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คานา
การด าเนิ น งานเพื่อ จั ดท าแผนพั ฒ นาสถิ ติ ส าขาทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อมนี้ เป็ น
ส่วนหนึ่งของการจัดทาระบบสถิติทางการของประเทศจากการนาแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2554 – 2558)
สู่การปฏิบัติ ซึ่ง แผนพัฒ นาสถิติฯ ฉบับนี้พร้อมกับ แผนพัฒนาสถิติ สาขาต่างๆ
อีก 20 สาขา จะเป็น รากฐานสาคัญต่อการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ
เนื่ องจากได้มีการพิจ ารณากลั่ น กรองในการคัดเลื อกข้อมูล สถิติที่มีความส าคัญและจาเป็นต่อการกาหนด
นโยบายในมิติต่างๆ เพื่อนาข้อมูลสถิติ ไปประกอบการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในด้านการ
วางแผนปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล ก่อนที่จะนาผังสถิติทางการและแผนพัฒนาสถิติ ไปปฏิบัติเพื่อให้
เกิดความสมบูรณ์และนาเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกับข้อมูลสถิติของหน่วยงานราชการ
ทุกหน่วยต่อไป
การจัดทาแผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ คณะอนุกรรมการ
สถิ ติ ส าขาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มกั บ คณะท างานสถิ ติ ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มมื อ กั น จั ด ท า เรี ย บเรี ย ง และประชุ ม หารื อ อย่ า งเป็ นระบบ
เพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดความสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้เบื้องต้น กระบวนการดังกล่าวได้มีการมุ่งเน้น
ให้เกิดความรอบคอบในการนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพิจารณา โดยเริ่มจากการพิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาสถิติฯ ก่อนที่จะกาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสถิติฯ ขึ้น
พร้อมกับขอบเขตของสาขา ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในบทที่ 1 สาหรับบทที่ 2 จะเป็นเนื้อหาสาคัญที่ได้พิจารณาประกอบ
ในการคั ด เลื อ กสถิ ติ ท างการด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ได้ แ ก่ สถานการณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายและทิศทางยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นในบทที่ 3
คณะอนุกรรมการฯ ได้วางโครงสร้างและจัดทาผังสถิติทางการที่มีความครอบคลุม ความถูกต้อง และความ
ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และได้นาไปกาหนดเป็น แผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในบทที่ 4 ซึ่งจะเริ่มดาเนินการตามแผนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558 ทั้งนี้โดยได้
พิจารณาสถานการณ์ของสถิติแต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว
ท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับแรกนี้
จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานระบบสถิติทางการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
และสามารถนาไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสาหรับนโยบายและการใช้สถิติให้เกิด
ประโยชน์สาหรับการพัฒนาประเทศต่อไป
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และคณะทางานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธันวาคม 2557
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาของแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
ประเทศไทยเริ่ ม มี ก ารด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ สถิ ติ ข องประเทศมาประมาณ 100 ปี โดยมี ส านั ก งาน
สถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตสถิติซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถิติจากการสารวจ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงาน
ภาครัฐจานวนมากที่ผลิตสถิติจากระบบการรายงานและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน แม้ว่าการผลิตสถิติภายใต้ระบบดังกล่าวได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็นการพัฒนาภายใต้
ข้อจากัดด้านบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้าด้านมาตรฐานและคุณภาพ
ของงานด้านสถิติ และในบางกรณีก็มีความซ้าซ้อนและสิ้นเปลือง สานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้จัดทาแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวั นที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 นับเป็นแผนแม่บทระบบสถิติฉบับแรกของประเทศ มีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาระบบสถิติของประเทศ
ให้เข้มแข็งและก้าวหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้สถิติเป็นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทระบบสถิติฯ คือ
 การบริหารจัดการระบบสถิติอย่างมี ประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือที่สาคัญคือแผนพัฒนาสถิติ
สาขาต่างๆ (แผนพัฒนาสถิติรายสาขา)
 การพัฒนาสถิติให้มีมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือสาคัญคือแนวทางการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิต
สถิติและการประเมินคุณภาพสถิติ
 การให้บริการสถิติอย่างทั่วถึง โดยมีเครื่องมือสาคัญคือระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนสถิติ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติฯ คือคณะกรรมการจัดระบบสถิติ
ประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และคณะอนุกรรมการสถิติ สาขาต่างๆ รวม
21 คณะ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในฐานะประธานคณะกรรมการฯ
ได้มีคาสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมือ่ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555
คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขามีภารกิจในการยกร่างแผนพัฒนาสถิติรายสาขาและกากับการดาเนินงาน
พัฒนาสถิติรายสาขาให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ รายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และจัดทารายงานผล
การดาเนินงานสถิติรายสาขาประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการฯ
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คณะร ัฐมนตรี
แผนแม่บทระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558
(28 ธ.ค. 2553)

สําน ักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

คณะกรรมการจ ัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด้าน
ั
(ด้านสงคม
ด้านเศรษฐกิจ และด้านทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ แวดล้อม)
(3 พ.ค.2554)
องค์ประกอบ
 รัฐมนตรีวา
่ การกระทรวงเทคโนโลยี
 สาร
สารสนเทศและการสือ
 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 สาร
การสือ
 ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 ปลัดกระทรวงแรงงาน
 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน
 คงของมนุษย์
 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 ปลัดกระทรวงยุตธ
ิ รรม
 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
 ปลัดกระทรวงกลาโหม
 ปลัดกระทรวงการคลัง
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 ปลัดกระทรวงคมนาคม



















ปลัดกระทรวงการท่องเทีย
 วและกีฬา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล ้อม
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ผู ้อํานวยการสํานักงบประมาณ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ผู ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านสังคม จํานวน 3 ท่าน
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านเศรษฐกิจ จํานวน 3 ท่าน
ผู ้ทรงคุณวุฒด
ิ ้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล ้อม
จํานวน 3 ท่าน
ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
รองผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ จํานวน 2 ท่าน

 สาร
ประธาน
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
 สาร
รองประธาน ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
 เลขานุการ
ผู ้อํานวยการสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
 วาระ
5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ
หน้าที
 กําหนดนโยบายด ้านสถิตข
ิ องประเทศ
 กํากับ ติดตามการดําเนินงานด ้านสถิตข
ิ องประเทศให ้เป็ นไปตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

รายงานความก ้าวหน ้าตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิตต
ิ อ
่ คณะรัฐมนตรี
โดยผ่านสํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
 กําหนดนโยบายเกีย
 วกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพือ
 สนับสนุนการดําเนินการตามแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
 แต่งตัง
 คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องเพิม
 เติมได ้ตามความเหมาะสม



คณะอนุกรรมการสถิตริ ายสาขา (24 ก.พ. 2555)
องค์ประกอบ
ประธาน ปลัดกระทรวงจากหน่วยงานหลักของสาขา
 รองประธาน รองปลัดกระทรวง และรองผู ้อํานวยการ สสช
 วชาญในสาขานัน
 อนุกรรมการ หน่วยงานทีเ กีย
 วข ้อง และผู ้เชีย
 ๆ






เลขานุการ หน่วยงานหลัก และ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
วาระ 5 ปี ตามแผนแม่บทระบบสถิตฯิ

คณะกรรมการ
ทีป
 รึกษา
ด้านวิชาการ
องค์ประกอบ
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาคเอกชน
• ผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ าก
ภาควิชาการ
ประธาน
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เลขานุการ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ

หน้าที

ให ้คํ า ปรึก ษาแนะนํ า
ด า้ นวิช าการในการผลิต
และให ้บริก ารข ้อมูล สถิต ิ
อย่างทัวถึง เป็ นธรรม และ
เข ้าถึง ได ้ง่ า ย เพือ ให ้ทุ ก
ภาคส่วนได ้ใช ้ประโยชน์

หน่วยประสานงาน
แผนแม่บทระบบสถิตฯิ
ภายใน สสช.
ประสาน
ในประเทศ

ประสาน
ต่างประเทศ

ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
หน้าที
 ประสานงานทัง
 ในและ
ต่างประเทศในการ
ดําเนินการตามแผน
แม่บทระบบสถิตฯิ
 ทบทวนแผนแม่บท
ระบบสถิตฯิ
 ติดตามผลการ
ปฏิบัตงิ าน

หน้าที
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จัดทําผังสถิตท
ิ างการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการข ้อมูลสถิต ิ ในสาขาทีเ กีย
 วข ้อง และ
รับผิดชอบอยูใ่ นปั จจุบน
ั และวิเคราะห์ความต ้องการข ้อมูลสถิตท
ิ างการ (Data Gap Analysis) โดย
วิเคราะห์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรมต่างๆ และความต ้องการใช ้
ข ้อมูลสถิต ิ
พิจารณาคัดเลือกสถิตท
ิ างการจากข ้อมูลการบริหารงาน การลงทะเบียน สํามะโน สํารวจ (ข ้อมูลทีม
 ก
ี าร
จัดทําอยูแ
่ ล ้ว) และกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
พิจารณาหน่วยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิตท
ิ างการทีย
 ังไม่มห
ี น่วยงานใดจัดทํา และประสานให ้มีการ
ผลิตสถิตท
ิ างการตามผังรวมสถิตท
ิ างการของสาขา
นํ าเสนอชุดข ้อมูลทีแ
 สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข ้อมูลและประเด็นยุทธศาสตร์
ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิตท
ิ างการ และปรับปรุงสถิตใิ ห ้ได ้มาตรฐาน
บริหารจัดการการจัดทํามาตรฐานสถิตแ
ิ ละส่งเสริมการนํ าไปใช ้ประโยชน์
 มโยง แลกเปลีย
ประสานงานการเชือ
 น และเผยแพร่สถิตท
ิ างการ
ประสานงานด ้านงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรด ้านสถิต ิ
จัดทํารายงานประจําปี (รายงานสถานการณ์สถิตท
ิ างการและรายงานผลการดําเนินงาน) เสนอต่อ
คณะกรรมการจัดระบบสถิตป
ิ ระเทศไทย 3 ด ้าน
แต่งตัง คณะทํางานฯ และผู ้แทนจากหน่วยงานทีเ กีย
 วข ้องเพิม
 เติมได ้ตามความเหมาะสม
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คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการสถิติด้านสังคม
1) ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
2) แรงงาน
3) การศึกษา
4) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5) สุขภาพ
6) สวัสดิการสังคม
7) หญิงและชาย
8) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
9) ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
คณะอนุกรรมการสถิติด้านเศรษฐกิจ
10) บัญชีประชาชาติ
11) เกษตร และประมง
12) อุตสาหกรรม
13) พลังงาน
14) การค้าและราคา
15) ขนส่ง และโลจิสติกส์
16) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17) การท่องเที่ยวและการกีฬา
18) การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
19) การคลัง
20) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
แผนพัฒนาสถิติรายสาขาคือเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้
 ประเทศมีข้อมูลสถิติที่สาคัญจาเป็นต่อการวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม เพื่อวางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาในแต่ละสาขา
 หน่วยสถิติต่างๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นด้านการจัดข้อมูลและการจัดทาสถิติ
 ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงสถิติสาขาต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็ว
แผนพัฒนาสถิติรายสาขามี องค์ประกอบสาคัญคือ “ผั งสถิติทางการ” ที่กาหนดรายการสถิติที่ส าคัญ
จาเป็นต่อการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา พร้อมทั้งกาหนดหน่วยสถิติที่รับผิดชอบ
ผลิตและพัฒนาสถิติดังกล่าว กาหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาการผลิต การเผยแพร่ และการใช้
ประโยชน์ ส ถิ ติ รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ข้ อ จ ากั ด และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น งาน
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานสถิติต่างๆ การสนับสนุนทรัพยากรและการสนับสนุน ด้านอื่นๆ
ที่จาเป็น
แผนพัฒนาสถิติรายสาขาฉบับนี้มีกรอบระยะเวลา 3 ปี และใช้เป็นกรอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีของคณะอนุกรรมการสถิตสิ าขาต่างๆ ต่อคณะกรรมการจัดระบบสถิตปิ ระเทศไทย 3 ด้าน
1.3 แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
การจัดทาแผนพัฒนาสถิตริ ายสาขา ประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ ดังนี้
1) ศึกษานิยาม ขอบเขต และความสาคัญของสถิติสาขานั้นๆ จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้
คานิยามที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาแนวทางการจัดจาแนกข้อมูลของสานักงานสถิติประเทศต่างๆ และองค์การ
ระหว่ างประเทศ เช่ น สหประชาชาติ ธนาคารโลก มาตรฐานการจั ด จ าแนกประเภทของสหประชาชาติ
(UNACC: Administrative Committee on Coordination Programme Classification) เพื่อนามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
2) ศึกษาตัวอย่างโครงสร้างและการจัดหมวดหมู่รายการสถิติแต่ละสาขา ตลอดจนรายการสถิติ
จากประเทศต่างๆ เพื่อนาแนวคิดที่เหมาะสมมากาหนดโครงสร้างหมวดหมู่สถิติรายสาขาของประเทศไทย
3) ศึกษาด้านอุปสงค์ ได้แก่ การศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาสาขา นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศและระดับสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการระดับกระทรวง เป้าหมายและตัวชี้วัดระดับ
สากล และประเทศ เพื่อให้ทราบความต้องการสถิติที่สาคัญ
4) ศึกษาด้านอุปทาน ได้แก่ การศึกษารายการข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสาขานั้นๆ ที่มีการจัดทาใน
ปัจจุบัน โดยสืบค้นจากแหล่งต่างๆ อาทิ ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน รายงานสถิติประจาปีของหน่วยงาน
รายงานสถิติประจาปีของสานักงานสถิติแห่งชาติ และเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5) คัดเลือกรายการสถิติที่มีความสาคัญจาเป็นต่อการกาหนดนโยบายและติดตามความก้าวหน้า
ของสถานการณ์การพัฒนาให้เป็น “สถิติทางการ” และจัดหมวดหมู่ตามโครงสร้างที่กาหนด
6) จัดทา “ผังสถิติทางการ” ซึ่งแสดงหมวดหมู่ และรายการสถิติทางการ ความถี่ในการเผยแพร่
และหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้สถิติทางการบางรายการอาจจะยังไม่มีการผลิต หรือขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ปัจจุบัน หรือมีหลายหน่วยงานที่ผลิตกันอย่างซ้าซ้อน ซึง่ คณะอนุกรรมการฯ จะมีภารกิจในการพิจารณากาหนด
หน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน
7) วิ เคราะห์ ส ถานการณ์ การผลิ ต ระบบการบริ ห ารจั ดการและเผยแพร่ ส ถิ ติ และจั ดท า
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาสถิตริ ายสาขา
1.4 ขอบเขตของสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบเขตของ “ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “สิ่งแวดล้อม” พิจารณาได้จากคานิยามที่มีการกาหนดไว้ อาทิ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของคาว่า
"สิ่งแวดล้อ ม" หมายความว่า สิ่ งต่ างๆที่มี ลั ก ษณะทางกายภาพและชีว ภาพที่ อยู่ รอบตัว มนุ ษย์ ซึ่ง เกิ ดขึ้ น
โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทาขึ้น
สารานุ กรมไทยส าหรั บ เยาวชนฯ เล่ มที่ 19 ได้ใ ห้ ความหมายของคาว่า “ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” ไว้ดังนี้
4
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ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งต่างๆ (สิ่งแวดล้อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกาลังแรงงานมนุษย์
เป็นต้น
สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วย ตาเปล่า และ
ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าว
ได้ว่า สิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสนอง
ความต้องการของมนุษย์นั่นเอง สิ่งแวดล้อมสามารถจาแนกออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ได้แก่บรรยากาศ น้า ดิน แร่ธาตุ และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บน
โลก (พืช และสัตว์) ฯลฯ และ
 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สาธารณูปการต่างๆ เช่น ถนน เขื่อนกั้นน้า ฯลฯ หรือระบบ
ของสถาบันสังคมมนุษย์ที่ดาเนินชีวิตอยู่ ฯลฯ
โดยคานิยามแล้ว ทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งแวดล้อมทุกชนิด
ไม่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด ทั้งนี้การจะจาแนกสิ่ งแวดล้อมใดๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาตินั้นมีปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องหลายประการ
ประการแรก เกิดจากความต้องการของมนุษย์ที่จะนาสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง
ประการที่สอง การเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ถ้ายังไม่นามาใช้ก็เป็นสิ่งแวดล้อม แต่ถ้านามาใช้ประโยชน์
ได้ก็จะกลายเป็นทรัพยากรธรรมชาติในช่วงเวลานั้นๆ
ประการที่สาม สภาพภูมิศาสตร์และความห่างไกลของสิ่งแวดล้อม ถ้าอยู่ไกลเกินไปคนอาจไม่นามาใช้
ก็จะไม่สามารถแปรสภาพเป็นทรัพยากรธรรมชาติได้
นอกจากนี้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคละกันไปโดยอยู่ร่วมกันอย่า งมี
กฎ ระบบ ข้อบังคับทั้งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและทั้งที่มนุษย์กาหนดขึ้นมา การอยู่เป็นกลุ่มของสรรพสิ่ง
เหล่านี้จะแสดงพฤติกรรมร่วมกันภายในขอบเขตและแสดงสรรพสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่า ระบบนิเวศ หรือระบบ
สิ่งแวดล้อม
สถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุ มหัวข้อสาคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยรวมสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ ภั ย ธรรมชาติ แ ละอุ บั ติ ภั ย และสถิ ติ เ กี่ ย วกั บ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่รวม สถิติเกี่ยวกับปิโตรเลียมและก๊าซ ซึ่งจัดอยู่ในสาขาพลังงาน และสถิติ
เกี่ยวกับการประมง และการจับสัตว์น้าจืด ซึง่ จัดอยู่ในสาขาเกษตรและประมง
ทั้งนี้ อุตุนิยมวิทยา หมายถึงเรื่องราวของบรรยากาศ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศกับพื้น
โลก มหาสมุทร และสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และการเปลี่ยนแปลงของ
บรรยากาศ1 ปัจจุบันประเด็นที่มีสาคัญมากในเรื่องนี้ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาระดับประเทศและระดับโลก

1

กรมอุตุนิยมวิทยา (http://www.tmd.go.th/index.php)

