลจาก 
excel เปน XML document เพ่ือ
การข้ึนวง GIN  
 
สบส.สสช. (คุณกฤษณา จิรวัฒน
สถิตย, คุณ วริศรา บัวบาน,คุณกร
ทิพย ใจหาว และคุณอรรถวิทย 
ปุณยถิรปรีดา) 
 
NIC สสช. (คุณธเนส โกมลวิภาต 
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คุณกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.) 
 
ทีมวิจัย (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน) 

• NIC แสดงขั้นตอนนําขอมูลที่อยูใน
รูป excel file ไป ออกในรูปแบบ 
XML document  มีข้ันตอนโดย
สรุป คือ 1) import data จาก 
excel file ไปไวใน data base 
MSSQL 2)ปรับ data type และ 
size ของขอมูล ใน  SQL 
structure 3) assign root 
element ที่จะกําหนดในโครงสราง
ของ XML 4) เลือกขอมูลจาก 
data base จะไดขอมูลที่แสดงใน
รูปแบบ XML document 5)นําไป
วางไวที่ UDDI ของ สสช. 

 
• เง่ือนไข ผูทําตองเขาใจวิธีใช 

MSSQL และXML converter ซึ่ง
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ครั้งที่ วันที่ การประชุม ผลการประชุม 
 สํานักงานปลัดกระทรวงแตละ

กระทรวงจะมอบ password ให 
user ระดับกรม 

 
• NIC จะจัดทํา prototype 
กระบวนการขางตน เพ่ือการสาธิต 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 
2 ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 

 
• ที่ปรึกษาฯถอดกระบวนการตนแบบ
การแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาว เพ่ือ
นําเสนอในแผนแมบทสถิติ 2 
สาขา 

 
6 28 ตุลาคม 2551 หารือเตรียมประเด็นการประชุม

เชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 และแบง
ภารกิจ 
 
สบส.สสช. (คุณสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คุณกฤษณา 
จิรวัฒนสถิตย,คุณณัฐภัสสร นิธิ
ประภาวัฒน,คุณสุวรรณิกา โชติ
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวุฒิ
กร) 
 
สมส.สสช. (คุณอุษณีย ไชยา
นนท ผอ.สมส.,คุณอุดมศรี วิสุ
ชาติ) 
 
NIC สสช. (คุณธเนส โกมลวิภาต 
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คุณกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช.) 
 
ทีมวิจัย (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน ดร.กิรินท สห
เสวียนต) 
 

• ที่ประชุมยืนยันวันจัด workshop 
ครั้งที่ 2 และกําหนดการประชุม วัน
พฤหัสที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ณ 
โรงแรม Siam Beverly Hotel ถ.
รัชดาภเิษก หวยขวาง กทม. 

 
• ผอ.สบส.จัดเตรียมคํากลาว
วัตถุประสงคการประชุมฯ และคํา
กลาวเปดประชุม 

 
• ผอ.สมส.จัดเตรียม PowerPoint 
คําบรรยายการจัดการคุณภาพสถิติ 

 
• คุณธเนส จัดเตรียม PowerPoint 
และ การ demo การเชื่อมโยง
ขอมูล ประกอบดวย 

 
- ประโยชนของการ

แลกเปลี่ยนขอมูล 
- ที่มาที่ไปโครงการการ

เชื่อมโยงฯ 
- แผนการเชื่อมโยงที่ สสช. 

ดําเนินการไปแลว 
- รายละเอียด tool ที่นํามาใช

เชื่อมโยง 
- จัดเตรียมเจาหนาที่ lab boy 

สําหรับการประชุมกลุมยอย
ชวงบายทั้งสองกลุม 

 
• ที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารการ
ประชุม เชนผังขอมูลสถิติทางการ 
กระบวนการตนแบบการเชื่อมโยง
ขอมูล template แผนปฏิบัติการ 

 
• นัดครั้งตอไปเพ่ือเตรียมการ และดู 

demo ระบบ วันศุกรที่ 14 พ.ย.51 
เวลา 9.30 น. หองวอรรูม ชั้น 2 
NIC 

7 13 พฤศจิกายน 2551 รายงานความกาวหนา และหารือ
การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 
 
กระทรวงทรัพยฯ (ผอ.พุฒิพงศ สุ
รพฤกษ และ คุณ อนุสรา ศทก.) 
 

• ทําความเขาใจประเด็นสาระ วิธีการ
ประชุม และเปาประสงคที่ตองการ
ของ workshop 2 

 
• ขณะน้ีระดับกระทรวงมีสํานักงาน
ปลัดกระทรวงเปน focal point แต
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ครั้งที่ วันที่ การประชุม ผลการประชุม 
สสช.(คุณสุวิมล,คุณกฤษณา,คุณ
ณัฐภัสสร) 
 
ทีมวิจัย (อ.ปาริชาต,คุณอมรรัตน)

ระดับกรมยังไมมีศูนยกลาง
เชื่อมโยงขอมูล ควรประสาน
นโยบายระดับ CIO กรมดวย 

 
• ศทก.สป.ทส. กําลังอยูระหวาง
จัดระบบเชื่อมโยงขอมูลสถิต
หนวยงานภายในใหไดจริง เลือก
นําเสนอในลักษณะ cluster 4 สวน 
คือ ดานอํานวยการ ทรัพยากร 
สิ่งแวดลอม และน้ํา ทํา web 
services จาก node กลาง 

 
•  ผอ.พุฒิพงศ มีขอเสนอแนะให 
สสช.ชี้แจงใหชัดเจนเกี่ยวกับ 

 
- ความสัมพันธของ TH e-GIF 

/ KPI reporter…XML 
converter…Stat 
XML…data directory/OS  
อะไรเปนรมใหญ อะไรเปน 
subset และหนวยงานตอง
ทําอะไร จะไดประโยชนอะไร
ในลักษณะ win win  

- ความสัมพันธการดําเนินงาน
ของ NIC ใหหนวยงาน
คัดเลือกขอมูลสถิติจาก 
demand site มาเชื่อมโยง 
กับ สถิติ OS 

- สสช. ควรนํารองการ
เชื่อมโยง และการประเมิน
คุณภาพสถิติ โดยเลือกกรม
ละ 1 รายการ เพ่ือใหครบ 

 
8 14 พฤศจิกายน 2551 ประชุมเตรียมการประชุม 

workshop 2 
 
สบส.สสช. (คุณสุวิมล คงเศรษฐ
กุล ผอ.สบส.,คุณกฤษณา 
จิรวัฒนสถิตย,คุณณัฐภัสสร นิธิ
ประภาวัฒน,คุณสุวรรณิกา โชติ
กลอม ,คุณวรรณิศา จันทราวุฒิกร
,คุณธีรวัช ทวีศานต,คุณวริศรา 
บัวปาน) 
 
สมส.สสช. (คุณอุษณีย ไชยา
นนท ผอ.สมส.) 
 
NIC สสช. (คณุธเนส โกมลวิภาต 
หัวหนากลุมบูรณาการระบบ
คลังขอมูล, คุณกอแกว วัฒนสิน
บํารุง นวช.คอมฯ 7 วช. คุณธิดา
รัตน ชาตะรูปะชีวิน) 
 
ทีมวิจัย (อ.ปาริชาต,คุณสุนันทา
คุณอมรรัตน ดร.กิรินท,อ.วนิดา
,อ.ชาตรี) 
 
 

• เลขาธิการ สสช.ติดภารกิจไม
สามารถเปดประชุมได จะเชิญรอง
จีรวรรณ แทน 

 
• ปรับเปลี่ยนกําหนดการประชุม โดย 
คุณธเนส บรรยายเรื่องการ
เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลสถิติ
ภาครัฐ กอน ตามดวย การบรรยาย 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ขอมูลสถิติและความรวมมือ โดย
ผอ.อุษณีย  

 
• เปาหมาย ตองการใหผูเขาประชุม
รับทราบประเด็น กระบวนการ
ข้ันตอน และชวงเวลาที่ สสช. จะ
รวมทํางานกับหนวยงานในเรื่อง
การนํา OS ข้ึนวง และการประเมิน
คุณภาพสถิติในอนาคต โยมีการ
เตรียมการใหหนวยงานกรอกขอมูล
ที่ยังขาดอยู ไดแก รูปแบบการ
จัดเก็บขอมูลของหนวยงานในแต
ละรายการขอมูล และ  IT contact 
person รวมทั้งปญหาอุปสรรค 
ความตองการรับการสนับสนุน 
เพ่ือใหกระบวนการดังกลาวลุลวง 
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ครั้งที่ วันที่ การประชุม ผลการประชุม 
 โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ 3 ป 

(พ.ศ. 2552-2554) 
 
• การ commit ตนเองของ สสช. ใน
การใหการสนับสนุนเชิงวิชาการ 
และเทคนิคที่เก่ียวของกับการ
เชื่อมโยงขอมูล และการประเมิน
คุณภาพสถิติ กับหนวยงาน 