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

_15-0882.indd 11

5

8/14/58 BE 2:34 PM

_15-0882.indd 12

8/14/58 BE 2:34 PM

บทที่ 2
สถานการณ์ แนวโน้ม นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ คุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อมของประเทศในช่ว งที่ ผ่ านมา ได้รั บผลกระทบจากการปลดปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกปรากฏชัดเจนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยในรอบ 63 ปี (พ.ศ. 2494 - 2556) มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ปริมาณน้าฝนมีความผันแปรมาก ส่วนจานวนวันฝนตกมีแนวโน้ มลดลง และจานวนพายุหมุนที่เคลื่อนเข้าสู่
ประเทศไทยลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ คุณภาพอากาศในบริเวณเมืองใหญ่ที่การจราจรหนาแน่น พื้นที่ที่มีการ
เผาในที่โล่งแจ้ง และเขตอุตสาหกรรม มีคุณภาพอากาศต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น ตามการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ และจ านวนรถยนต์ ส ะสม การผลิ ต และการน าเข้ า
สารอันตรายเพื่อใช้ในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น การตกค้างแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อมและปนเปื้อน
ในห่วงโซ่อาหารจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและการดาเนินวิถีชีวิตของประชาชน
สาหรับปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในปี 2556 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 26.8 ล้านตัน
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนยังไม่มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ส่ งผลให้ ป ริ มาณขยะสะสมตกค้างเพิ่ มสู งขึ้ นถึง 19.9 ล้ านตั น ทั้งนี้ 2 ใน 3 ของของเสี ยอัน ตรายมาจาก
อุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิกส์ และโลหะ ซึ่งกาลั งขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเติบโตมากกว่าการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยรวมถึง 2-3 เท่า
ทรัพยากรแร่ มีแนวโน้มการใช้แร่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเกิดข้อขัดแย้งอย่างมากและหากความต้องการยังคงมีปริมาณมาก
และใช้อย่างสิ้นเปลืองย่อมส่งผลต่อปริมาณสารองแร่ที่มีอยู่อย่างจากัดและการใช้ในอนาคต
ทรัพยากรดินและที่ดินที่เสื่อมโทรมจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลกระทบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจากัดในการ
นาไปใช้ประโยชน์มีเนื้อที่ 96.01 ล้านไร่ และปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 108 ล้านไร่ โดยมีสาเหตุหลัก
จากฝนหรือน้าไหลบ่า ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของดินและส่งผลกระทบต่อดินที่ใช้ทาการเกษตร นอกจากนี้
ยังมีปัญหาที่ดินที่มีศักยภาพทางการเกษตรถูกรุกล้าจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเทศไทยสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนจานวนมาก จาก 2.3 ล้านไร่ในปี
2504 เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ซึ่งแม้ในระหว่างปี 2549 - 2554
ป่าชายเลนจะมีสภาพดีขึ้น แต่หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี คาดว่าพื้นที่ป่าชายเลนจะตกอยู่ในความเสี่ยงและ
อาจมีจานวนพื้นที่ลดลงในอนาคต ในขณะที่ระบบนิเวศหญ้าทะเลและแนวปะการัง ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และแหล่งอาหารของพะยูนและเต่าทะเล รวมทั้งสัตว์น้าวัยอ่อนอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม โดยพบหญ้าทะเลอยู่ใน
สภาพเสื่อมโทรมร้อยละ 30 และความถี่ของการฟอกขาวในปะการังมีมากขึ้น โดยฝั่งทะเลอันดามันเกิดการ
ฟอกขาวมากกว่าร้อยละ 70 โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน และหมู่เกาะพีพี
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ทรัพยากรนา การเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทาให้แนวโน้มขาด
แคลนทรัพยากรน้าเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ความสามารถเก็บกักในแหล่งเก็บน้า มีเพียง 1 ใน 3 ของปริมาณ
น้าท่ารายปีเท่านั้น อีกทั้งปริมาณน้าต้นทุนมีอยู่ประมาณ 50,000 ล้าน ลบ.ม./ปี สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้น้าได้ประมาณร้อยละ 71 ของความต้องการทั้งหมด ดังนั้น โอกาสที่ความรุนแรงของปัญหาการขาด
แคลนน้า และความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้าจะเพิ่มขึ้น
ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจาก 139 ล้านไร่ (ร้อยละ 43.2 ของ
พื้นที่ประเทศ) ในปี 2516 เหลือ 102 ล้านไร่ (ร้อยละ 31.6) ในปี 2556 ตลอดจนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็มีการบุกรุก
เข้าไปอาศัยและทากิน รวมเนื้อที่ 2.23 ล้านไร่ พื้นที่ป่าสงวน มีการเข้าไปครอบครองที่ดิน รวมเนื้อที่ 6.40 ล้าน
ไร่ ส่วนพื้นทีป่ ่าชายเลนมีการเข้าครอบครองที่ดิน รวมเนื้อที่ 0.12 ล้านไร่ นอกจากนี้ยังพบปัญหาการเกิดไฟไหม้
ป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 มีพื้นที่ป่าเสียหาย 47,899 ไร่ ซึ่งสูงกว่าปี 2554 ที่มีพื้นที่เสียหาย 22,410
ไร่ และการสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่องยังส่งผลต่อการสูญเสียทรัพยากรชีวภาพ โดยปัจจุบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพก าลั งตกอยู่ ภ ายใต้ภ าวะถูกคุ กคาม มี ชนิ ดพั นธุ์ที่ อยู่ในภาวะถูกคุ กคามจ านวน 1,084 ชนิ ด
ประกอบด้วย สัตว์มีกระดูกสันหลัง 548 ชนิด และพืช 536 ชนิด
ซึ่ ง สภาวการณ์ ดั ง กล่ า วท าให้ ป ระเทศไทยต้ อ งหาทางป้ อ งกั น ยั บ ยั้ ง และแก้ ไ ขไม่ ใ ห้ ปั ญ หา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขยายตัวมากขึ้น
2.2 นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)
 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและ
ขับ เคลื่ อนประเทศไปสู่ ก ารเป็ น เศรษฐกิจ และสั ง คมคาร์ บอนต่าและเป็ นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล้ อม ยกกระดั บ
ขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ควบคุม และลดมลพิ ษ และพัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อมให้ มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม
และวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
เป้าหมาย
1. เพิ่ มความอุ ดมสมบู ร ณ์ ของฐานทรั พยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชี วภาพ
โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19.0 เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40.0 ของพื้นที่ประเทศ และ
เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้าทั้งระบบเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้า และการ
บรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ชลประทานเฉลี่ยปีละ 200,000 ไร่ เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร
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3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการ
พัฒนา โดยควบคุมคุณภาพน้าในแหล่งน้าหลักและแม่น้าสายสาคัญให้อยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่พอใช้ขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80.0 ฟื้นฟูคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนในไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก
คุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50.0 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และมีการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30.0
4. เพิ่มขี ดความสามารถในการปรั บ ตัว เพื่ อรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความพร้อมทั้งระดับประเทศ พื้นที่ และชุมชน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และชุมชนสามารถ
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลกัน
ตัวชีวัด
1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ และสัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์ต่อพื้นที่ประเทศ
2. สัดส่วนจานวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้าต่อจานวนหมู่บ้านทั้งประเทศ สัดส่วนจานวนหมู่บ้าน
ที่ประสบอุทกภัยต่อจานวนหมู่บ้านทั้งประเทศ พื้นที่ชลประทาน และปริมาณกักเก็บน้าต่อจานวนประชากร
3. คุณภาพน้าในแหล่งน้าหลักและแม่น้าสายสาคัญ คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง คุณภาพอากาศใน
เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม อัตราการกาจัดขยะชุมชนถูกหลักสุขาภิบาล และอัตราการนาขยะกลับมาใช้ใหม่
4. สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว เปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดย
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
5. เครื่ อ งมื อ และกลไกในการบริ ห ารจั ด การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งระดับประเทศ
ภูมิภาค และจังหวัด กลไกการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้ นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัย
ธรรมชาติ
6. ปริมาณและมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
7. จานวนองค์กรที่สามารถพัฒนาให้เป็นสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น กฎหมายในการ
คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมอื่นๆ
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ดัชนีและตัวชีวัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาฐานข้อมูลและดัชนี
ชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
ดัชนีชีวัด

การคานวณดัชนี
ทรัพยากรป่าไม้
สัดส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามประกาศต่อพื้นที่ประเทศ
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้
สัดส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามประกาศ
การชะล้างหน้าดิน
สัดส่วนพื้นที่ที่สามารถลดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินได้ในแต่ละปี
ต่อพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งหมด
ดินที่มีปัญหา
สัดส่วนพื้นที่ดินที่มีปัญหาที่สามารถฟื้นฟูปรับปรุงได้ต่อพื้นที่ที่มีปัญหา
ทั้งหมด
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ผลผลิตพืชหลักภาคเกษตร
ความสามารถในการเก็บกักน้า
สัดส่วนของปริมาณน้าเก็บกักต่อปริมาณน้าท่าทั้งประเทศ หรือ
ในลุ่มน้าหลัก
ศักยภาพทรัพยากรน้า
ปริมาณน้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อคนทั้งประเทศ
ศักยภาพน้าบาดาล
ร้อยละของปริมาณการใช้น้าบาดาลต่อปริมาณน้าบาดาลใช้งานได้
ทรัพยากรป่าชายเลน
ขนาดพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน
สัดส่วนพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามประกาศ
ความสมบูรณ์ของสัตว์น้าชายฝั่งทะเล
ปริมาณสัตว์น้าเศรษฐกิจที่จับได้นอกบริเวณ 3 กม. จากชายฝั่งทะเล
ต่อ 1 หน่วยการจับ
การลงทุนด้านการบริหารจัดการ
สัดส่วนงบประมาณด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐ สิ่งแวดล้อมต่องบประมาณรายจ่ายประจาปี
การปรับปรุงมาตรการกฎหมายด้าน
จานวนการปรับปรุงกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้าผิวดิน
เกณฑ์คุณภาพน้าผิวดิน

สัดส่วนของแหล่งน้าที่มีน้าเสียต่อจานวนแหล่งน้าของประเทศ
สัดส่วนของแหล่งน้าที่มีเกณฑ์คุณภาพน้าต่ามากต่อจานวนแหล่งน้าของ
ประเทศ
คุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
สัดส่วนของจานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งบริเวณปาก
แม่น้าและคลองที่มีปริมาณออกซิเจนละลายน้อยกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร
ต่อจานวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลชายฝั่งบริเวณปากแม่น้าและ
คลองทั้งหมด
ประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียชุมชน สัดส่วนปริมาณน้าเสียที่บาบัดได้ต่อความสามารถในการบาบัดของระบบ
บาบัดน้าเสียในเขตเทศบาลและในกรุงเทพมหานคร
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ดัชนีชีวัด
ความเต็มใจของประชาชนที่จะมีส่วนร่วม
ในการบาบัดน้าเสียชุมชน
ประสิทธิภาพในการกาจัดขยะมูลฝอย
ชุมชน
การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชน
การใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม
การกาจัดของเสียอันตรายชุมชน
การกาจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาล
การกาจัดของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม
คุณภาพอากาศในเมืองหลัก
สุขภาพอนามัยของประชาชน
การคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
การคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว

การคานวณดัชนี
สัดส่วนของจานวนเทศบาลที่สามารถบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบาบัด
น้าเสียต่อเทศบาลที่มีระบบบาบัดน้าเสียทั้งหมด
สัดส่วนของปริมาณการกาจัดขยะมูลฝอยต่อปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
สัดส่วนปริมาณการนาขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ต่อปริมาณ
ขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตเทศบาลและใน
กรุงเทพมหานคร
สัดส่วนของปริมาณการนาขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์
ต่อปริมาณขยะมูลฝอยอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในภาพรวมทั้ง
ประเทศ
สัดส่วนความสามารถในการกาจัดของเสียอันตรายจากชุมชนต่อปริมาณ
ของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งหมด
สัดส่วนความสามารถในการกาจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลต่อปริมาณ
ขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นทั้งหมดในภาพรวมทั้งประเทศ
สัดส่วนความสามารถในการกาจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมต่อ
ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดในภาพรวม
ของประเทศ
สัดส่วนของจานวนสถานีตรวจวัดที่มีคุณภาพอากาศที่ไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานต่อจานวนสถานีตรวจวัดทั้งหมดในตัวแทนเมืองหลัก
อัตราผู้ป่วยนอกและอัตราผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการรักษาในสถานพยาบาล
จาแนกตามรายภาคและกรุงเทพมหานคร
จานวนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์
จานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟูและอนุรักษ์

2.2.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการจัดทานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ
ตามมาตรา 13 และมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ได้มีการจัดทานโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2540 - 2559 ซึ่ง เป็น แผนระยะยาว และแผนจั ด การคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแผนระยะกลางเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อทรา บ
และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามาโดยลาดับ
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ตัวชี้วัดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 มีดังนี้
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

ตัวชีวัด

หน่วยวัด

1. การปรับฐานการผลิตและ
การบริ โ ภคให้ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
มีการปรับเปลี่ยนกระบวน
การผลิ ต และพฤติ กรรมการ
บริ โ ภ ค ใ ห้ เป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่ งแวดล้ อม เพื่ อน าไปสู่ การ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภั ย และสุ ข ภาพที่ ดี
ให้กับประชาชน

1.1 สัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Procurement) ในหน่วยงาน
ภาครัฐต่องบประมาณแต่ละปี
1.2 มีการปฏิรูประบบการเงินการคลัง
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ

1.3 จานวนฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
1.4 พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปีของพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด
1.5 จานวนสถานประกอบการที่ได้รับ
การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
(Green Industry)
1.6 จานวนสินค้าและบริการที่ได้รับ
การรับรองในระบบฉลากเขียวและ
ฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
1.7 จานวนสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.8 สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ
1.9 สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
1.10 อัตราการใช้พลังงานต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Energy Elasticity)
2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง 2.1 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ของพื้นที่ประเทศ
เป้าหมาย
แหล่ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ 2.2 จานวนชนิดพันธุ์ต่างที่ถูกคุกคาม
และความหลากหลายทาง จนใกล้สูญพันธุ์
ชี ว ภาพได้ รั บ การสงวน รั กษา
อนุ รั ก ษ์ และฟื้ น ฟู อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
12
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ทิศทางของ
ตัวชีวัด


หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล
- กค (บก.)
- ทส

มี () /



แห่ง



ร้อยละ



แห่ง



- อก (สป.อก.)

ชนิด/
ประเภท



ชนิด/
ประเภท



ร้อยละ



- อก (สมอ.)
- ทส
- วท
- กก (กทท.)
- ทส (คพ.)
- ภาคเอกชน
- คค (สนข.)

ร้อยละ



- พน (พพ.)

ดัชนี



ร้อยละ



- พน (พพ.)
- อก
- คค
- ทส (ปม./อส./
ทช.)

ชนิด



ไม่มี ()

- ทส (สผ.)
- กค
- นร(สงป.)
- กษ (สศก./กวก.)
- มท

- กษ (สศก.)

- ทส (สผ./อส./
อสพ.)
- วท
- กษ

แผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

ทิศทางของ
ตัวชีวัด

หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล
- ทส (อส./ทช.)

ร้อยละ



- ทส (ทช.)
- มท (ยผ./อปท.)
- คค (จท.)

ไร่



- กษ (พด.)

มี () /
ไม่มี ()



มี () /
ไม่มี ()



ระดับ
ความสาเร็จ



ร้อยละ



- ทส (สผ.)
- กษ (พด. /
สปก.)
- มท (ทด.)
- พม
- กห
- มท (ทด.)
- กษ (พด. /
สปก.)
- ทส (สผ.)
- พม
- กห
- ทส (ทน.)
- กษ (ชป.)
- มท
- อก
- กษ (ชป.)

ร้อยละ



- ทส (ทน.)
- กษ (ชป.)

มี () /
ไม่มี ()



- ทส (สผ./สพภ.)

ตัวชีวัด

หน่วยวัด

2.3 สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื้นที่
ทั้งประเทศเพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่
อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 19
และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่า
ปีละ 5,000 ไร่
2.4 ร้อยละ 50 ของจังหวัด ชายทะเล
มีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง
ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางการ
จัดการที่เหมาะสม
2.5 จานวนพื้นทีท่ ี่ได้รับการจัดทา
ระบบการอนุรักษ์ดินและน้า
3.1 มีแผนการใช้ทดี่ ินของชาติ

ร้อยละ

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ ่ง แวดล้อ ม
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
- มีกลไกในการเสริมสร้าง
ความเป็ น ธรรมให้ ป ระชาชน
มีโอกาสเข้าถึงการใช้ประโยชน์ 3.2 มีฐานข้อมูลกลางการถือครอง
จากทรัพ ยากรธรรมชาติ อย่ า ง ที่ดินที่ใช้ในการกาหนดนโยบายที่ดิน
เท่าเทียมกัน
ของประเทศ
- มีระบบการฟืน้ ฟูและ
เยียวยาปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
3.3 ระดับความสาเร็จของการจัดทา
พระราชบัญญัติการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติ

3.4 สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รบั ประโยชน์ต่อ
พื้นที่ชลประทาน
3.5 สัดส่วนทรัพยากรน้าผิวดินที่
นามาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้า
ผิวดินทัง้ หมด
3.6 มีการบังคับใช้กฎระเบียบในการ
เข้าถึงและได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ



แผนพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

4. การสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนในทุกระดับ
เป้าหมาย
มีการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่มี ประสิทธิภาพ
และนาไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

5. การเตรียมความพร้อม เพื่อ
รั บ มื อ กั บ ความเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติ
14

_15-0882.indd 20

ทิศทางของ
หน่วยงาน
ตัวชีวัด
เจ้าของข้อมูล
- ทส (ทธ.)

- อก (กพร.)
- มท
- ทส (สผ.)


ตัวชีวัด

หน่วยวัด

3.7 มีการจัดทาเขตศักยภาพแร่และ
เขตเศรษฐกิจแร่ทั้งประเทศ

มี () /
ไม่มี ()

3.8 มีระบบกองทุนเพื่อฟื้นฟูและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มี () /
ไม่มี ()

4.1 สัดส่วนแม่นาสายหลั
้
กที่มี
คุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์ตงั้ แต่ระดับ
พอใช้ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ร้อยละ



4.2 อัตราการนาขยะมูลฝอยกลับมา
ใช้ประโยชน์ (Recycle) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ทั่วประเทศ
4.3 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุน่
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
(PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างน้อยร้อยละ 98
4.4 อัตราการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และ
มูลฝอยติดเชื้ออย่างถูกหลักวิชาการ
ต่อปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4.5 สัดส่วนของเทศบาลที่มีพื้นที่
สีเขียวของชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า
5 ตารางเมตรต่อคน
4.6 สัดส่วนของแหล่งธรรมชาติ
แหล่งศิลปกรรมและแหล่งมรดก
ทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมที่มี
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณ
โดยรอบ
4.7 จานวนของแหล่งมรดกทาง
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและโบราณสถาน
ของชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ร้อยละ



ร้อยละ



- ทส (คพ.)

ร้อยละ



- ทส (คพ.)
- สธ (อน.)
- มท (อปท.)

ร้อยละ



- มท (ยธ.)
- ทส (สผ.)

ร้อยละ



- ทส (สผ./ทธ./
คพ.)
- วธ (ศก.)
- มท (อปท.)

แห่ง



- วธ (ศก.)
- ทส (สผ.)
- มท

5.1 สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับ
การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ
และ/หรือจัดทาแนวทางการฟื้นฟู
พื้นที่เสี่ยงภัยต่อพืน้ ที่เสี่ยงภัยทัง้ หมด

ร้อยละ



- ทส (ทธ.)

- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)
- กษ
- สธ (อน.)
- อก (กรอ.)
- ทส (คพ.)
- มท (อปท.)
- สธ (อน.)

แผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย
เป้าหมาย
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม
เพื่อรับมือจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ และภั ย
ธรรมชาติ

ตัวชีวัด
5.2 จานวนผู้เสียชีวิตจาก
ภัยธรรมชาติ
5.3 ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
และ/หรือ ปริมาณการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัว

5.4 มีฐานข้อมูลกลางการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
6. การพัฒนาคนและสังคมให้มี
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
- ทุกภาคส่วนมีความ
ตระหนักรู้ มีจิตสานึก
รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วม
ตามบทบาทและหน้าที่ที่
เหมาะสม
- มีกลไกในการขับเคลื่อน
ภาคส่วนต่ างๆ ให้มีความ
รั บผิ ดชอบต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม

6.1 จานวนรายการสื่อโทรทัศน์และ
วิทยุที่ผลิตรายการเพื่อเผยแพร่และ
ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
6.2 จานวนภาคีเครือข่ายที่มีการ
ดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยวัด
คน

ทิศทางของ
ตัวชีวัด



- ทส (อบก.)
- พน (พพ.)



- ทส (อบก.)

รายการ



- ทส (สส.)

เครือข่าย



- ทส (สส.)
- ศธ

ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
ผลิตภัณฑ์
มวลรวมใน
ประเทศ
และ/หรือ
ต่อหัว
มี () /
ไม่มี ()

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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หน่วยงาน
เจ้าของข้อมูล
- มท (ปภ.)
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2.2.3 เป้าหมายและตัวชีวัดการพัฒนาระดับนานาชาติ
 แผนปฏิบัติการ 21 และการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองแผนแม่บทโลก “แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21)” ร่วมกับ
178 ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ. 2535 นับเป็นก้าวสาคัญที่ทาให้ประเทศไทยนาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เป็ นกรอบ
ทิศทางกากับการพัฒนาประเทศ แผนปฏิบัติการ 21 มีสาระสาคัญครอบคลุมด้านสังคม เศรษฐกิจ และการอนุรักษ์
และการจัดการทรัพยากร
มิติด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร มีดังนี้ 2
- การคุ้มครองชั้นบรรยากาศโลก
- การจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
- การแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า
- การแก้ไขปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและความแห้งแล้ง
- การพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภูเขา
- การเกษตรอย่างยั่งยืนและการพัฒนาชนบท
- การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ
- การคุ้มครองและการจัดการมหาสมุทร
- การคุ้มครองคุณภาพและการจัดการแหล่งน้าจืด
- การใช้สารเคมีเป็นพิษอย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- การจัดการของเสียที่เป็นอันตราย
- การจัดการของเสียที่เป็นของแข็งและน้าเสีย
- การจัดการกากกัมมันตรังสี
ในปี พ.ศ. 2545 สหประชาชาติจัดการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยื น
ที่เมืองโจฮานเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นการสานต่อแผนปฏิบัติการ 21 เพื่อกาหนดขั้นตอนการดาเนินการ
พัฒนาของแต่ละประเทศให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น เป้าหมายการดาเนินการที่ประเทศสมาชิกตกลงกัน ได้แก่ 3
ด้า นทรั พยากรน าและสุขอนามัย : ลดสัดส่ วนประชากรที่ไม่ส ามารถเข้าถึงสุ ขอนามัย
อันรวมถึงการบริโภคน้าดื่มที่สะอาดให้น้อยลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2548
ด้านพลังงาน: ลดการให้เงินสนับสนุนด้านพลังงานให้น้อยลงตามความเหมาะสม สนับสนุน
ประชากรชาวแอฟริกันอย่างน้อยร้อยละ 35 ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านพลังงานให้ได้ภายใน 20 ปี
ด้านสุขภาพ: รับประกันความปลอดภัยจากสารเคมีที่ต้องไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม
และสุขภาพของมนุษย์ภายในปี 2563 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อลดมลพิษทางอากาศ และพัฒนาโอกาสของ
ประเทศกาลั งพั ฒ นาให้ มีพฤติก รรมที่เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อ ม โดยลดปริม าณการใช้ส ารเคมี ที่ทาลายโอโซน
ในอากาศให้น้อยลงภายในปี 2553
2
3

BMA Data Center: Agenda 21 (http://203.155.220.230/agenda21/introagenda21.htm, 25/10/2548)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นาเสนอใน
การสัมมนาประจาปี 2546 เรื่องทิศทางนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์, หน้า 63-64.
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ด้านการเกษตร: Global Environment Facility (GEF) กลไกที่ดูแลด้านการเงินเพื่อการ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมโลกจะพิจารณา Convention to Combat Desertification เป็นหลักในการกาหนดขอบเขต
การให้ ทุ นแก่ ประเทศต่ างๆ ส่ งเสริ มยุทธศาสตร์การพั ฒนาเพื่ อความมั่ นคงด้ านอาหารในประเทศแอฟริ กา
ให้สมบูรณ์ภายในปี 2548
ด้ า นการจั ด การระบบนิ เ วศและเทคโนโลยี ชี วภาพ: ลดปริ ม าณความสู ญ เสี ยความ
หลากหลายทางชีวภาพให้น้อยลงภายในปี 2553 แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติ ฟื้นฟู
วิธีการทาประมงที่ให้ผลสูงสุดอย่างยั่งยืนภายในปี 2548 ก่อตั้งเครือข่ายผู้แทนเพื่อการดูแลเส้นทางเดินเรือให้
เสร็จภายในปี 2555 พัฒนาโอกาสของประเทศกาลังพัฒนาลดปริมาณการใช้สารเคมีที่ทาลายโอโซนในอากาศให้
น้อยลงภายในปี 2553 ริเริ่มแผนการดาเนินการในระดับโลก (Global Program of Action) ภายในปี 2549
เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากมลภาวะบนพื้นดิน
 เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDG)
สหประชาชาติได้น าเป้าหมายการพัฒนาในมิติส าคัญซึ่งได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 21
(Agenda 21) และการประชุมระหว่างประเทศที่สาคัญอื่นๆ มากาหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
ที่ประเทศสมาชิก 189 ประเทศให้การรับรองในการประชุมสุดยอดระดับโลกในปี 2543
ประเทศไทยได้จัดทารายงานผลตามเป้าหมายการพั ฒนาแห่ งสหั สวรรษของประเทศไทย
ฉบับแรกในปี 2547 และฉบับที่ 2 ในปี 2552 ครอบคลุม 7 เป้าหมายหลัก ซึ่งรวมเป้าหมายหลักที่ 7 เรื่อง
การรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายย่อยและตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมาย
เป้าหมายย่อย 7A
เป้าหมายย่อย 7B

เป้าหมายย่อย 7C
เป้าหมายย่อย 7D
MDG+ (ประเทศไทย
กาหนดเพิ่มเติม)

 กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาประเทศให้

ตัวชีวัด
- ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สอดคล้ องกับแนวทางการพั ฒนาที่ยั่ งยื น
และลดการสูญเสียทรัพยากร ธรรมชาติ
 ลดอัตราการสูญเสียความหลากหลายทาง - ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้
ชีวภาพภายในปี 2553
- ปริ ม าณการใช้ น้ า จ าแนกตามประเภท
การใช้ (ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและ
พลังงาน และภาคครัวเรือน)
- ปริมาณมวลปลาทะเล (Fish stocks)
 ลดสั ด ส่ ว นประชากรที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง - สัดส่วนประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงน้าดื่ม
น้ าดื่ มสะอาด และส้ วมถู กสุ ขลั กษณะลง สะอาด และส้วมถูกสุขลักษณะ
ครึ่งหนึ่งในช่วงปี 2533 - 2558
 ยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตประชากรในชุ มชน - สัดส่วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัย
อยูใ่ นชุมชนแออัด
แออัด 100 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2563
 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานที่นากลับมาใช้ใหม่ - สัดส่วนพลังงานหมุนเวียน
เป็นร้อยละ 8 ของพลังงานหลักที่ใช้ในการ - สัดส่วนการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
พาณิชย์ ภายในปี 2554
 เพิ่ ม ปริ ม าณขยะรี ไ ซเคิ ล ของเทศบาล
ร้อยละ 30 ภายในปี 2549
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ในปี พ.ศ. 2555 สหประชาชาติ ไ ด้ จั ด ประชุ ม สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(United Nations Conference on Sustainable Development) หรือ Rio+20 ทาให้เกิดกรอบการ
ทางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับใหม่ขึ้นในรายงานผลการประชุมที่ชื่อว่า The Future We Want
ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ที่สาคัญของ
การประชุม ปัจจุบัน กระบวนการจัดทา SDGs ได้มีการประชุมคณะทางาน Open Working Group on
Sustainable Development Goals ล่าสุด ได้เอกสารผลลัพธ์การประชุม คือ เอกสารข้อเสนอเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ส าหรั บ วาระการพั ฒ นาหลั ง ปี ค.ศ. 2015 ประกอบด้ ว ย 17 เป้ า หมาย โดยมี เ ป้ า หมาย
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 3
เป้าหมายที่ 6
เป้าหมายที่ 7
เป้าหมายที่ 11
เป้าหมายที่ 12
เป้าหมายที่ 13
เป้าหมายที่ 14
เป้าหมายที่ 15
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เป้าหมาย
การขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาโภชนาการ และส่งเสริม
การเกษตรแบบยั่งยืน (End hunger, achieve food security and improved nutrition
and promote sustainable agriculture)
รับรองและสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดี และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสาหรับทุกคน (Ensure
healthy lives and promote well-being for all at all ages)
รับรองการมีอยู่ของน้าและสุขาภิบาลอย่างเพียงพอ และมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
(Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all)
รับ รองการเข้าถึงพลั งงานสมัยใหม่ในราคาที่เหมาะสม สามารถเชื่อถือได้และยั่งยืน
แก่ทุกคน (Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern
energy for all)
สร้างเมืองและถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่ทั่วถึง ปลอดภัย ทนทานและยั่งยืน
(Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable)
รับรองให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
(Ensure sustainable consumption and production patterns)
การกระทาอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
(ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Take urgent action to combat climate change and its impacts
อนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้ ม หาสมุ ท ร ทะเล และทรั พ ยากรทางทะเลในรู ป แบบที่ ยั่ ง ยื น
(Conserve and sustainably use the oceans, sea and marine resources for
sustainable development)
ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน การบริหารป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน การต่อสู้กับการกลายเป็นทะเลทราย การหยุดยั้งและฟื้นฟูการเสื่อมสภาพของพื้นดิน
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Protect, restore and promote
sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat
desertification, halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss)
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บทที่ 3
ผังสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แนวคิดในการจัดโครงสร้างสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถิติทางการ (Official Statistics) หมายถึง ข้อความหรือตัวเลข ที่เป็นตัวแทนแสดงถึงคุณลักษณะของ
สิ่งต่างๆ ในประเทศ ที่ประมวลตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ตามหลักวิชาการทางสถิติ และเป็ น
สถิติที่มีความสาคัญต่อการใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
สาหรับประเทศไทยในระยะแรก ได้กาหนดคุณสมบัติของสถิติทางการไว้ ดังนี้
1) สถิติที่ใช้ในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
2) สถิติที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่มีความพร้อม
3) สถิติที่มาจากระบบการผลิต ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน การจัดหมวดหมู่ และมาตรฐานคุณภาพที่กาหนด
4) สถิติที่รับรองให้ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง (Reference) สาหรับประเทศไทย
ผังสถิติทางการ (นาเสนอในหัวข้อ 3.2) มีส่วนประกอบสาคัญคือ โครงสร้างสถิติทางการ (หมวด หมู่ หมู่ย่อย)
ชื่อสถิ ติทางการ รายการสถิติทางการ และหน่วยงานรับผิ ดชอบ สถิติ ทางการภายใต้ ผั งสถิ ติทางการจะเป็ น
สถิติทางการที่มีความส าคัญและจ าเป็นในการกาหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องพัฒนาให้ มี
คุณสมบัติครบถ้วนในระยะต่อไป
โครงสร้างสถิติทางการเป็นส่วนหนึ่งของผังสถิติทางการ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลที่จาเป็นต่อการประเมิน
และติดตามสถานการณ์การพัฒนา และการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญของสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตามที่ได้นาเสนอในบทที่ 2 และตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
จัดระบบสถิติ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดโครงสร้างสถิติทางการ และสถิติทางการ
ดังต่อไปนี้
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ทรัพยากรแร่
1.2 ทรัพยากรดินและที่ดิน
1.3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ
2.1 คุณภาพดิน
2.2 คุณภาพอากาศ
2.3 คุณภาพน้า
2.4 มลพิษทางเสียง
2.5 ขยะมูลฝอย
3. ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
3.1 ภัยธรรมชาติ

1.4 ทรัพยากรน้า
1.5 ทรัพยากรป่าไม้
1.6 ทรัพยากรชีวภาพ
2.6 ของเสียอันตราย
2.7 สิ่งแวดล้อมชุมชน
2.8 องค์กรพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
2.9 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

3.2 อุบัติภัย

4. อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.1 ภูมิอากาศ
4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แผนพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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1

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแร่
จาแนกตามชนิดแร่

ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าแร่
จาแนกตามชนิดแร่

3) ปริมาณและมูลค่า
ของการนาเข้าและการ
ส่งออกแร่

กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ เป็นรายการที่ต้องประสานเพิ่มเติมในสาขา
การเหมืองแร่
อุตสาหกรรม มีข้อมูลสถิตเิ ผยแพร่ในเว็บไซต์
http://www7.dpim.go.th
/stat/production.php

ปริมาณและมูลค่าผลผลิตแร่
จาแนกตามชนิดแร่

2) ปริมาณผลผลิตแร่

สถานการณ์สถิติทางการ

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อมูลเชิงสถิติ
มีข้อมูล (พื้นที่แหล่งแร่ 1) เป็นแผนที่ GIS พื้นที่
ทรัพยากรแร่ ในเว็บไซต์
http://www.dmr.go.th/
main.php?filename=main_poten
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและ เป็นรายการที่อยูใ่ นสาขาอุตสาหกรรม
การเหมืองแร่
มีข้อมูลสถิติเผยแพร่ในเว็บไซต์
http://www7.dpim.go.th
/stat/production.php

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปริมาณทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพ กรมทรัพยากรธรณี
เป็นไปได้ จาแนกตามชนิดแร่

รายการสถิติทางการ

1) แร่ที่สาคัญ

ชื่อสถิติทางการ

พื้นที่แหล่งแร่ หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีแหล่งแร่ หรือแหล่งสินแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกันในพื้นที่นั้น ขอบเขตของพื้นที่แหล่งแร่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพข้อมูล

โครงสร้างสถิติทางการ
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ทรัพยากรแร่

ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับ
สาขาอุตสาหกรรมฯ
เพิ่มเติมรายการ

หมายเหตุ

3.2 ผังสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตาราง 3.2 นาเสนอผังสถิติทางการ ประกอบด้วยโครงสร้างสถิติทางการ ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ หน่วยงานรับผิดชอบ สาหรับสถานการณ์สถิติทางการจะ
นาไปใช้ในการจัดประเภทสถานการณ์สถิติทางการ และกาหนดแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ (บทที่ 4) ในกรณีที่เป็นสถิติทางการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสาขาอื่น
แต่มีความสาคัญต่อสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะระบุไว้ ในช่องหมายเหตุว่าเป็นสถิติทางการสาขาใด ในกรณีที่สถิติทางการในผังนี้เป็นสถิติทางการที่สาขาอื่น
ต้องการใช้ ก็จะระบุไว้ในช่องหมายเหตุว่าสาขาใดต้องการใช้
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รายการสถิติทางการ
ร้อยละของการใช้ที่ดิน จาแนก
ตามการใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัด)

จานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่
ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน จาแนก
รายจังหวัด
พื้นที่ทะเลอาณาเขต
ความยาวชายฝั่งทะเล จ าแนก
ตามประเภทชายฝั่ง และจังหวัด
ความยาวชายฝั่ ง ทะเลที่ ถู ก
กั ด เซาะ จ าแนกตามความ
รุนแรง และจังหวัด
พื้นที่ป่าชายเลน จาแนกตาม
จังหวัด และการใช้ประโยชน์

ชื่อสถิติทางการ
1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

2) พื้นที่ทางการเกษตรที่
ได้รับการฟื้นฟูและ
ป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน
1) อาณาเขตทางทะเล