 
• แบงภารกิจจัดเตรียม PowerPoint 
และเอกสารการประชุมระหวาง ที่
ปรึกษาฯ สํานักมาตรฐานฯ NIC 
สํานักบริหารจัดการระบบสถิติ 

 
 
 
 

 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 5  
 

บทความเพื่อประชาสัมพนัธและเผยแพร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวกที่ 5 

การจัดทําแผนแมบทสถติิและสถิตทิางการ 
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร 

 
 

ภารกิจสํานักงานสถิติแหงชาติตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550 
 
 ประเทศไทยมีระบบสถิติแบบกระจายงาน หนวยงานตางๆสามารถผลติ และเผยแพรสถิตติามตองการของ
หนวยงานตาม พ.ร.บ.สถติิแหงชาติ พ.ศ. 2550  สสช. มีภารกิจกํากับ ประสานงานการดําเนินงานดานสถติิของ
หนวยงานรัฐอ่ืนๆ 20 กระทรวง 200 กรมเพ่ือบริหารระบบสถติขิองประเทศใหมีเอกภาพ  
  
 สสช. ไดรวมกับหนวยราชการรวมกันจัดทําแผนแมบทระบบสถติิประเทศไทยเมื่อป 2549 และปน้ีกําลัง
จัดทาํแผนแมบทสถิตริายสาขา 5 สาขา กําลงัจะแลวเสรจ็ 3 สาขา ไดแกสาขาสุขภาพ สาขาอุตสาหกรรม เหมือง
แรกอสราง และพลังงาน และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกําลังอยูระหวางดําเนินการอีก 2 
สาขา คือ สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และสาขาการทองเทีย่ว โรงแรม และภัตตาคาร 

 
การจัดทํา แผนแมบทสถติิ และสถิตทิางการ  สาขาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสาขาการ
ทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร 
  
 วัตถุประสงค 
    
 สสช.ไดทดลองจัดทาํแผนแมบทสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสาขาการทองเทีย่ว 
โรงแรม และภตัตาคารมาแลวเมื่อป 2548-2549 มีการจัดหมวดหมูสถติทิี่สําคัญจําเปนในการนําเสนอสถานการณ
และแนวโนมของแตละสาขา ครอบคลุมยทุธศาสตรสาขาระดับประเทศ ระดับหนวยงาน และแสดงตัวชี้วดัระดับ
สากล รวมทั้งสถิตทิี่ใชในการติดตามประเมินผลรายสาขา  ผังรวมสถิตทิี่ไดจากการจัดทําแผนแมบทสถติิสาขาทั้ง
สองดังกลาวประกอบดวยสถติทิี่มีการผลติอยูในปจจุบัน และสถติิทีย่ังไมมีหนวยงานใดจดัทําข้ึนเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาสถติิทีย่งัเปนชองวางเหลานั้น 
   
 การดําเนินการครั้งนี้เปนการตอยอดจากแผนแมบทสถติสิาขาที่จดัทาํไวแลว โดยใหความสําคญักับการ
สรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถติิในการจัดทาํแผนแมบทสถติิรายสาขา และจัดทาํแผนปฏิบัติการรวมกันระหวาง
หนวยสถติิที่เก่ียวของ  พิจารณาและคดัเลือกขอมูลสถติิทีส่าํคญั หรือเปน Key Indicators ทีส่ะทอนสถานการณใน
แตละสาขา หรอืเรียกวา “สถติทิางการ” (Official Statistics) เพ่ือจัดทําทะเบียนสถิติทางการ (Official Statistics 
Profile) และทะเบียนหนวยสถิติ (Statistical Units Profile) เพ่ือการเชื่อมโยงและบรูณาการสถิติเหลานีใ้นระบบ 
Government Information Network (GIN) ที่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารไดวางระบบเชื่อมโยงใน
หนวยงานรัฐแลวทัง้หมด รวมทัง้เพ่ือรองรบัการรับรองคุณภาพสถิตทิางการของ สสช.ในระยะตอไป  

 
เปาหมายสดุทาย 
  
โครงการนีจ้ะเสร็จสิน้ปลายป 2551  โดยจะมผีลผลิต คือ ทะเบียนสถติทิางการ (Official Statistical 

Profile)  และทะเบียนหนวยสถติิ (Statistical Units Profile) ทั้ง 2 สาขา มีแผนแมบทสถติิรายสาขา (Sectoral 
Master Plan) และแผนปฏิบัตกิารรายสาขา (Sectoral Action Plan)  มีการกําหนดชื่อและโครงสรางของขอมูล
ตามมาตรฐานที่กําหนด  มีกระบวนการตนแบบในการที่จะนําเสนอขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนที่จะนาํไปสูขอมูลสถติิ
ทางการ และมรีายงานประจาํป ไดแก รายงานสถานการณสถิตทิางการ และรายงานผลการดําเนินงานของสถติแิต
ละสาขา 