2) ชายฝั่งทะเล

3) การกัดเซาะชายฝั่ง

4) ป่าชายเลน

สถานการณ์สถิติทางการ
เป็นรายการที่ต้องประสานเพิ่มเติมในสาขา
เกษตรฯ มีข้อมูลสถิติเผยแพร่ในเว็บไซต์ ล่าสุด
ปี 2551/2552
ทางเว็บไซต์ http://olp101.ldd.go.th
/luse1/luse_product51-52.htm
เป็นรายการที่อยู่ในสาขาเกษตรฯ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

ยังไม่มีการจัดทาข้อมูลในเชิงสถิติ มีการจัดทาแผน
ที่ทะเลอาณาเขต โดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและ มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ ล่าสุดปี 2554
ชายฝั่ง
http://www.dmcr.go.th/marinecenter/ero
sion-Province.php
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและ มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ชายฝั่ง
ล่าสุดปี 2554 จัดเก็บเป็นฐานข้อมูล GIS
http://marinegiscenter.dmcr.go.th/gis/
และไม่ได้กาหนดการปรับปรุงข้อมูลที่แน่นอน
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ชายฝั่ง
ล่าสุดปี 2552 ปรับปรุงข้อมูลทุก 5 ปี เผยแพร่
ผ่านรายงานโครงการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์
2
ที่ดินป่าชายเลน ทางเว็บไซต์
http://www.dmcr..go.th /elibrary/elibraly
/book_file/Book20110303100225.pdf

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมพัฒนาที่ดิน

การใช้ประโยชน์ จาแนกเป็น ป่าชายเลน นากุ้ง นาเกลือ เกษตรกรรม ป่าชายหาด ป่าบก ป่าพรุ พื้นที่รกร้าง เหมืองแร่ เลนงอก และท่าเทียบเรือ

1.3 ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

โครงสร้างสถิติทางการ
1.2 ทรัพยากรดินและ
ที่ดิน

หมายเหตุ
ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับ
สาขาเกษตรฯ เพิ่มเติม
รายการ
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โครงสร้างสถิติทางการ

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

จานวนชนิดหญ้าทะเลที่พบ
ในแต่ละพื้นที่

จานวนประชากรสัตว์ทะเล
หายาก

9) สัตว์ทะเลหายาก

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

เนื้อที่แนวปะการัง จาแนกตาม กรมทรัพยากรทางทะเลและ
เกาะ/ชายฝั่ง รายจังหวัด และ ชายฝั่ง
สถานภาพความอุดมสมบูรณ์
ร้อยละของ cover แนวปะการัง กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
เผยแพร่ในรายงานประจาปี และเว็บไซต์
http://www.dmcr.go.th/marinecenter
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
รวบรวมข้อมูลด้วยการสารวจภาคสนามทุกปี
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารรายงานเป็น
Excel และ Word ฐานข้อมูล GIS Web
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
เผยแพร่ผ่านรายงานประจาปี เอกสารเผยแพร่
และเว็บไซต์

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
เผยแพร่ในรายงานประจาปี และเว็บไซต์
รวบรวมข้ อ มู ลโดยโครงการศึ ก ษาสถานภาพ
แหล่งหญ้าทะเล ใช้วิธีส ารวจภาคสนามทุกปี
จัดเก็บในรูปแบบ Excel, Word และฐานข้อมูล
Excel ซึ่ งเป็ นข้ อ มู ลเชิ งแผนที่ รายจั งหวั ด
http://www.dmcr.go.th/marinecenter/sea
grasses-lesson8.php

ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

สถานการณ์สถิติทางการ
ทช. อยู่ระหว่างประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

รายการสถิติทางการ
พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู
หรือปลูกทดแทน จาแนกตาม
จังหวัด
พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการ
อนุรักษ์คุ้มครอง (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ทางทะเลที่
ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองต่อ
พื้นที่ทะเลอาณาเขต
พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล จาแนก
รายจังหวัด และสถานภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ (5 ระดับ)
สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล
จาแนกรายจังหวัด

8) แนวปะการัง

7) หญ้าทะเล

6) พื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลและชายฝั่ง

ชื่อสถิติทางการ
5) ป่าชายเลนที่ได้รับ
การฟื้นฟู

สัตว์ทะเลหายาก ได้แก่ เต่า
ทะเล โลมา ปลาวาฬ พะยูน

หมายเหตุ
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1.4 ทรัพยากรนา

โครงสร้างสถิติทางการ

จานวนแหล่งน้าธรรมชาติ แหล่ง กรมทรัพยากรน้า
น้าที่สร้างขึ้น และปริมาตร
เก็บกัก
ปริมาณน้าท่าเฉลี่ยต่อปี จาแนก
ตามลุ่มน้า
ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง จาแนก
ตามลุ่มน้า

3) แหล่งน้า

4) น้าท่า

5) น้าในอ่างเก็บน้า

กรมชลประทาน

กรมชลประทาน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

จานวนและพื้นที่ต้นน้าลาธาร
จาแนกตามลุ่มน้า

2) พื้นที่ต้นน้าลาธาร

กรมทรัพยากรน้า

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง

พื้นที่ลุ่มน้า จาแนกตามลุ่มน้า
หลักและลุ่มน้าสาขา

รายการสถิติทางการ
จานวนชนิดสัตว์ทะเลหายาก
จาแนกตามชนิดพันธุ์ และพื้นที่
ทางทะเล 5 ส่วน

1) ลุ่มน้า

ชื่อสถิติทางการ

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ล่าสุดปี
2550 จัดเก็บเป็นรายวัน รายอ่าง และรายภาค

http://water.rid.go.th/flood/flood/daily.pdf

สถานการณ์สถิติทางการ
http://www.dmcr.go.th/marinecenter/ove
rview/2553.pdf
รวบรวมข้อมูลโดยโครงการศึกษาสถานภาพสัตว์
ทะเลหายาก ทาการสารวจภาคสนามทุกปี
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารรายงาน ใน
รูปแบบ Excel , Word และฐานข้อมูล Excel
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
สานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา รวบรวมและ
จัดทาหนังสือ “ระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน้าและ
เขตการปกครองของประเทศไทย” จัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบเอกสารรายงานและไฟล์ข้อมูล
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
จัดเก็บข้อมูลด้วยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
เก็บข้อมูลในรูปแบบ Excel
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
สานักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้า รวบรวมข้อมูล
และจัดทาเป็น “ฐานข้อมูลแหล่งน้า” จัดเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .dbf เผยแพร่ทางเว็บไซต์
http://www.dwr.go.th
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ เก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นรายวัน รายแม่น้าและสถานี

หมายเหตุ
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1.5 ทรัพยากรป่าไม้

โครงสร้างสถิติทางการ

1) พื้นที่ป่าไม้ตาม
ภาพถ่ายดาวเทียม

9) ปริมาณน้า
หมุนเวียน
10) ปริมาณการใช้น้า

8) ปริมาณน้าผิวดิน

7) บ่อบาดาล

ชื่อสถิติทางการ
6) น้าบาดาล

ปริมาณการใช้น้าภาค
อุตสาหกรรม (ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)
ปริมาณการใช้น้าภาคเกษตร
(ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)
ร้อยละของการใช้น้าต่อปริมาณ
น้าทั้งหมด
พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่าย
ดาวเทียม จาแนกตามจังหวัด

รายการสถิติทางการ
ปริมาณน้าบาดาลที่กักเก็บและ
ปริมาณน้าเพิ่มเติม จาแนกตาม
แอ่งน้าบาดาล
จานวนบ่อบาดาลภาครัฐ
จาแนกตามจังหวัด
จานวนบ่อน้าบาดาลภาคเอกชน
และปริมาณการใช้น้าบาดาล
จาแนกตามวัตถุประสงค์การใช้น้า
ปริมาณน้าผิวดิน (ลบ.ม.) ต่อ
ประชากร
ปริมาณน้าหมุนเวียน
(ลบ.ม. ต่อคน ต่อปี)
ปริมาณการใช้น้าภาคครัวเรือน
(ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)
ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม
(มีข้อมูลหลายแหล่งเช่น กปน กปภ. อบต.และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม
ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม
ต้องคานวณเพิ่มเติม จากปริมาณการใช้น้าทุก
(ตัวชี้วัด MDG)
ภาคส่วน และปริมาณน้าทั้งหมด
มีข้อมูลสถิตพิ ร้อมเผยแพร่ ในข้อมูลสถิติอุทยาน
แห่งชาติฯ รายปี http://forestinfo.forest.
go.th/55/Content.aspx?id=80 เก็บข้อมูลจาก
การแปลภาพถ่ายดาวเทียม จัดเก็บในรูปแบบ
Excel ปรับและประมวลข้อมูล 2-3 ปี/ครั้ง

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
กรมป่าไม้

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

หมายเหตุ

ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
มีจานวน 27 แอ่งทั้งประเทศ

กรมทรัพยากรน้าบาดาล

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
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โครงสร้างสถิติทางการ

พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์

9) พื้นที่ปลูกป่านอกเขต พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่
พื้นที่อนุรักษ์
อนุรักษ์ จาแนกตามหน่วยงาน

8) พื้นที่ปลูกป่าในเขต
พื้นที่อนุรักษ์

รายการสถิติทางการ
ร้อยละของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่
ประเทศ
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
ประกาศ จาแนกตามจังหวัด
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพ
ป่า จาแนกตามจังหวัด
5) พื้นที่ป่าอนุรักษ์และ จานวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์
นันทนาการ
จาแนกตามประเภท (อุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ)
6) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่
ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่
สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่า สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์
อนุรักษ์ทั้งหมด
ทั้งหมด
7) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตาม ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตาม
ประกาศต่อพืน้ ที่
ประกาศต่อพื้นที่ประเทศ
ประเทศ

ชื่อสถิติทางการ
2) พื้นที่ป่าต่อพื้นที่
ประเทศ
3) การเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้
4) พื้นที่ป่าสงวน
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ เผยแพร่ในรายงาน
ข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติ ฯ รายปี และเว็บไซต์
http://www.dnp.go.th จัดเก็บในรูปแบบ
pdf, Excel ปรับข้อมูลเมื่อมีการประกาศแต่ละ
ครั้ง ประมวลผลรายปี
ต้องคานวณเพิ่มเติมจากพื้นทีป่ า่ อนุรักษ์ที่
สมบูรณ์ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
มีข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ ล่าสุดปี 2556 ของกรม
อุทยานฯ http://www.dnp.go.th
/statistics/2556/stat2556.asp

กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

กรมป่าไม้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
เป็น sheet รายงานจัดเก็บข้อมูลจากรายงาน
ในรูปแบบ Excel รายปี
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

กาลังดาเนินการจัดทาข้อมูล คาดว่าจะเผยแพร่
ได้ในปี 2558
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

กรมป่าไม้
กรมป่าไม้

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมป่าไม้

กรมอุทยานแห่งชาติฯ
รับผิดชอบบูรณาการข้อมูล
ของกรมอุทยานฯ กับกรม
ป่าไม้

รวบรวมข้อมูลจากทะเบียน
(ผ่านการสารวจรังวัดและ
นาเสนอเพื่อประกาศเป็น
เขตพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติม)

หมายเหตุ
(ตัวชี้วัด MDG)
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3

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
จัดเก็บข้อมูลจากการรายงาน ในรูปแบบ Excel
ประมวลรายเดือน เผยแพร่ทาง
http://www.dnp.go.th
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

กรมป่าไม้

16) ผลผลิตจากป่าสงวน ปริมาณและมูลค่าผลผลิตสาคัญ
แห่งชาติ
ทีไ่ ด้จากป่าไม้ จาแนกตาม
3
ประเภท

กรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

กรมป่าไม้

ปริมาณไม้ที่ผลิตได้ จาแนกตาม
ประเภท
ปริมาณไม้ท่อนและไม้แปรรูป
นาเข้าและส่งออก จาแนกตาม
ประเภท

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(ปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะน้ายางพารา และหัวบุก)

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากรายงานทุกปี ประมวลผลรายเดือน ใน
รูปแบบ Excel นาเสนอในรูปแบบเอกสาร/
รายงาน และเผยแพร่ในเว็บไซต์
http://www.forest.go.th
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

กรมป่าไม้

พื้นที่ป่าในเขตพื้นทีป่ ่าชายเลนที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ถูกไฟไหม้
ชายฝั่ง

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมป่าไม้

ผลิตภัณฑ์ไม้นาเข้าและส่งออก
จาแนกตามประเภท

15) การนาเข้าและ
ส่งออกไม้

13) พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่
ป่าชายเลนที่ถูกไฟ
ไหม้
14) การผลิตไม้

รายการสถิติทางการ
จานวนและเนื้อที่ป่าชุมชน
จาแนกตามจังหวัด
11) พื้นที่ป่านอกเขต
พื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่
พื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ถูกไฟ ถูกไฟไหม้ จาแนกตามจังหวัด
ไหม้
12) พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูก
อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ ไฟไหม้

ชื่อสถิติทางการ
10) ป่าชุมชน

ได้แก่ ฟืน ถ่าน น้ามันยาง เปลือกไม้ หวาย ใบลาน ไม้ไผ่ ไม้รวก ฯลฯ

โครงสร้างสถิติทางการ

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติทางการ
1.6 ทรัพยากรชีวภาพ

รายการสถิติทางการ
จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระหว่างประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ สานักงานนโยบายและแผน
ระดับนานาชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มี
สานักงานนโยบายและแผน
ความสาคัญระดับชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2) ชนิดพันธุ์พืช
จานวนชนิดพันธุ์พืชที่พบใน
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
ประเทศไทย
และพันธุ์พืช
3) ชนิดพันธุ์พืชที่ถูก
จานวนชนิดพันธุ์พืชที่พบใน
สานักงานนโยบายและแผน
คุกคาม
ประเทศไทย จาแนกตาม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สถานภาพการถูกคุกคาม
สิ่งแวดล้อม
4) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ จานวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่พบ สานักงานนโยบายและแผน
รุกราน
ในประเทศไทย จาแนกตามชนิด ทรัพยากรธรรมชาติและ
พันธุ์และสถานภาพการรุกราน สิ่งแวดล้อม
5) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ จานวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่
สานักงานนโยบายและแผน
ควรป้องกัน ควบคุม
ควรป้องกัน ควบคุม และกาจัด ทรัพยากรธรรมชาติและ
และกาจัดของประเทศ ของประเทศไทย จาแนกตาม
สิ่งแวดล้อม
ไทย
สถานภาพการรุกราน
6) ชนิดพันธุ์สัตว์
จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบใน
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า
ประเทศไทย
และพันธุ์พืช
7) ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูก
จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบใน
สานักงานนโยบายและแผน
คุกคาม
ประเทศไทย จาแนกตาม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สถานภาพการถูกคุกคาม
สิ่งแวดล้อม

ชื่อสถิติทางการ
1) พื้นที่ชุ่มน้า

ไม่มีกาหนดนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง
ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง
ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

สถานการณ์สถิติทางการ
ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน/ทาตามคาร้อง
ขอ ข้อมูลล่าสุดปี 2552 เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสารวจ และรายงาน โดยจัดจ้างที่ปรึกษา
ดาเนินการศึกษาเฉพาะข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้าเฉพาะบางพื้นที่
จัดเก็บในรูปเอกสาร/รายงาน รูปแบบไฟล์ข้อมูล
เป็น pdf นาเสนอเป็นเอกสาร/รายงาน และ
เว็บไซต์ http://wetland.onep.go.th

หมายเหตุ
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จานวนสัตว์ป่าที่มีการเพาะพันธุ์
เชิงพาณิชย์ จาแนกตามชนิด

10) การขยายพันธ์
เพาะพันธุ์สัตว์ป่า เชิง
พาณิชย์

4

2) ฝนกรด

1) คุณภาพอากาศ

ได้แก่ ข้าว ยางพารา พืชยืนต้น ไม้ผลและสวนป่า

2.2 คุณภาพอากาศ

ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้าฝน

กรมควบคุมมลพิษ

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
เป็นข้อมูล real time รายชั่วโมง เผยแพร่ใน
http;//www.aqmthai.com,
http://air4thai.pcd.go.th
กาลังดาเนินการจัดทาข้อมูล

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
(สามะโนการเกษตร)
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
เผยแพร่ในหนังสือข้อมูลสถิติอุทยานแห่งชาติฯ
จัดเก็บข้อมูลเมื่อมีผู้ขออนุญาต ในรูปแบบ
Excel ประมวลรายปี
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
รวบรวมข้อมูลจากรายงานรายไตรมาสได้
ครอบคลุม ประมวลผลรายปี จัดเก็บและ
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบเอกสารรายงาน และ
ไฟล์ข้อมูล เผยแพร่บนเว็บไซต์
http://www.zoothailand.org

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช
องค์การสวนสัตว์ฯ

สถานการณ์สถิติทางการ
ไม่มีกาหนดนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ จาแนกตาม สานักงานสถิติแห่งชาติ
ประเภทของพืชที่ปลูก 4
ปริมาณการนาเข้าวัตถุอันตราย กรมวิชาการเกษตร
ทางการเกษตร จาแนกตามชนิด
ของสารเคมี
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
กรมควบคุมมลพิษ

รายการสถิติทางการ
จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่
ควรป้องกัน ควบคุม และกาจัด
ของประเทศไทย จาแนกตาม
สถานภาพการรุกราน
จานวนสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
ที่นาเข้าและส่งออก จาแนกตาม
ชนิด

ชื่อสถิติทางการ
8) ชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น
ที่ควรป้องกัน ควบคุม
และกาจัดของประเทศ
ไทย
9) สัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญ
พันธุ์

2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ
2.1 คุณภาพดิน
1) ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้
(สามะโนทุก 10 ปี)
2) การนาเข้าวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร

โครงสร้างสถิติทางการ

อยู่ในสาขาเกษตรฯ

อยู่ในสาขาเกษตรฯ

หมายเหตุ
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2.4 มลพิษทางเสียง

โครงสร้างสถิติทางการ
2.3 คุณภาพนา

กรุงเทพมหานคร
สานักการระบายน้า

สัดส่วนคลองในกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน (พอใช้ขึ้นไป)
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่ง
ปริมาณน้าเสียชุมชนทั้งหมด

ปริมาณน้าเสียชุมชนที่เข้าและ
8) น้าเสียชุมชนที่เข้า
ระบบบาบัดขององค์การ ผ่านระบบบาบัดขององค์การ
จัดการน้าเสียต่อปี จาแนกตาม
จัดการน้าเสีย
แหล่งกาเนิดน้าเสีย
1) ระดับเสียง
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

7) น้าเสียชุมชนที่เข้า
ระบบบาบัดของ
กรุงเทพมหานคร

ปริมาณน้าเสียชุมชนที่เข้าระบบ
บาบัดของกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามโรงบาบัดน้าเสีย

กรมควบคุมมลพิษ

สัดส่วนแม่น้าสายหลัก

3) คุณภาพแม่น้าสาย
หลัก
4) คุณภาพคลองใน
กรุงเทพมหานคร

กรมควบคุมมลพิษ

องค์การจัดการน้าเสีย

กรุงเทพมหานคร
สานักการระบายน้า

กรมควบคุมมลพิษ

กรมควบคุมมลพิษ

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ
จาแนกตามลุ่มน้า

2) คุณภาพน้าผิวดิน

5) คุณภาพน้าทะเล
ชายฝั่ง
6) น้าเสียชุมชน

รายการสถิติทางการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
จานวนบ่อน้าบาดาลทั้งหมด
จาแนกตามคุณภาพที่ตรวจวัดได้

ชื่อสถิติทางการ
1) คุณภาพน้าบาดาล

ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับ
สานักการระบายน้า

หมายเหตุ

ฝ่ า ยเลขาฯ จะประสานกั บ
สานักการระบายน้า เพื่อขอ
ความร่ วมมื อ ในการจั ด การ
ข้ อ มู ล เผยแพร่ ทางเว็ บไซต์
www.dds.bma.go.th
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
อจน. มีน้าเสียเข้าระบบตั้งแต่
รวบรวมข้อมูลจากรายงานทุกวันและประมวลผล ต.ค. 54-พค. 55 จานวน
ทุ ก สั ป ดาห์ จั ด เก็ บ และแสดงข้ อ มู ล เป็ น ราย 2,471,122 ลบม. (5 สาขา
โรงบาบัด ในรูปแบบรายงานและไฟล์ข้อมูล
และ 5 โครงการพระราชดาริ)
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
รวบรวมข้ อมูลเป็ นรายวัน เผยแพร่ทางเว็บไซต์
http://pcd.go.th

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษประจาปี
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษประจาปี
หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในเว็บไซต์ http://www.pcd.go.th
หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
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2.6 ของเสียอันตราย

โครงสร้างสถิติทางการ
2.5 ขยะมูลฝอย

กรมควบคุมมลพิษ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมา
ใช้ประโยชน์
สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นากลับมา
ใช้ประโยชน์

3) ขยะมูลฝอยที่นา
กลับมาใช้ประโยชน์

กรมควบคุมมลพิษ

ปริมาณของเสียอันตรายจาก
กรมควบคุมมลพิษ
ชุมชนทีค่ าดว่าจะเกิดคาดว่าจะ
เกิดขึ้น
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทคี่ าด กรมควบคุมมลพิษ
ว่าจะเกิดขึ้น

3) ของเสียอันตรายจาก ปริมาณของเสียอันตรายทีข่ อ
อุตสาหกรรมที่ขออนุญาต อนุญาตนาออกนอกโรงงาน
นาออกนอกโรงงาน

2) ขยะอิเล็กทรอนิกส์

1) ของเสียอันตรายจาก
ชุมชน

กรมควบคุมมลพิษ

ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้

2) ขยะมูลฝอยที่จัดเก็บ
ได้

กรมควบคุมมลพิษ

รายการสถิติทางการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
กรมควบคุมมลพิษ
จาแนกตามประเภท (ขยะ
มูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ)
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
กรมควบคุมมลพิษ
ต่อคน (กิโลกรัมต่อวัน)

ชื่อสถิติทางการ
1) ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษ และเว็บไซต์
http://pcd.go.th

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษ
คานวณจากปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ ากลับมาใช้
ประโยชน์
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษ และเว็บไซต์
http://pcd.go.th
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษ และเว็บไซต์
http://pcd.go.th

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษ

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษ
คานวณจากปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษ

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ในรายงานสถานการณ์มลพิษ

คพ. เป็นผู้รวบรวมมาจาก
หลายหน่วยงาน

คพ. เป็นผู้รวบรวมมาจาก
หลายหน่วยงาน

คพ. เป็นผู้รวบรวมมาจาก
หลายหน่วยงาน

คพ. เป็นผู้รวบรวมมาจาก
หลายหน่วยงาน

คพ. เป็นผู้รวบรวมมาจาก
หลายหน่วยงาน

หมายเหตุ
คพ. เป็นผู้รวบรวมมาจาก
หลายหน่วยงาน
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2.8 องค์กรพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรอง
จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
รวบรวมข้อมูลจากการจดทะเบียน และปรับปรุง
ประมวลผลข้อมูลอย่างน้อยปีละครั้ง บางครั้งใช้วิธี
จัดจ้างที่ปรึกษา จัดเก็ บและนาเสนอในรูปแบบ
เอกสารรายงาน และไฟล์ข้อมูล โดยกาหนดเวลา
น าเสนอตามปฏิ ทิ น งบประมาณ และปฏิ ทิ น
รายงานตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมฯ

สถานการณ์สถิติทางการ
หมายเหตุ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ รวบรวมข้อมูลโดย
วิธีการทางทะเบียน มีการรวบรวมและประมวลผล
ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง การประมวลผลข้อมูลทุก
เดือน รวบรวมข้อมูลเองโดยหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร/ นาเสนอ
ในรูปแบบเอกสาร/รายงาน และเว็บไซต์
ยังไม่มีข้อมูลภาพรวม
สผ. ขอให้เพิ่มเติม แทนพื้นที่
สีเขียว เนื่องจากข้อมูลพื้นที่
สีเขียว ยังไม่ชัดเจน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จานวนสมาชิกเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน รายจังหวัด

2) เครือข่ายสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร
สานักสิ่งแวดล้อม

จานวนองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

จานวนและเนื้อที่สวนสาธารณะ
จาแนกตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายการสถิติทางการ
จานวนและเนื้อที่สวนสาธารณะ
ใน กทม. จาแนกตาม
สวนสาธารณะ

1) องค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านสิ่งแวดล้อม

2) พื้นที่สวนสาธารณะ
ของ

โครงสร้างสถิติทางการ
ชื่อสถิติทางการ
2.7 สิ่งแวดล้อมชุมชน 1) พืน้ ที่สวนสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร
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 างสถิติทางการ
โครงสร
ชื่อสถิติทางการ
2.9 สิ่งแวดลอมธรรมชาติ 1) สิ่งแวดลอมธรรมชาติ
และศิลปกรรม
รายการสถิติทางการ
จํานวนแหลงธรรมชาติทไี่ ดรบั การ
ประกาศใหเปนมรดกทางธรรมชาติ
ของทองถิ่นอันควรอนุรักษในป
แหงการพิทักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จํานวนแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษของทองถิ่นประเภท
ชายหาด ที่ไดรับการประเมิน
ดานคุณคาสิ่งแวดลอม ดาน
ศักยภาพ และดานความเสีย่ ง
จําแนกตามรายจังหวัด
จํานวนแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษของทองถิ่นประเภทโปง
พุรอน ที่ไดรับการประเมินดาน
คุณคาสิ่งแวดลอม ดานศักยภาพ
และดานความเสีย่ ง จําแนกรายจังหวัด
จํานวนแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษของทองถิ่นประเภทธรณี
สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ที่
ไดรับการประเมินดานคุณคา
สิ่งแวดลอม ดานศักยภาพ และดาน
ความเสีย่ ง จําแนกรายจังหวัด
จํานวนแหลงธรรมชาติอันควร
อนุรักษของทองถิ่น จําแนกตาม
ประเภทแหลงธรรมชาติ
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

หมายเหตุ
สผ. ขอพิจารณารายการ
ขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งอาจจะ
เปลี่ยนเปน การประเมิน
คุณภาพแหลงธรรมชาติแทน
จํานวนที่ไมมีการเคลื่อนไหว
สผ. ขอพิจารณารายการ
ขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งอาจจะ
เปลี่ยนเปน การประเมิน
คุณภาพแหลงธรรมชาติแทน
จํานวนที่ไมมีการเคลื่อนไหว

สผ. ขอพิจารณารายการ
ขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งอาจจะ
เปลี่ยนเปน การประเมิน
คุณภาพแหลงธรรมชาติแทน
จํานวนที่ไมมีการเคลื่อนไหว
ขอมูลจัดทําไมตอเนื่อง ไมครอบคลุมเนื่องจาก
สผ. ขอพิจารณารายการ
เปนการสุมตัวอยาง
ขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งอาจจะ
ขอมูลลาสุดป 2554 จัดจางที่ปรึกษาในการเก็บ เปลี่ยนเปน การประเมิน
ขอมูลจากการสํารวจ ซ้ําซอนกับกรมทรัพยากร
คุณภาพแหลงธรรมชาติแทน
ธรณี
จํานวนที่ไมมีการเคลื่อนไหว
ซ้ําซอนกับกรมทรัพยากรธรณี
ไมมีกําหนดนําเสนอที่แนนอน/ทําตามคํารองขอ สผ. ขอพิจารณารายการ
เก็ บรวบรวมข อมู ลโดยการสํ ารวจและทะเบี ยน ขอมูลใหมอีกครั้ง ซึ่งอาจจะ
ซ้ําซอนกับกรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานฯ กรม เปลี่ยนเปน การประเมิน
คุณภาพแหลงธรรมชาติแทน
ทรัพยากรน้ํา ฯลฯ
จํานวนที่ไมมีการเคลื่อนไหว

ไมมีกําหนดนําเสนอที่แนนอน/ทําตามคํารองขอ
ขอมูลลาสุดป 2551 จัดเก็บขอมูลโดยการสํารวจ
ซ้ําซอนกับกรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานฯ
ฯลฯ

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

สถานการณสถิติทางการ
ไมมีกําหนดนําเสนอที่แนนอน/ทําตามคํารองขอ
เก็บรวบรวมขอมูลจากงานทะเบียน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532
ซ้ําซอนกับกรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานฯ กรม
ทรัพยากรน้ํา ฯลฯ
ขอมูลจัดทําไมตอเนื่อง ไมครอบคลุมเนื่องจากมี
ขอจํากัดดานงบประมาณ
ขอมูลลาสุดป 2547 เก็บรวบรวมขอมูลจากงาน
ทะเบียน

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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2) น้าท่วม-ดินถล่ม

มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย จาแนกตามจังหวัด
จานวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
เกิดอุทกภัย จาแนกตามเขตการ
ปกครอง
สรุปภัยน้าท่วม-ดินถล่ม (จานวน
ครั้งที่เกิด หมู่บ้านและ
ผู้ประสบภัย) จาแนกตาม
จังหวัด

สรุปอุทกภัย (จานวนครั้งที่เกิด
หมู่บ้านและผู้ประสบภัย)
จาแนกตามจังหวัด
มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย
จาแนกตามจังหวัด

ชื่อสถิติทางการ
รายการสถิติทางการ
2) สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จานวนแหล่งศิลปกรรมอันควร
อนุรักษ์ประเภทย่านชุมชนเก่า
จาแนกตามภาค

3. ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
3.1 ภัยธรรมชาติ
1) อุทกภัย

โครงสร้างสถิติทางการ

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
จั ดท าข้ อมู ลตามนโยบาย รมต. ตั้ งแต่ ปี 2549
รวบรวมข้ อ มู ลจากรายงานเมื่ อเกิ ดเหตุ ก ารณ์
ประมวลผลทุ ก ปี สามารถจ าแนกข้ อ มู ล ตาม
ที่ ร ะบุ ไ ด้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบไฟล์ ข้ อ มู ล
นาเสนอผ่านเอกสารรายงาน

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
เก็ บข้ อมู ลตั้ งแต่ ปี 2549 รวบรวมข้ อมู ลจาก
รายงาน ประมวลผลรายปี นาเสนอเป็นรายงาน
สถิติสาธารณภัยและอุบัติภัยรายปี ผ่านเว็บไซต์
http://www.disaster.go.th ปั จจุ บั นจ าแนก
ข้อมูลตามเขตการปกครอง

สถานการณ์สถิติทางการ
ไม่มีกาหนดนาเสนออย่างชัดเจน/ไม่เคยจัดทาใน
รูปแบบสถิติ
ข้อมูลล่าสุด 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ทะเบียน ดาเนินโครงการจัดทามาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า
เป็นรายภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ขณะนี้ได้
รวบรวมข้อมูลครบทุกภาค และอยู่ระหว่างปรับ/
ทบทวนข้อมูลให้เป็นปีฐานเดียวกัน

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติทางการ

8) ภัยหนาว

7) หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้ง

6) ภัยแล้ง

4) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
(หมู่บ้าน)
5) พื้นที่บ้านเครือข่าย

จานวนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
(หมู่บ้าน) จาแนกตามจังหวัด
จานวนพื้นที่บ้านเครือข่าย
(หมู่บ้าน) จาแนกตามจังหวัด
สรุปภัยแล้ง (จานวนครั้งที่เกิด
หมู่บ้านและผู้ประสบภัย)
จาแนกตามจังหวัด
มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง
จาแนกตามจังหวัด
มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แล้ง จาแนกตามจังหวัด
จานวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ภัยแล้ง จาแนกตามเขตการ
ปกครอง
สรุปภัยหนาว (จานวนครั้งที่เกิด
หมู่บ้านและผู้ประสบภัย)
จาแนกตามจังหวัด
มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาว จาแนกตามจังหวัด
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

ชื่อสถิติทางการ
รายการสถิติทางการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
3) สถานีเตือนภัย
จานวนสถานีเตือนภัยล่วงหน้า กรมทรัพยากรน้า
ล่วงหน้าน้าท่วม-ดินถล่ม น้าท่วม-ดินถล่ม ในเขตพื้นที่ลาด
ชันและพื้นที่ราบเชิงเขา จาแนก
ตามจังหวัด และลุ่มน้า

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ตั้งแต่ปี 2549 รวบรวมข้อมูลจากรายงาน
ประมวลผลรายปี จาแนกข้อมูลตามเขตการ
ปกครอง จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารรายงาน
และนาเสนอผ่านรายงานสถิติสาธารณภัยและ
อุบัติภัยรายปี และเว็บไซต์
http://www.disaster.go.th

เป็นรายการที่ต้องประสานเพิ่มเติมในสาขา
เกษตรฯ

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ตั้งแต่ปี 2549 รวบรวมข้อมูลจากรายงานและ
ประมวลผลรายปี จาแนกตามเขตการปกครอง
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารรายงาน และ
นาเสนอผ่านรายงานสถิติสาธารณภัยและอุบัตภิ ัย
รายปี และเว็บไซต์ http://www.disaster.go.th

มีขอ้ มูลสถิติพร้อมเผยแพร่

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
สานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา รวบรวมข้อมูล
และ จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ http://www.dwr.go.th
ปัจจุบันมีจานวน 1,052 สถานี
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับ
สาขาเกษตรฯ เพิ่มเติม
รายการ

หมายเหตุ
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โครงสร้างสถิติทางการ

จานวนหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมี
พลังพาดผ่าน
จานวนผู้เสียชีวิตจากภัย
ธรรมชาติต่อประชากรพันคน
จาแนกตามภัยธรรมชาติ
จานวนผู้ประสบภัยธรรมชาติต่อ
ประชากรพันคน
จาแนกตามภัยธรรมชาติ
ร้อยละของมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ

11) หมู่บ้านที่มีรอย
เลื่อนมีพลังพาดผ่าน

12) ภัยธรรมชาติ

10) แผ่นดินไหว

รายการสถิติทางการ
สรุปวาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า
(จานวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและ
ผู้ประสบภัย) จาแนกตามจังหวัด
มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย
ลูกเห็บและฟ้าผ่า จาแนกตาม
จังหวัด
มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากวาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า
จาแนกตามจังหวัด
จานวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
จาแนกตามขนาดความรุนแรง

ชื่อสถิติทางการ
9) วาตภัย ลูกเห็บและ
ฟ้าผ่า

ต้องคานวณเพิ่มเติมจากมูลค่าความเสียหายทาง
เศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ต้องคานวณเพิ่มเติม จากจานวนผู้เสียชีวิตจาก
ภัยธรรมชาติแต่ละแหล่งที่มา และจานวน
ประชากร
ต้องคานวณเพิ่มเติม จากจานวนผู้ประสบภัย
ธรรมชาติแต่ละแหล่งที่มา และจานวนประชากร

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่ จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี
2550 ด้วยการตรวจวัดรายวัน จัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบ Excel, Text นาเสนอในเว็บไซต์
http://www.tmd.go.th
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
รวบรวมข้ อ มู ล จากรายงานประมวลผลรายปี
จาแนกข้อมูลตามเขตการปกครอง จัดเก็บข้อมูล
ในรู ป แบบเอกสารรายงาน และน าเสนอผ่ า น
รายงานสถิติสาธารณภั ยและอุบัติภัยรายปี และ
เว็บไซต์ http://www.disaster.go.th

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมทรัพยากรธรณี

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หมายเหตุ
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2) อุบัติภัยจากสาร
อันตราย/สารเคมี

ชื่อสถิติทางการ
1) อัคคีภัย

รายการสถิติทางการ
สรุปอัคคีภัย (จานวนครั้งที่เกิด
หมู่บ้านและผู้ประสบภัย)
จาแนกตามจังหวัด
มูลค่าความเสียหายจากอัคคีภัย
(ล้านบาท) จาแนกตามจังหวัด
มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบ
อัคคีภัย (ล้านบาท) จาแนกตาม
จังหวัด
จานวนการเกิดอุบัติภัยจากสาร
อันตราย/สารเคมี และความ
เสียหาย จาแนกตามภาคและ
ประเภทของอุบัติภัยสารเคมี

4. อุตุนิยมวิทยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4.1 ภูมิอากาศ
1) อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี จาแนกตาม
จังหวัด
อุณหภูมสิ ูงสุด เฉลี่ยรายปี
จาแนกตามจังหวัด
อุณหภูมิต่าสุด เฉลี่ยรายปี
จาแนกตามจังหวัด
2) น้าฝน
ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายปี
จาแนกตามจังหวัด
จานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปี
จาแนกตามจังหวัด
3) พายุหมุนเขตร้อน
จานวนพายุหมุนเขตร้อนที่
เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
จาแนกตามความรุนแรงของพายุ
(TD, TS, TY)