 
ความกาวหนาการดาํเนินงานที่ผานมา 
  
สสช. ไดจัดประชุมเครือขายผูปฏิบัติงานดานสถติิ และหนวยสถติิ สาขาทรพัยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภตัตาคาร เม่ือวันที่ 5 และ 7 สิงหาคม 2551 เพ่ือสรางความ
เขาใจระดับนโยบายถึงภารกิจของสสช.ในการบริหารระบบสถิติของประเทศ แนวคิดเก่ียวกับแผนแมบทสถิตสิาขา 
และสถติิทางการ  มีการทบทวนรายการสถติทิี่นําเสนอสถานการณและครอบคลุมยทุธศาสตรการพัฒนาแตละสาขา 
พิจารณารายการสถิตทิีส่มควรเปสถ ิติทางการ พรอมกับขอความรวมมือจากเครือขายสถติิในการจัดทําทะเบียนสถิติ
ทางการ (OS Profile)  และทะเบียนหนวยสถติิ (SU Profile) ทั้ง 2 สาขา 

 
ขณะน้ี สสช. กําลังจัดทําหมวดหมูสถติิทางการ ทั้ง 2 สาขา และประสานงานรวบรวม OS Profile และ SU 

Profile ทั้ง 2 สาขา  
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แผนการดาํเนินงานระยะตอไป 
 

  การดําเนินงานในระยะตอไป คือ  ศึกษาวิเคราะหสถานการณ และแนวโนมในการพฒันาประเทศ ตลอดจน
รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนความตองการสถติิซึ่งจะแสดงชองวาง
ทางทางสถิติ (Data Gap Analysis) และกําหนดหนวยงานรบัผิดชอบ   จัดทําชื่อและโครงสรางของขอมูลตาม
มาตรฐานที่กําหนด จัดทํากระบวนการตนแบบในการนําเสนอขอมูลเพ่ือการแลกเปลี่ยนทีจ่ะนําไปสูขอมลูสถติิ
ทางการ  จัดทาํแผนแมบทสถติิรายสาขา ซึ่ง ประกอบดวยยทุธศาสตร และแผนการพัฒนาระบบสถิตริายสาขาใน
ระยะปานกลาง และระยะยาว  โดยในแตละยทุธศาสตรประกอบดวย กรอบแนวคิด วตัถุประสงค และแผนงาน
รองรับทีช่ัดเจนและเปนรูปธรรม  แตละแผนงานระบุวตัถุประสงค ขอบขายการดําเนินงาน ตวัชี้วัด และหนวยงานที่
รับผดิชอบ  
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ขาวประชาสัมพันธสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 www.nso.go.th 

 
 

                  วันที่  20  พฤศจิกายน 2551 
 
 

สํานักงานสถติิแหงชาติจัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารแผนแมบทสถิต ิ
 

สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ สาขาการทองเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร 
 
 
                                     

 ผ5-3

นางธนนุช  ตรทีิพยบุตร  เลขาธิการสถิตแิหงชาติ กลาวถึงภารกิจสาํคัญของ                                     
สํานักงานสถติแิหงชาติ (สสช.) ในการเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนแมบทสถติิ
สาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม และสาขาการทองเที่ยว โรงแรม และ
ภัตตาคาร ครั้งที่ 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 หองบานบุรี 1-2 โรงแรมสยามเบฟเวอรี่ 
ถ.รัชดาภิเษก วา สสช.เปนหนวยงานกลางดานการผลติสถติสิําคญั การบริหารจัดการ
ระบบสถิติของประเทศ และการเปน hub ของขอมูลเพ่ือการบริหารประเทศที่มีคุณภาพ 
 

                        ในขณะนี้สาํนักงานสถติิแหงชาติไดดําเนนิงานตามบทบาทภารกิจในพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 
2550 ดานการบริหารจัดการระบบสถิติ โดยจัดทําแผนแมบทสถิติประเทศไทย เพ่ือเปนกรอบในการพฒันาแผน
แมบทสถติิรายสาขา การคัดเลือกสถติิทางการ การเชื่อมโยงบูรณาการขอมูลภาครัฐ การจัดทาํ data directory 
การจัดทาํ Official Statistics Profile และ Statistic Unit Profile  ภายในป 2551 สสช.จะมีสถติทิางการที่รวมกัน
กําหนดกับหนวยงานที่เก่ียวของ 6 เรื่อง คือ การทองเที่ยว โรงแรมและภตัตาคาร ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สุขภาพ อุตสาหกรรม และ ขอมูลระดับทองถิ่น 