โครงสร้างสถิติทางการ
3.2 อุบัติภัย

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
อยู่ในรายงานสถานการณ์มลพิษ

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
รวบรวมข้อมูลจากรายงาน ประมวลผลรายปี
จาแนกข้อมูลตามเขตการปกครองจัดเก็บข้อมูล
ในรูปแบบเอกสาร รายงาน นาเสนอเป็นรายงาน
สถิติสาธารณภัยและอุบตั ิภัยรายปี และผ่าน
เว็บไซต์ http://www.disaster.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา

กรมควบคุมมลพิษ

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

คพ.เป็นผู้รวบรวมมาจาก
รายงานการแจ้งเหตุและ
ข่าวสาร

หมายเหตุ

แผนพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558

_15-0882.indd 43

37

8/14/58 BE 2:35 PM

1) การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

4.2 การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

2) กลไกการพัฒนาที่
สะอาด (CDM)

ชื่อสถิติทางการ
4) ความชื้นสัมพัทธ์

โครงสร้างสถิติทางการ

ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจก (คาร์ บ อนไดออกไซด์
(CO2 ) มี เทน (CH4 ) ไนตรั ส
ออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโร
คาร์บอน(HFCs) เปอร์ฟลูออโร
คาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์
เฮกซาฟู อ อไรด์ (SF6 ) จ าแนก
ตาม สาขาเศรษฐกิจ
จานวนโครงการ CDM ที่ได้รับ
หนังสือให้คารับรองจากประเทศ
ไทยแล้ว และปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่คาดว่าจะลดได้ จาแนก
ตามประเภทโครงการ

รายการสถิติทางการ
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี
จาแนกตามจังหวัด

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมอุตุนิยมวิทยา

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
จัดเก็บในรูปแบบ Excel, Word, pdf ใช้ฐาน
SQL, Access รวบรวมและประมวลข้อมูลราย
เดือน เผยแพร่ในรายงานประจาปี และเว็บไซต์
http://www.tgo.or.th

มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
ใช้มาตรฐานสาขาตาม IPCC guideline 2006
เก็บในรูปแบบ Excel ใช้ฐาน MySQL, GIS
รวบรวมและประมวลข้อมูลรายปี เผยแพร่ใน
รายงานประจาปี และเว็บไซต์
http://www.tgo.or.th โดยจะเริม่ ตั้งแต่ปลายปี
2557

สถานการณ์สถิติทางการ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

หมายเหตุ
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บทที่ 4
สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการกาหนดแนวทางการพั ฒ นาสถิ ติทางการจาเป็ น ต้องทราบถึ งสถานการณ์ข องสถิติ ทางการ
ในปัจจุบัน ซึ่งพิจารณาโดยสังเขปได้สองด้าน คือ ด้านการผลิตสถิติทางการ และด้านความพร้อมของหน่วย
สถิติ
ด้านการผลิตสถิติทางการ เช่น
 บริ ห ารจั ด การ - รายการสถิ ติ ที่ ยั ง ไม่ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท า หรื อ เรื่ อ งเดี ย วกั น ที่ มี
ผู้รับผิดชอบจัดทามากกว่า 1 หน่วยงาน เป็นต้น
 การผลิต/จัดทาสถิติ - รายการสถิติยังไม่ครอบคลุม ไม่ถูกต้องแม่นยา จาเป็นต้องพัฒนา
วิธี การจั ดท าให้ ถู กต้ องตามมาตรฐานสากล หรื อรายการสถิ ติยั งไม่ ได้ น าเสนอในระดั บที่ จ าเป็ นต่ อการใช้
ประโยชน์ เช่น น าเสนอระดับจั งหวัด หรือรายการสถิติยังไม่ได้มีการประมวลผลอย่างสม่าเสมอ จัดเก็บ
ไม่ต่อเนื่อง ยังขาดช่องทางการเผยแพร่ หรือเผยแพร่ไม่สม่าเสมอ ล่าช้า ไม่มีกาหนดเวลาการนาเสนอที่แน่นอน
เป็นต้น
ด้านความพร้อมของหน่วยสถิติ หน่วยสถิติ หมายถึง หน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสถิติ
ทางการของหน่วยงาน โดยอาจเป็นหน่วยที่ผลิตข้อมูลสถิติเองหรือรวบรวมข้อมูลจากภายในหน่วยงานหรือ
นาข้อมูลของหน่วยงานอื่นมาประมวลเป็นสถิติ สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาหน่วยสถิติสามารถ
พิจารณาได้ดังต่อไปนี้
- บุคลากร เช่น การมีจานวนบุคลากรจากัด บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ เป็นต้น
- เครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต /จั ด ท าสถิ ติ ห รื อ การเผยแพร่ เช่ น ซอฟต์ แวร์ ใ นการประมวลผล
คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น
- ทรัพยากรสนับสนุน เช่น งบประมาณ นโยบาย การอบรม การจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
เป็นต้น
4.1 สถานการณ์ และแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากผลการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า สถิติทางการ
สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจานวนทั้งสิ้น 95 เรื่อง เป็นรายการสถิติทางการจานวน 131 รายการ
โดยสามารถจาแนกตามสถานการณ์ข้อมูล ได้ดังนี้
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ สถิติทางการ พบว่า มีรายการสถิติทางการที่มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่
จานวน 89 รายการ รายการสถิติที่ต้องพัฒนาให้สมบูรณ์เพิ่มเติมจานวน 38 รายการ และรายการที่อยู่ในสาขาอื่น
4 รายการ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้ และตารางสรุปที่ 4.1

แผนพัฒนาสถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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ตาราง 4.1 สรุปจานวนรายการสถิติทางการ จาแนกตามสถานการณ์สถิติทางการ
รายการสถิติทางการ
จาแนกตามสถานการณ์สถิติทางการ
1. รายการสถิติทางการที่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่
(มีแหล่งข้อมูลและกาหนดคาบเวลาเผยแพร่
ชัดเจน)

จานวน
(รายการ)
89

2. รายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนา
- รายการสถิติทางการที่ต้องประสานสาขา
อื่นให้เพิ่มเติมรายการ

38
4

- รายการสถิติทางการที่จัดทาไม่ต่อเนื่อง ต้อง
ศึกษานิยามหรือคานวณเพิ่ม ฯลฯ

23

หารือกับหน่ว ยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อ
กาหนดแนวทางการจัดการข้อมูล

- ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่มีหน่วยงาน
รวบรวมข้อมูลในภาพรวม จัดทาไม่ต่อเนื่อง
ต้องศึกษานิยามหรือคานวณเพิ่ม ฯลฯ

9

กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในภาพรวม
และหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าข้ อ มู ล
สถิติ ประสานหน่วยงาน ฯลฯ

- มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้เป็น
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. รายการสถิติทางการที่มาจากสาขาอื่น

2

ฝ่ า ยเลขาฯ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานรับผิดชอบ

4

สาขาทรัพยากรฯไม่ต้องพัฒนาสถิติ
ส่วนนี้

รวม

แนวทางดาเนินการ
สสช.ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบร่ ว ม
จั ด ท าปฏิ ทิ น การเผยแพร่ ข้ อ มู ล และ
ประเมินคุณภาพข้อมูลเพื่อกาหนดแนว
ทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถิติ
ทางการต่อไป
ประสานสาขาอื่น เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม
รายการ

131

4.1.1 รายการสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีข้อมูลพร้อมเผยแพร่
จานวน 89 รายการ ซึ่งต้องมีการประสานหน่วยงานรับผิดชอบนาข้อมูลเข้าระบบนาเสนอสถิติทางการ และ
ประเมินคุณภาพข้อมูลสถิติในระยะต่อไป ดังนี้
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (11 รายการ)
1. ความยาวชายฝั่งทะเล จาแนกตามประเภทชายฝั่ง และจังหวัด
2. ความยาวชายฝั่งทะเลที่ถูกกัดเซาะ จาแนกตามความรุนแรง และจังหวัด
3. พื้นที่ป่าชายเลน จาแนกตามจังหวัด และการใช้ประโยชน์
4. พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล จาแนกรายจังหวัด และสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ (5 ระดับ)
5. สถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จาแนกรายจังหวัด
6. จานวนชนิดหญ้าทะเลที่พบในแต่ละพื้นที่
7. เนื้อที่แนวปะการัง จาแนกตามเกาะ/ชายฝั่งรายจังหวัด และสถานภาพความอุดมสมบูรณ์
40
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8.
9.
10.
11.

ร้อยละของ cover แนวปะการัง
จานวนประชากรสัตว์ทะเลหายาก
จานวนชนิดสัตว์ทะเลหายาก จาแนกตามชนิดพันธุ์ และพื้นที่ทางทะเล 5 ส่วน
พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูกไฟไหม้

กรมควบคุมมลพิษ (15 รายการ)
12. ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
13. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน จาแนกตามลุ่มน้า
14. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้าทะเลชายฝั่ง
15. สัดส่วนแม่น้าสายหลัก
16. ปริมาณน้าเสียชุมชนทั้งหมด
17. ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
18. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น จาแนกตามประเภท (ขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ)
19. ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อคน (กิโลกรัมต่อวัน)
20. ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้
21. ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์
22. สัดส่วนขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์
23. ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
24. ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
25. ปริมาณของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมที่ขออนุญาตนาออกนอกโรงงาน
26. จานวนการเกิดอุบัติภัยจากสารอันตราย/สารเคมี และความเสียหาย จาแนกตาม
จังหวัด
กรมทรัพยากรน้า (3 รายการ)
27. พื้นที่ลุ่มน้า จาแนกตามลุ่มน้าหลักและลุ่มน้าสาขา
28. จานวนแหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่สร้างขึ้น และปริมาตรเก็บกัก
29. จานวนสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้าท่วม-ดินถล่ม ในเขตพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบ
เชิงเขา จาแนกตามจังหวัด และลุ่มน้า
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (3 รายการ)
30. จานวนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
31. จานวนสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน รายจังหวัด
32. จานวนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และได้รับการรับรองจากกรมส่ งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้าบาดาล (4 รายการ)
33. ปริมาณน้าบาดาลที่กักเก็บและปริมาณน้าเพิ่มเติม จาแนกตามแอ่งน้าบาดาล
34. จานวนบ่อบาดาลภาครัฐ จาแนกตามจังหวัด
35. จ านวนบ่ อ น้ าบาดาลภาคเอกชนและปริ ม าณการใช้ น้ าบาดาล จ าแนกตาม
วัตถุประสงค์การใช้น้า
36. จานวนบ่อน้าบาดาลทั้งหมด จาแนกตามคุณภาพที่ตรวจวัดได้
แผนพัฒนาสถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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กรมทรัพยากรธรณี (3 รายการ)
37. จานวนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (หมู่บ้าน) จาแนกตามจังหวัด
38. จานวนพื้นที่บ้านเครือข่าย (หมู่บ้าน) จาแนกตามจังหวัด
39. จานวนหมู่บ้านที่มีรอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
กรมป่าไม้ (10 รายการ)
40. พื้นที่ป่าไม้ตามภาพถ่ายดาวเทียม จาแนกตามจังหวัด
41. ร้อยละของพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ประเทศ
42. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศ จาแนกตามจังหวัด
43. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่า จาแนกตามจังหวัด
44. พื้นที่ปลูกป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ จาแนกตามหน่วยงาน
45. จานวนและเนื้อที่ป่าชุมชน จาแนกตามจังหวัด
46. พื้นที่ป่านอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้ จาแนกตามจังหวัด
47. ปริมาณไม้ท่อนและไม้แปรรูป นาเข้าและส่งออก จาแนกตามประเภท
48. ผลิตภัณฑ์ไม้นาเข้าและส่งออก จาแนกตามประเภท
49. ปริมาณและมูลค่าผลผลิตสาคัญที่ได้จากป่าไม้ จาแนกตามประเภท
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (8 รายการ)
50. จานวนและพื้นที่ต้นน้าลาธาร จาแนกตามลุ่มน้า
51. จานวนและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จาแนกตามประเภท (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ)
52. ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามประกาศต่อพื้นที่ประเทศ
53. พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์
54. พื้นที่ป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ถูกไฟไหม้
55. จานวนชนิดพันธุ์พืชที่พบในประเทศไทย
56. จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบในประเทศไทย
57. จานวนสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ที่นาเข้าและส่งออก จาแนกตามชนิด
องค์การจัดการน้าเสีย (1 รายการ)
58. ปริ ม าณน้ าเสี ย ชุ ม ชนที่ เ ข้ า และผ่ า นระบบบ าบั ด ขององค์ ก ารจั ด การน้ าเสี ย ต่ อ ปี
จาแนกตามแหล่งกาเนิดน้าเสีย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (2 รายการ)
59. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัส
ออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน(HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)
และซัลเฟอร์เฮกซาฟูออไรด์ (SF6) จาแนกตาม สาขาเศรษฐกิจ
60. จานวนโครงการ CDM ที่ได้รับหนังสือให้คารับรองจากประเทศไทยแล้ว และปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ จาแนกตามประเภทโครงการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (1 รายการ)
61. ปริมาณไม้ที่ผลิตได้ จาแนกตามประเภท
42
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องค์การสวนสัตว์ (1 รายการ)
62. จานวนสัตว์ป่าที่มีการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ จาแนกตามชนิด
กรมชลประทาน (2 รายการ)
63. ปริมาณน้าท่าเฉลี่ยต่อปี จาแนกตามลุ่มน้า
64. ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง จาแนกตามลุ่มน้า
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16 รายการ)
65. สรุปอุทกภัย (จานวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จาแนกตามจังหวัด
66. มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย จาแนกตามจังหวัด
67. มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จาแนกตามจังหวัด
68. จานวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย จาแนกตามเขตการปกครอง
69. สรุปภัยน้าท่วม-ดินถล่ม (จานวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จาแนกตามจังหวัด
70. สรุปภัยแล้ง (จานวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จาแนกตามจังหวัด
71. มูลค่าความเสียหายจากภัยแล้ง จาแนกตามจังหวัด
72. มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จาแนกตามจังหวัด
73. สรุปภัยหนาว (จานวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จาแนกตามจังหวัด
74. มูลค่าการช่วยเหลือ จาแนกตามจังหวัด
75. สรุปวาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า (จานวนครั้งที่เกิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จาแนก
ตามจังหวัด
76. มูลค่าความเสียหายจากวาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า จาแนกตามจังหวัด
77. มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ลูกเห็บและฟ้าผ่า จาแนกตามจังหวัด
78. สรุปอัคคีภัย (จานวนครั้งทีเ่ กิด หมู่บ้านและผู้ประสบภัย) จาแนกตามจังหวัด
79. มูลค่าความเสียหายจากอัคคีภัย (ล้านบาท) จาแนกตามจังหวัด
80. มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (ล้านบาท) จาแนกตามจังหวัด
กรมอุตุนิยมวิทยา (8 รายการ)
81. จานวนครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย จาแนกตามขนาดความ
รุนแรง
82. อุณหภูมิเฉลี่ยรายปี จาแนกตามจังหวัด
83. อุณหภูมิสูงสุด เฉลี่ยรายปี จาแนกตามจังหวัด
84. อุณหภูมิต่าสุด เฉลี่ยรายปี จาแนกตามจังหวัด
85. ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายปี จาแนกตามจังหวัด
86. จานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยรายปี จาแนกตามจังหวัด
87. จานวนพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จาแนกตามความรุนแรงของ
พายุ (TD, TS, TY)
88. ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปี จาแนกตามจังหวัด
กรุงเทพมหานคร สานักสิ่งแวดล้อม (1 รายการ)
89. จานวนและเนื้อที่สวนสาธารณะใน กทม. จาแนกตามสวนสาธารณะ
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4.1.2 รายการสถิติทางการที่ต้องพัฒนา มีจานวนรวมทั้งสิ้น 38 รายการ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) รายการสถิติทางการที่ต้องประสานสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเพิ่มรายการสถิติทางการ
จานวน 4 รายการ ดังนี้
สาขาเกษตรและประมง (2 รายการ)
1. ร้อยละของการใช้ที่ดิน จาแนกตามการใช้ประโยชน์
2. จานวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จาแนกตามเขตการปกครอง
สาขาอุตสาหกรรม (2 รายการ)
3. ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าแร่ จาแนกตามชนิดแร่
4. ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแร่ จาแนกตามชนิดแร่
2) รายการสถิติทางการที่จัดทาไม่ต่อเนื่อง ต้องศึกษานิยามหรือคานวณเพิ่ม ฯลฯ จานวนรวม
ทั้งสิ้น 23 รายการ ดังนี้
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (14 รายการ)
5. จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ
6. จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ
7. จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับชาติ
8. จานวนชนิดพันธุ์พืชที่พบในประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพการถูกคุกคาม
9. จ านวนชนิ ด พั น ธุ์ พื ช ต่ า งถิ่ น ที่ พ บในประเทศไทย จ าแนกตามชนิ ด พั น ธุ์ แ ละ
สถานภาพการรุกราน
10. จ านวนชนิ ดพันธุ์พืช ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกาจัดของประเทศไทย
จาแนกตามสถานภาพการรุกราน
11. จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบในประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพการถูกคุกคาม
12. จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกาจัดของประเทศไทย
จาแนกตามสถานภาพการรุกราน
13. จานวนแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติ ของท้องถิ่น
อันควรอนุรักษ์ในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14. จานวนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภทชายหาด ที่ได้รับการประเมิน
ด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อม ด้านศักยภาพ และด้านความเสี่ยง จาแนกตามรายจังหวัด
15. จานวนแหล่ งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภทโป่งพุร้อน ที่ได้รับการ
ประเมินด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อม ด้านศักยภาพ และด้านความเสี่ยง จาแนกรายจังหวัด
16. จานวนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภทธรณี สัณฐานและภูมิ
ลักษณวรรณา ที่ได้รับการประเมินด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อม ด้านศักยภาพ และด้าน
ความเสี่ยง จาแนกรายจังหวัด
17. จานวนแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่น จาแนกตามประเภทแหล่งธรรมชาติ
18. จานวนแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ประเภทย่านชุมชนเก่า จาแนกตามภาค
กรมควบคุมมลพิษ (1 รายการ)
19. ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้าฝน
44
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กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (1 รายการ)
20. พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน จาแนกตามจังหวัด
กรมทรัพยากรธรณี (1 รายการ)
21. ปริมาณทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพเป็นไปได้ จาแนกตามชนิดแร่
กรมป่าไม้ (1 รายการ)
22. ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี (ตัวชี้วัด)
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (1 รายการ)
23. ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (1 รายการ)
24. จานวนและเนื้อที่สวนสาธารณะ จาแนกตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (3 รายการ)
25. จานวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติต่อประชากรพันคน จาแนกตามภัยธรรมชาติ
26. จานวนผู้ประสบภัยธรรมชาติต่อประชากรพันคน จาแนกตามภัยธรรมชาติ
27. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ
3) รายการสถิติ ท างการที่ ยั งไม่ มี ห น่ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ ไม่มี ห น่ ว ยงานรวบรวมข้อ มู ล ใน
ภาพรวม จานวนรวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังนี้
28. พื้นที่ทะเลอาณาเขต
29. พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง (ไร่)
30. ร้อยละของพื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองต่อพื้นที่ทะเลอาณาเขต
31. ปริมาณน้าผิวดิน (ลบ.ม.) ต่อประชากร
32. ปริมาณน้าหมุนเวียน (ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)
33. ปริมาณการใช้น้าภาคครัวเรือน (ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)
34. ปริมาณการใช้น้าภาค อุตสาหกรรม (ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)
35. ปริมาณการใช้น้าภาคเกษตร (ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)
36. ร้อยละของการใช้น้าต่อปริมาณน้าทั้งหมด
4) รายการสถิติทางการที่มี การจัดเก็บโดยหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคณะอนุกรรมการสถิติสาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน 2 รายการ มีดังนี้
กรุงเทพมหานคร สานักการระบายน้า (2 รายการ)
37. สัดส่วนคลองในกรุงเทพมหานคร จาแนกตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน (พอใช้ขึ้นไป)
38. ปริมาณน้าเสียชุมชนที่เข้าระบบบาบัดของกรุงเทพมหานคร จาแนกตามโรงบาบัด
น้าเสีย
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4.1.3 รายการสถิติทางการที่อยู่ในสาขาอื่น ที่สาขานี้ต้องการใช้ มีจานวน 4 รายการ ดังนี้
สาขาอุตสาหกรรม (1 รายการ)
1. ปริมาณและมูลค่าผลผลิตแร่ จาแนกตามชนิดแร่
สาขาเกษตรและประมง (3 รายการ)
2. จานวนพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับการฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
จาแนกรายจังหวัด
3. ปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ จาแนกตามประเภทของพืชที่ปลูก
4. ปริมาณการนาเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร จาแนกตามชนิดของสารเคมี
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1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน

3. ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
3.1 ภัยธรรมชาติ
7) หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงภัยแล้ง

1.2 ทรัพยากรดินและ
ที่ดิน

โครงสร้างสถิติทางการ
ชื่อสถิติทางการ
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ทรัพยากรแร่
3) ปริมาณและมูลค่า
ของการนาเข้า และการ
ส่งออกแร่

เป็นรายการที่ต้องประสานเพิ่มเติมใน
สาขาเกษตรฯ
มีข้อมูลสถิติพร้อมเผยแพร่

จานวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง กรมพัฒนาที่ดิน
ภัยแล้ง จาแนกตามเขตการ
ปกครอง

สถานการณ์สถิติทางการ
เป็นรายการที่ต้องประสานเพิม่ เติมใน
สาขาอุตสาหกรรม มีข้อมูลสถิตเิ ผยแพร่
ในเว็บไซต์ http://www7.dpim.go.th
/stat/production.php
เป็นรายการที่ต้องประสานเพิ่มเติมใน
สาขาเกษตรฯ มีข้อมูลสถิติเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ ล่าสุดปี 2551/2552
ทางเว็บไซต์ http://olp101.ldd.go.th
/luse1/luse_product51-52.htm

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
จาแนกตามชนิดแร่
และการเหมืองแร่
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแร่
จาแนกตามชนิดแร่
ร้อยละของการใช้ ที่ดิ น จาแนก กรมพัฒนาที่ดิน
ตามการใช้ประโยชน์

รายการสถิติทางการ

4.1.1 รายการสถิติที่ต้องประสานสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเพิ่มรายการสถิติทางการ มีรายละเอียดดังตาราง

4.1 สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาการผลิตสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ า ยเลขาฯ ประสานงานกั บ สาขา
เกษตรฯ เพิ่มเติมรายการ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับสาขา
เกษตรฯ เพิ่มเติมรายการ

ฝ่ายเลขาฯ ประสานงานกับฝ่ายเลขาฯ
สาขาอุตสาหกรรมฯ เพิ่มเติมรายการ

แนวทางการพัฒนา
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3) การเปลี่ยนแปลง
ของพื้นที่ป่าไม้
6) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่
สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ทั้งหมด
1) พื้นที่ชุ่มน้า

1.5 ทรัพยากรป่าไม้

1

สถานการณ์สถิติทางการ

อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาข้อมูลเชิงสถิติ
มีข้อมูล (พื้นที่แหล่งแร่ 1) เป็นแผนที่ GIS
พื้นทีท่ รัพยากรแร่ ในเว็บไซต์
http://www.dmr.go.th/
main.php?filename=main_poten
พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการฟื้นฟู กรมทรัพยากรทางทะเล ทช. อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงาน
หรื อ ปลู ก ทดแทน จ าแนกตาม และชายฝั่ง
ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัด
ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
กรมป่าไม้
ก าลั งด าเนิ น การจั ดท าข้ อ มู ล คาดว่ า จะ
พื้นที่ป่าไม้เฉลี่ยต่อปี
เผยแพร่ได้ในปี 2558
ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ต้องคานวณเพิ่มเติมจากพื้นทีป่ า่ อนุรักษ์ที่
สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
สมบูรณ์ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด
ทั้งหมด
จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ สานักงานนโยบายและ ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน/ทาตาม
ระหว่างประเทศ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ คาร้องขอ ข้อมูลล่าสุดปี 2552 เก็บรวบรวม
และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลโดยการสารวจและรายงาน
โดยจัดจ้างที่ปรึกษาดาเนินการศึกษา
จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ สานักงานนโยบายและ เฉพาะข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ระดับนานาชาติ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุ่มน้าเฉพาะบางพื้นที่ จัดเก็บใน
รูปเอกสาร/รายงาน รูปแบบไฟล์ข้อมูล
และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ปริมาณทรัพยากรแร่ที่มีศักยภาพ กรมทรัพยากรธรณี
เป็นไปได้ จาแนกตามชนิดแร่

รายการสถิติทางการ

พื้นที่แหล่งแร่ หมายถึง พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีแหล่งแร่ หรือแหล่งสินแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกันในพื้นที่นั้น ขอบเขตของพื้นที่แหล่งแร่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพข้อมูล

1.6 ทรัพยากรชีวภาพ

5) ป่าชายเลนที่ได้รับ
การฟื้นฟู

1.3 ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง

โครงสร้างสถิติทางการ
ชื่อสถิติทางการ
1. ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 ทรัพยากรแร่
1) แร่ที่สาคัญ

4.1.2 รายการสถิติทางการที่จัดทาไม่ต่อเนื่อง ต้องศึกษานิยามหรือคานวณเพิ่ม ฯลฯ มีรายละเอียดดังตาราง

จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการ
ข้อมูลสถิติ

จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดทา
ข้อมูลสถิติ
จัดประชุมหารือแนวทางการคานวณ
ตัวชี้วัด

จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดทา
ข้อมูลสถิติ

จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดทา
ข้อมูลสถิติ

แนวทางการพัฒนา
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ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ สานักงานนโยบายและ
ระดับชาติ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3) ชนิดพันธุ์พืชที่ถูก
จานวนชนิดพันธุ์พืชที่พบใน
สานักงานนโยบายและแผน
คุกคาม
ประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
การถูกคุกคาม
สิ่งแวดล้อม
4) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ จานวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่พบใน สานักงานนโยบายและแผน
รุกราน
ประเทศไทย จาแนกตามชนิดพันธุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
และสถานภาพการรุกราน
สิ่งแวดล้อม
5) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ จานวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควร สานักงานนโยบายและแผน
ควรป้องกัน ควบคุม และ ป้องกัน ควบคุม และกาจัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
กาจัดของประเทศไทย
ประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพ สิ่งแวดล้อม
การรุกราน
7) ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูก
จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบใน
สานักงานนโยบายและแผน
คุกคาม
ประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและ
การถูกคุกคาม
สิ่งแวดล้อม
8) ชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่น จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่ควร สานักงานนโยบายและแผน
ที่ควรป้องกัน ควบคุม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ป้องกัน ควบคุม และกาจัดของ
และกาจัดของประเทศ
ประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพ สิ่งแวดล้อม
ไทย
การรุกราน
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
2.2 คุณภาพอากาศ 2) ฝนกรด
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้าฝน กรมควบคุมมลพิษ

โครงสร้างสถิติทางการ

กาลังดาเนินการจัดทาข้อมูล

ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง
ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง

ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง
ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง
ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน
ข้อมูลล่าสุดปี 2549 ข้อมูลไม่ต่อเนื่อง
จัดทาเมื่อมีการวิจัยและมีการประชุมรับรอง

สถานการณ์สถิติทางการ
เป็น pdf นาเสนอเป็นเอกสาร/รายงานและ
เว็บไซต์ http://wetland.onep.go.th

จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการ
ข้อมูลสถิติ

จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
ข้อมูลสถิติ

จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
ข้อมูลสถิติ

จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
ข้อมูลสถิติ

จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
ข้อมูลสถิติ

จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
ข้อมูลสถิติ

แนวทางการพัฒนา
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2.9 สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม

1) สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ

จานวนแหล่งธรรมชาติอันควร สานั ก งานนโยบายและ
อนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภทโป่ง แผนทรัพยากรธรรมชาติ
พุร้อน ที่ได้รับการประเมินด้าน และสิ่งแวดล้อม
คุณค่าสิ่งแวดล้อม ด้านศักยภาพ
และด้านความเสี่ยง จาแนกราย
จังหวัด

ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน/ทาตาม จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
คาร้องขอ
ข้อมูลสถิติ
ข้อมูลล่าสุดปี 2551 จัดเก็บข้อมูลโดยการ
สารวจ ซ้าซ้อนกับกรมทรัพยากรธรณี กรม
อุทยานฯ ฯลฯ

จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
ข้อมูลสถิติ

สานั ก งานนโยบายและ ข้อมูลจัดทาไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุม
แผนทรัพยากรธรรมชาติ เนือ่ งจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลล่าสุดปี 2547 เก็บรวบรวมข้อมูล
จากงานทะเบียน

จานวนแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภท
ชายหาด ที่ได้รับการประเมิน
ด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อม ด้าน
ศักยภาพ และด้านความเสีย่ ง
จาแนกตามรายจังหวัด

แนวทางการพัฒนา
จัดประชุมหารือแนวทางการจัดการ
ข้อมูลสถิติ

สานั ก งานนโยบายและ ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน/ทาตาม จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ คาร้องขอ
ข้อมูลสถิติ
และสิ่งแวดล้อม
เก็บรวบรวมข้อมูลจากงานทะเบียน ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน
2532 ซ้าซ้อนกับกรมทรัพยากรธรณี กรม
อุทยานฯ กรมทรัพยากรน้า ฯลฯ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถานการณ์สถิติทางการ
กรมส่งเสริมการปกครอง ยังไม่มีข้อมูลภาพรวม
ท้องถิ่น

จานวนแหล่งธรรมชาติที่ได้รับ
การประกาศให้เป็นมรดกทาง
ธรรมชาติของท้องถิ่นอันควร
อนุรักษ์ในปีแห่งการพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างสถิติทางการ
ชื่อสถิติทางการ
รายการสถิติทางการ
2.7 สิ่งแวดล้อม
2) เนื้อที่สวนสาธารณะ จานวนและเนื้อที่สวนสาธารณะ
ชุมชน
จาแนกตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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รายการสถิติทางการ
จ านวนแหล่ งธรรมชาติ อั นควร
อนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภทธรณี
สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ที่
ได้ รั บ การประเมิ น ด้ า นคุ ณ ค่ า
สิ่งแวดล้ อม ด้านศักยภาพ และ
ด้ า นความเสี่ ย ง จ าแนกราย
จังหวัด
จานวนแหล่ งธรรมชาติ อั น ควร
อนุรักษ์ของท้องถิ่น จาแนกตาม
ประเภทแหล่งธรรมชาติ

จานวนผู้เสียชีวิตจากภัย
ธรรมชาติต่อประชากรพันคน
จาแนกตามภัยธรรมชาติ
(ตัวชี้วัด)

กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ต้องคานวณเพิ่มเติม จากจานวนผู้เสียชีวิต จัดประชุมหารือแนวทางการคานวณ
จากภัยธรรมชาติแต่ละแหล่งที่มา และ
ตัวชี้วัด
จานวนประชากร

จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
ข้อมูลสถิติ

จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
ข้อมูลสถิติ

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถานการณ์สถิติทางการ
แนวทางการพัฒนา
สานั ก งานนโยบายและ ข้อมูลจัดทาไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุม
จั ด ประชุ มหารื อแนวทางการจั ดการ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ เนือ่ งจากเป็นการสุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลสถิติ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลล่าสุดปี 2554 จัดจ้างที่ปรึกษาในการ
เก็บข้อมูลจากการสารวจ ซ้าซ้อนกับกรม
ทรัพยากรธรณี

สานั ก งานนโยบายและ ไม่มีกาหนดการนาเสนอที่แน่นอน/ทาตาม
แผนทรัพยากรธรรมชาติ คาร้องขอ
และสิ่งแวดล้อม
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการส ารวจและ
ทะเบี ยน ซ้ าซ้ อนกั บกรมทรั พยากรธรณี
กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรน้า ฯลฯ
2) สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม จานวนแหล่งศิลปกรรมอันควร สานั ก งานนโยบายและ ไม่มีกาหนดการนาเสนออย่างชัดเจน/ไม่เคย
อนุ รัก ษ์ป ระเภทย่า นชุ มชนเก่ า แผนทรัพยากรธรรมชาติ จัดทาในรูปแบบสถิติ
จาแนกตามภาค
และสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลล่าสุด 2557 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ทะเบียน ดาเนินโครงการจัดทา
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
ประเภทย่านชุมชนเก่าเป็นรายภาค ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2555 ขณะนี้ได้รวบรวม
ข้อมูลครบทุกภาค และอยู่ระหว่างปรับ/
ทบทวนข้อมูลให้เป็นปีฐานเดียวกัน

ชื่อสถิติทางการ

3. ภัยธรรมชาติและอุบัติภัย
3.1 ภัยธรรมชาติ
12) ภัยธรรมชาติ

โครงสร้างสถิติทางการ
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ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ
จานวนผู้ประสบภัยธรรมชาติต่อ
ประชากรพันคน จาแนกตามภัย
ธรรมชาติ
ร้อยละของมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

สถานการณ์สถิติทางการ
ต้องคานวณเพิ่มเติม จากจานวน
ผู้ประสบภัยธรรมชาติแต่ละแหล่งที่มา และ
จานวนประชากร
ต้องคานวณเพิ่มเติมจากมูลค่าความ
เสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ

1.4 ทรัพยากรนา

พื้ น ที่ ทา งทะ เ ล ที่ ไ ด้ รั บ กา ร
อนุรักษ์คุ้มครอง
ร้อยละของพื้นที่ทางทะเลที่ได้รับ
การอนุ รั ก ษ์ คุ้ ม ครองต่ อ พื้ น ที่
ทะเลอาณาเขต
ปริมาณน้าผิวดิน (ลบ.ม.) ต่อ
ประชากร

8) ปริมาณน้าผิวดิน

รายการสถิติทางการ
พื้นที่ทะเลอาณาเขต

6) พื้นที่คุ้มครองทาง
ทะเลและชายฝั่ง

โครงสร้างสถิติทางการ
ชื่อสถิติทางการ
1.3 ทรัพยากรทางทะเล 1) อาณาเขตทางทะเล
และชายฝัง่

ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยั ง ไ ม่ มี ห น่ ว ย ง า น
รับผิดชอบ
ยั ง ไ ม่ มี ห น่ ว ย ง า น
รับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ยั ง ไ ม่ มี ห น่ ว ย ง า น
รับผิดชอบ

ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

สถานการณ์สถิติทางการ
ยังไม่มีการจัดทาข้อมูลในเชิงสถิติ มีการ
จัดทาแผนที่ทะเลอาณาเขต โดยกรม
อุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

4.1.3 รายการสถิติทางการทีย่ ังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ ไม่มีหน่วยงานรวบรวมข้อมูลในภาพรวม มีรายละเอียดดังตาราง

โครงสร้างสถิติทางการ

จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบและกาหนดคานิยามให้
ชัดเจน

จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ
จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ

แนวทางการพัฒนา
จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ

จัดประชุมหารือแนวทางการคานวณ
ตัวชี้วัด

แนวทางการพัฒนา
จัดประชุมหารือแนวทางการคานวณ
ตัวชี้วัด
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ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ
ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ
ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปริมาณการใช้น้า
ภาคอุตสาหกรรม (ลบ.ม.ต่อคน
ต่อปี)
ปริมาณการใช้น้าภาคเกษตร
(ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)
ร้อยละของการใช้น้าต่อปริมาณ
น้าทั้งหมด

ต้องคานวณเพิ่มเติม จากปริมาณการใช้
น้าทุกภาคส่วน และปริมาณน้าทั้งหมด

ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม
(มีข้อมูลหลายแหล่งเช่น กปน กปภ.
อบต.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

ปริมาณการใช้น้าภาคครัวเรือน
(ลบ.ม.ต่อคน ต่อปี)