 
การดาํเนินงานดานการบรหิารจัดการระบบสถติิและการเชื่อมโยงสถิตริะหวางสํานักงานสถิติแหงชาตกิับ
หนวยงานที่เกีย่วของ 
 
 การเชื่อมโยงสถิติระดับประเทศ กระทรวง ICT เปนหนวยงานที่พัฒนากรอบมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ขอมูลแหงชาต ิ(Thailand e-Government Interoperability Framework: TH-e GIF) ใหเปนกรอบแนวทาง
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถติิแหงชาต ิและนํา server ไปไวที่กระทรวง 20 กระทรวง รวมทั้งจัดทํามาตรฐาน
การเชื่อมโยงขอมูลประเภท reference และ transaction ทั้งนี้กระทรวงฯ ไดมอบหมายใหสสช.เปนผูกําหนด
มาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลสถติิ คือ STAT XML ซึ่งสสช.ไดพัฒนา KPI Reporter และ XML Converter ให
เปนเครื่องมือในการชวยเหลือหนวยงานใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลไดสะดวกขึ้น 
 
 การจัดทําระบบสถติิรายสาขา สสช.ไดขอความรวมมือจากหนวยงานในการจัดทาํ data directory  และ 
Official Statistics Profile สําหรับสถติิทางการ รวบรวมทะเบียนรายชื่อหนวยสถิติของแตละหนวยงาน Statistic 
Unit Profile เพ่ืออํานวยความสะดวกในการนําสถติิเชื่อมโยง และจะมีการดําเนินการเพื่อรับรองคุณภาพขอมูลสถติิ
ทางการในระยะตอไป 
 
การพัฒนาคณุภาพขอมูลสถิต ิ
 
 สสช.นําแนวคดิหลักการพ้ืนฐานสถติทิางการจาก UNECE มาประยุกตเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพขอมูล
สถติิทางการเพือ่การแลกเปลี่ยน และมีการพัฒนาตวัชี้วดัในแตละมิติ การประเมินคุณภาพตามมิตติางๆ นอกจากจะ
ใชวิธีทบทวนสถิติ การประเมินตนเอง และการประเมินโดยผูใชแลว ยังตองมกีารประกาศเรื่องคุณภาพขอมลูสถติิใน
แตละมิตดิวย  
 

ป 2552 สสช.จะดําเนินการจดัเตรียมมาตรฐานการประเมินตาง ๆ และจะเริม่จัดใหมีการยอมรับใน
มาตรฐาน และวิธีการดําเนินงานเพื่อใหมีการปรับปรุงดานคณุภาพขอมูลสถิต ิใหการรับรองสถิตทิี่เปนสถิตทิางการ 
ใหการรับรองวาจะใหมีประกาศในเรื่องคุณภาพสถติิทางการแกผูใชขอมูล ชวยใหผูใชขอมูลสามารถประเมิน
คุณภาพขอมูลสถติ ิและใหการรับรองวา สสช.จะเปนผูนําดานการผลติขอมลูสถติทิี่มีคุณภาพในป 2553 ตามลําดับ 
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ความกาวหนาในการดําเนินงานรวมกับหนวยสถิติ 
 

สสช.ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับเครือขายผูปฏิบัติงานในหนวยสถิตสิาขาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม และสาขาการทองเที่ยวและกีฬา เพ่ือทําความเขาใจเรื่องผังรวมสถติิทางการ กําหนดชื่อบุคคลและ
หนวยงานที่รับผิดชอบการเชือ่มโยงสถิตทิางการในระดับกรม และกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือการเชื่อมโยงสถิติ
ทางการรวมกัน ขณะน้ีหนวยสถิตทิั้ง 2 สาขาไดดําเนนิการลงรายละเอียดในแผนปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมโยงสถิติ
ทางการตอไปใหแลวเสร็จ 
 
แผนการดาํเนินงานในระยะตอไป 

 
การดําเนินการในระยะตอไป คอื จัดทํารายงานประจําป ซึ่งประกอบดวย สถานการณสถิติ ผลการ

ดําเนินงานสถิต ิและการวิเคราะหสถานการณสถติิสาขาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม และสาขาการ
ทองเที่ยว โรงรมและภัตตาคาร 
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