สถานการณ์สถิติทางการ
ต้องศึกษานิยามเพิ่มเติม

10) ปริมาณการใช้น้า

หน่วยงานรับผิดชอบ
ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายการสถิติทางการ
ปริมาณน้าหมุนเวียน
(ลบ.ม. ต่อคน ต่อปี)

ชื่อสถิติทางการ
9) ปริมาณน้า
หมุนเวียน

แนวทางการพัฒนา
จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบและกาหนดคานิยามให้
ชัดเจน
จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบและแนวทางการจัดการ
ข้อมูลสถิติ
จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบและแนวทางการจัดการ
ข้อมูลสถิติ
จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบและแนวทางการจัดการ
ข้อมูลสถิติ
จัดประชุมหารือเพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบและแนวทางการจัดการ
ข้อมูลสถิติ

7) น้าเสียชุมชนที่เข้า
ระบบบาบัดของ
กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างสถิติทางการ
ชื่อสถิติทางการ
2.3 คุณภาพนา
4) คุณภาพคลองใน
กรุงเทพมหานคร

รายการสถิติทางการ
สัดส่วนคลองในกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามเกณฑ์คุณภาพ
มาตรฐาน (พอใช้ขึ้นไป)
ปริมาณน้าเสียชุมชนที่เข้าระบบ
บาบัดของกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามโรงบาบัดน้าเสีย

กรุงเทพมหานคร
สานักการระบายน้า

หน่วยงานรับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร
สานักการระบายน้า

หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

สถานการณ์สถิติทางการ
หน่วยงานไม่อยู่ในอนุกรรมการฯ

แนวทางการพัฒนา
ฝ่ายเลขาฯ ประสานกับสานักการ
ระบายน้า เพือ่ ขอความร่วมมือในการ
จัดการข้อมูล
ฝ่ายเลขาฯ ประสานกับประสานสานัก
การระบายน้า เพื่อขอความร่วมมือใน
การจัดการข้อมูล เผยแพร่ทางเว็บไซต์
www.dds.bma.go.th

4.1.4 รายการสถิติทางการที่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานทีไ่ ม่ได้เป็นคณะอนุกรรมการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีรายละเอียดดังตาราง

โครงสร้างสถิติทางการ

4.2 สถานการณ์ แ ละแนวทางการพั ฒ นาความพร้ อ มของหน่ ว ยสถิ ติ ส าขาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
4.2.1 สถานการณ์ของหน่วยสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในภาพรวมการดาเนิ น งานสถิ ติ สาขาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของหน่วยสถิติ ต่างๆ
มีจุดแข็งและข้อจากัด ดังนี้
จุดแข็ง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับการพัฒนาสถิติ
 มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารงาน (Administrative records) เป็นประจาสม่าเสมอ ตาม
ภารกิจของหน่วยงาน
 ศูนย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ส านั กงานปลั ดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อม ในฐานะเลขานุ การคณะอนุ กรรมการฯ มี ความมุ่งมั่นที่จะพั ฒ นาและเสริ มสร้า งคุ ณค่ าข้ อมู ล
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริการแก่ทุกภาคส่วน ซึ่ง จะสามารถเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในกระทรวงฯ เพื่อพัฒนาสถิติสาขานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจากัด
 มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลายฉบับ อาทิ
กฎหมายที่กาหนดพื้นที่คุ้มครอง/อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรูป แบบต่างๆ การจัดเก็บข้อมูล
ตามนิยามที่กาหนดไว้ตามกฎหมายทาให้เกิดข้อมูลเฉพาะเรื่องหลายเรื่อง มีความซ้าซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล
บางส่วนมีคานิยามและมาตรฐานสถิติที่แตกต่างกัน
 ข้ อ มู ล สถิ ติ ส่ ว นใหญ่ ก ระจายอยู่ ต ามหน่ ว ยงานในแต่ ล ะกรม/ส านั ก เพราะประเด็ น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องการความรู้ความชานาญเฉพาะทาง มีการแบ่งตาม
ประเภททรัพยากร ประเภทมลพิษ ฯลฯ ต้องมีหน่วยงานกลางประสานงานหลายฝ่ายในการรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นภาพรวมของประเทศ
 หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานของตนเอง ทาให้ข้อมูลกระจายอยู่ตามหน่วยงาน
ต่างๆ มีการพัฒนาฐานข้อมูลแต่แยกส่วนกัน
 สถิติ บางรายการต้ องประมวลจากข้อมูลของหน่วยงานในระดับพื้ นที่ ซึ่ ง มีปัญหาและอุ ปสรรค
มากมายในการบูรณาการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ระยะเวลาจากัด เป็นต้น
 สถิ ติ บ างรายการมี ผู้ จั ด ท าหลายหน่ ว ยงาน ท าให้ ผู้ ใช้ เ กิ ด ความสั บ สนในการน าข้ อ มู ล มาใช้
ประโยชน์
 ขาดบุคลากรและงบประมาณในการจัดเก็บข้อมูล
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4.2.2 แนวทางการพัฒนาความพร้อมของหน่วยสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ของหน่วยสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นามากาหนดแนวทางการ
พัฒนาหน่วยสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิติแก่หน่วยสถิติต่างๆ
2) จัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายงานด้านสถิติ (Career path)
3) การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในการสารวจหรือจัดเก็บข้อมูลสถิติ
4) จัดทาคาขอตั้งอัตรากาลังบุคลากรด้านสถิติ
5) หน่วยงานที่มีบุคลากรด้านสถิติไม่เพียงพอ จัดทาคาขอเพิ่มจานวนบุคลากรด้านสถิติ
หรือดาเนินงานด้านสถิติ
6) นาแผนพัฒนาสถิติรายสาขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการเพื่อจัดทาคาขอ
งบประมาณ
4.3 แผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 - 2558
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควร
ดาเนินการเพื่อพัฒนาสถิติทางการและหน่วยสถิติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 ดังนี้
4.3.1 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถิติทางการ/
รายการสถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

1.1 ทรัพยากรแร่
1) แร่ที่สาคัญ
- ปริมาณทรัพยากรแร่ที่มี
ศักยภาพเป็นไปได้ จาแนกตามชนิดแร่
3) ปริมาณและมูลค่าของการนาเข้า
และการส่งออกแร่
- ปริมาณและมูลค่าการนาเข้าแร่
จาแนกตามชนิดแร่
- ปริมาณและมูลค่าการส่งออกแร่
จาแนกตามชนิดแร่
1.2 ทรัพยากรดินและที่ดิน
1) การใช้ประโยชน์ที่ดนิ
- ร้อยละของการใช้ที่ดิน จาแนก
ตามการใช้ประโยชน์

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
หน่วยงานรับผิดชอบ
2557 2558

การผลิตสถิติทางการ “แร่ที่สาคัญ”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ
การผลิตสถิติทางการ “ปริมาณและมูลค่า
ของการนาเข้าและการส่งออกแร่”
- ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
“ปริมาณและมูลค่าของการนาเข้า และ
การส่งออกแร่”



กรมทรัพยากรธรณี



ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับฝ่าย
เลขาฯ สาขา
อุตสาหกรรม

การผลิตสถิติทางการ “การใช้ประโยชน์
ที่ดิน”
- ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาเกษตรและ
ประมง เพื่อเพิ่มเติมรายการสถิติทางการ
“การใช้ประโยชน์ที่ดิน”



ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับฝ่าย
เลขาฯ สาขาเกษตร
และประมง
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สถิติทางการ/
รายการสถิติทางการ
1.3 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1) อาณาเขตทางทะเล
- พื้นที่ทะเลอาณาเขต

โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
หน่วยงานรับผิดชอบ
2557 2558

การผลิตสถิตทิ างการ “อาณาเขตทางทะเล”
- จัดประชุมหารือ เพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบ
5) ป่าชายเลนทีไ่ ด้รับการฟื้นฟู
การผลิตสถิติทางการ “ป่าชายเลนที่
- พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้รับการ
ได้รับการฟื้นฟู”
ฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน จาแนกตาม - จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
จังหวัด
ข้อมูลสถิติ
6) พื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง การผลิตสถิติทางการ “พื้นที่คุ้มครองทาง
- พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการ
ทะเลและชายฝั่ง”
อนุรักษ์คุ้มครอง
- จัดประชุมหารือ เพื่อกาหนดหน่วยงาน
- ร้อยละของพื้นที่ทางทะเลที่
รับผิดชอบ
ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองต่อพื้นที่
ทะเลอาณาเขต
1.4 ทรัพยากรนา
8) ปริมาณน้าผิวดิน
การผลิตสถิติทางการ “ปริมาณน้าผิวดิน”
- ปริมาณน้าผิวดิน (ลบ.ม.) ต่อ
- จัดประชุมหารือ เพื่อกาหนดหน่วยงาน
ประชากร
รับผิดชอบและกาหนดคานิยามให้ชัดเจน
9) ปริมาณน้าหมุนเวียน
การผลิตสถิติทางการ “ปริมาณน้า
- ปริมาณน้าหมุนเวียน
หมุนเวียน”
(ลบ.ม. ต่อคน ต่อปี)
- จัดประชุมหารือ เพื่อกาหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบและกาหนดคานิยามให้ชัดเจน
10) ปริมาณการใช้น้า
การผลิตสถิติทางการ “ปริมาณการใช้
- ปริมาณการใช้น้าภาคครัวเรือน น้า”
(ลบ.ม ต่อคนต่อปี)
- จัดประชุมหารือ เพื่อกาหนดหน่วยงาน
- ปริมาณการใช้น้า
รับผิดชอบและแนวทางการจัดการข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรม
(ลบ.ม ต่อคน ต่อปี)
- ปริมาณการใช้น้าภาคเกษตร
(ลบ.ม ต่อคน ต่อปี)
- ร้อยละของการใช้น้าต่อปริมาณ
น้าทั้งหมด
1.5 ทรัพยากรป่าไม้
3) การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ การผลิตสถิติทางการ “การเปลี่ยนแปลง
- ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ
ของพื้นที่ป่าไม้”
พื้นที่ปา่ ไม้เฉลี่ยต่อปี
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ
56
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ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ

 กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง



ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ



ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ



ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ



ยังไม่มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ



กรมป่าไม้

แผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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สถิติทางการ/
รายการสถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

6) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ต่อ
พื้นที่ปา่ อนุรักษ์ทั้งหมด
- ร้อยละของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่
สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด
1.6 ทรัพยากรชีวภาพ
1) พื้นที่ชุ่มน้า
- จานวนพื้นทีช่ ุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระหว่างประเทศ
- จานวนพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญ
ระดับนานาชาติ
- จานวนพื้นทีช่ ุ่มน้าที่มี
ความสาคัญระดับชาติ
3) ชนิดพันธุ์พชื ที่ถูกคุกคาม
- จานวนชนิดพันธุ์พชื ที่พบใน
ประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพ
การถูกคุกคาม
4) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่รุกราน
- จานวนชนิดพันธุพ์ ืชต่างถิ่นที่พบ
ในประเทศไทย จาแนกตามชนิดพันธุ์
และสถานภาพการรุกราน
5) ชนิดพันธุ์พืชต่างถิน่ ที่ควร
ป้องกัน ควบคุม และกาจัดของ
ประเทศไทย
- จานวนชนิดพันธุ์พชื ต่างถิ่นที่
ควรป้องกัน ควบคุม และกาจัดของ
ประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพ
การรุกราน
7) ชนิดพันธุ์สัตว์ที่ถูกคุกคาม
- จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ที่พบใน
ประเทศไทย จาแนกตามสถานภาพ
การถูกคุกคาม
8) ชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน
ควบคุม และกาจัดของประเทศไทย
- จานวนชนิดพันธุ์สัตว์ต่างถิ่นที่ควร
ป้ อ งกั น ควบคุ ม และก าจั ด ของ
ประเทศไทย จ าแนกตามสถานภาพ
การรุกราน

การผลิตสถิติทางการ “พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่
สมบูรณ์ต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด”
- จัดประชุมหารือแนวทางการคานวณ
ตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
หน่วยงานรับผิดชอบ
2557 2558
 กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การผลิตสถิติทางการ “พื้นที่ชุ่มน้า”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ



สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การผลิตสถิติทางการ “ชนิดพันธุ์พืชที่ถูก
คุกคาม”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ
การผลิตสถิติทางการ “ชนิดพันธุ์พืชต่าง
ถิ่นที่รุกราน”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ
การผลิตสถิติทางการ “ชนิดพันธุ์พืชต่าง
ถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกาจัดของ
ประเทศไทย”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ



สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การผลิตสถิติทางการ “ชนิดพันธุ์สัตว์ที่
ถูกคุกคาม”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ
การผลิตสถิติทางการ “ชนิดพันธุ์สัตว์
ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกาจัด
ของประเทศไทย”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ









สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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สถิติทางการ/
รายการสถิติทางการ
2.2 คุณภาพอากาศ
2) ฝนกรด
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้าฝน
2.3 คุณภาพนา
4) คุณภาพคลองใน
กรุงเทพมหานคร
- สัดส่วนคลองในกรุงเทพมหานคร
จาแนกตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
(พอใช้ขึ้นไป)
7) น้าเสียชุมชนที่เข้าระบบบาบัดของ
กรุงเทพมหานคร
- ปริมาณน้าเสียชุมชนที่เข้าระบบ
บาบัดของกรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
โรงบาบัดน้าเสีย

2.7 สิ่งแวดล้อมชุมชน
2) เนื้อที่สวนสาธารณะ
- จานวนและเนื้อทีส่ วนสาธารณะ
จาแนกตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.8 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรม
1) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
- จานวนแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของ
ท้องถิ่นอันควรอนุรักษ์ในปีแห่งการ
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- จานวนแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภทชายหาด
ที่ได้รับการประเมินด้านคุณค่า
สิ่งแวดล้อม ด้านศักยภาพ และด้าน
ความเสี่ยง จาแนกตามรายจังหวัด
- จานวนแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภทโป่งพุร้อน
ที่ได้รับการประเมินด้านคุณค่า
สิ่งแวดล้อม ด้านศักยภาพ และด้าน
58
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โครงการ/กิจกรรม

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
หน่วยงานรับผิดชอบ
2557 2558

การผลิตสถิติทางการ “ฝนกรด”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ



กรมควบคุมมลพิษ

การผลิตสถิติทางการ “คุณภาพคลองใน
กรุงเทพมหานคร”
- ฝ่ายเลขาฯ ประสานหน่วยงาน
รับผิดชอบ



ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับ
กรุงเทพมหานคร
สานักการระบายน้า

การผลิตสถิติทางการ “น้าเสียชุมชนที่เข้า
ระบบบาบัดของกรุงเทพมหานคร”
- ฝ่ายเลขาฯ ประสานหน่วยงาน
รับผิดชอบ



ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับ
กรุงเทพมหานคร
สานักการระบายน้า

การผลิตสถิติทางการ “พื้นที่
สวนสาธารณะ”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ



กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การผลิตสถิติทางการ “สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ



สานักงานนโยบาย
และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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สถิติทางการ/
รายการสถิติทางการ

โครงการ/กิจกรรม

ความเสี่ยง จาแนกรายจังหวัด
- จานวนแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ของท้องถิ่นประเภทธรณี
สัณฐานและภูมิลักษณวรรณา ที่ได้รับ
การประเมินด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อม
ด้านศักยภาพ และด้านความเสีย่ ง
จาแนกรายจังหวัด
- จานวนแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ของท้องถิ่น จาแนกตาม
ประเภทแหล่งธรรมชาติ
2) สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
- จานวนแหล่งศิลปกรรมอันควร
อนุรักษ์ประเภทย่านชุมชนเก่า
จาแนกตามภาค
3.1 ภัยธรรมชาติ
7) ภัยแล้ง
- จานวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสีย่ ง
ภัยแล้ง จาแนกตามเขตการปกครอง

การผลิตสถิติทางการ “สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม”
- จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทา
ข้อมูลสถิติ

การผลิตสถิติทางการ “ภัยแล้ง”
- ฝ่ายเลขาฯ ประสานสาขาเกษตรและ
ประมง เพิ่มเติมรายการสถิติทางการ “ภัย
แล้ง”
12) ภัยธรรมชาติ
การผลิตสถิติทางการ “ภัยธรรมชาติ”
- จานวนผู้เสียชีวิตจากภัย
- จัดประชุมหารือแนวทางการคานวณ
ธรรมชาติต่อประชากรพันคน จาแนก ตัวชี้วัด
ตามภัยธรรมชาติ
- จานวนผู้ประสบภัยธรรมชาติต่อ
ประชากรพันคน จาแนกตามภัย
ธรรมชาติ
- ร้อยละของมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
หน่วยงานรับผิดชอบ
2557 2558



สานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม



ฝ่ายเลขาฯ
ประสานงานกับฝ่าย
เลขาฯ สาขาเกษตร
และประมง
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย



แผนพัฒนาสถิตสิ าขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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4.3.2 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาหน่วยสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน
(ระดับกรม)
1) สานักงานสถิติแห่งชาติ

2) หน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการฯ

60
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โครงการ/กิจกรรม
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสถิติแก่
หน่วยสถิติต่างๆ
- ประเมินความต้องการการอบรม
- จัดอบรมตามความต้องการของ
หน่วยสถิติ
2) จัดทาแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสาย
งานด้านสถิติ (Career path)
- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอัตรากาลัง
และความก้าวหน้าในสายงานด้านสถิติ
- หารือสานักงาน ก.พ. ในการกาหนด
ต าแหน่ ง /อั ต ราด้ า นสถิ ติ ใ นหน่ ว ยงาน
ต่างๆ
1) การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายในการ
สารวจหรือจัดเก็บข้อมูลสถิติ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2557 2558

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง





หน่วยสถิติที่รับผิดชอบ
ผลิตสถิติทางการ





สานักงาน ก.พ.





สาหรับ โครงการที่ต้อง
ใช้งบประมาณ

แผนพัฒนาสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557 - 2558
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บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ. (ม.ป.ป.). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550.
กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559). กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ.
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ , เอกสารประกอบการประชุ ม
ประจาปี 2557 ของ สศช: การพัฒนาคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สานักงานสถิติแห่งชาติ สานักบริหารจัดการระบบสถิ ติ. (2555). แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย
พ.ศ. 2554 – 2558. กรุงเทพฯ: สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
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