ประเด็นข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการกําหนดนโยบายของประเทศใน 6 เดือนข้างหน้า
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ประเด็นข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ

รายการชุดข้อมูล

รายละเอียดของชุดข้อมูล

• นโยบายราคาข้าว

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

• แรงงาน

1. จํานวนแรงงานที่ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ําจําแนกรายจังหวัด
2. อัตราค่าจ้างขั้นต่ําของสถานประกอบการในแต่ละจังหวัด
3. จํานวนแรงงานที่สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีรายรับ (รายได้รวมค่าครองชีพ/
เงินช่วยเหลือ) เดือนละ 15,000 บาท

• พลังงานและพลังงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทดแทน

สต๊อกข้าวของรัฐบาลและผู้ประกอบการเอกชน
ปริมาณรับจํานําข้าวเปลือก (รายเดือน)
วงเงินรับจํานําข้าวเปลือก
ต้นทุนทางการตลาดของข้าวไทย และประเทศคู่แข่งสําคัญ (เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์)
ราคาข้าวของไทยและประเทศคู่แข่งสําคัญ (เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์)
ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ของข้าวไทย และประเทศผูผ้ ลิตสําคัญของโลก
ราคาข้าวในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
ราคาสินค้าทดแทน เช่น ข้าวสาลี และพืชอาหารอื่นๆ
ราคาปัจจัยการผลิต ได้แก่ ราคาปุย๋ ราคาเชื้อเพลิง
ทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลก
โครงสร้างต้นทุนการผลิต
ความต้องการใช้พลังงานของสาขาการผลิตสําคัญ
พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชพลังงาน
ปริมาณการผลิตพลังงานทดแทน
ความต้องการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ
ราคาพลังงานทดแทน
ราคาพืชพลังงานในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสําคัญ

ประเด็นข้อมูล

ด้านสังคม

รายการชุดข้อมูล

รายละเอียดของชุดข้อมูล

• อ้อยและน้ําตาลทราย

1. ปริมาณการผลิต
2. ต้นทุนการผลิต
3. ราคาสินค้า

• การสร้างความเป็นธรรมใน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สังคม

• การพัฒนาคนสูส่ ังคมแห่ง
การเรียนรู้

7.
8.
9.
10.

สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุม่ ประชากรและพื้นที่
สัดส่วนของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
อัตราการเข้าสูต่ ลาดแรงงานของผูส้ ูงอายุ สตรี และผู้พิการ
สัดส่วนประชากรทีส่ ามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ
สัดส่วนของแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมของกําลังแรงงานทั้งหมด
สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหารหรือในระดับการตัดสินใจทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคการเมืองในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น
ช่องว่างรายได้ระหว่างแรงงานชายและหญิง
ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ
ดัชนีความสงบสุข
ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรไทย
ระดับค่าเฉลีย่ เชาว์ปัญญาของเด็ก
ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
จํานวนผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง
สัดส่วนประชากรทีส่ ามารถเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
จํานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
ผลิตภาพของแรงงาน
อัตราของการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิตสูง และมะเร็ง
อัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
จํานวนผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวได้รับความช่วยเหลือคุ้มครอง

ประเด็นข้อมูล

รายการชุดข้อมูล

รายละเอียดของชุดข้อมูล
12. การเรียนรู้ของคนในชุมชน
13. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านและชุมชน

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

• ทรัพยากรป่าไม้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย
พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย
การปลูกป่ารายปี จําแนกตามวัตถุประสงค์
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์และนันทนาการ
พื้นที่ป่าชุมชนที่มีการจดทะเบียน
พื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจของรัฐและเอกชน
ความต้องการและการใช้ไม้ภายในประเทศ
ปริมาณการนําเข้าและส่งออกไม้ทอ่ นและไม้แปรรูป

• ทรัพยากรน้ํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สถานการณ์น้ํา
แหล่งน้ําผิวดิน ใต้ดิน ลุ่มน้ํา
ปริมาณน้ําและผังน้ํา
คุณภาพน้ํา
ปริมาณน้ํากักเก็บในอ่าง และในเขือ่ น
พื้นที่และโครงการชลประทาน
ความต้องการน้ํา (รายกิจกรรม)
การพยากรณ์ปริมาณน้าํ และความต้องการ
การพยากรณ์อากาศ
ข้อมูลด้านอุทกศาสตร์
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณบริหารจัดการ

ประเด็นข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการกําหนดนโยบายของประเทศใน 6 เดือนข้างหน้า
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
ประเด็นข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจ

รายการชุดข้อมูล

• การบริการและการ

1.

ท่องเที่ยว

2.
3.
4.
5.

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดของชุดข้อมูล
จํานวนสถานประกอบการ เงินทุน และแรงงานในธุรกิจบริการที่มีศกั ยภาพของไทย ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจ
ภาพยนตร์ ธุรกิจการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ (MICE) ธุรกิจการก่อสร้าง พาณิชยนาวี บริการสุขภาพ (บริการ
ทางการแพทย์ สปา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร) บริการโลจิสติกส์ และบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวนสถานประกอบการ เงินทุน และแรงงานธุรกิจบริการที่มีการค้าขายระหว่างประเทศสูง เช่น บริการการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสาร บริการซอฟต์แวร์ บริการธุรกิจต่างๆ และบริการให้คาํ ปรึกษา เป็นต้น
จํานวนสถานประกอบการ เงินทุน และแรงงานในธุรกิจการท่องเที่ยว
จํานวนสถานประกอบการ เงินทุน และแรงงานในธุรกิจสาขาบริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล
จํานวนผู้ประกอบอาชีพอิสระตามสาขาวิชาชีพที่สําคัญ เช่น สถาปนิก วิศวกร

• การค้าและการลงทุน

1. ข้อมูลการใช้ e-commerce ของธุรกิจ อุตสาหกรรม/บริการ (แยกตามขนาด และพื้นที่)
2. ข้อมูลการลงทุนภาคการค้าและบริการ เช่น ธุรกิจค้าปลีก บริการซ่อมแซมสินค้า ฯลฯ ในพื้นที่ และขนาดการลงทุน

• คุณภาพสิ่งแวดล้อม

1.
2.
3.
4.
5.

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมและรายกิจกรรม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว และต่อ GDP
คุณภาพอากาศในเมืองหลักและเขตอุตสาหกรรม
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และสัดส่วนปริมาณขยะทีไ่ ด้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ
ปริมาณและอัตราการนําขยะกลับมาใช้ใหม่
ปริมาณของเสียอันตรายที่เกิดขึ้น จําแนกตามประเภทของกิจกรรม และประเภทของของเสียอันตราย และปริมาณ
ของเสียอันตรายที่ได้รับการบําบัดอย่างถูกต้อง
6. ปริมาณการนําเข้าและการใช้สารเคมีในประเทศ จําแนกตามวัถุประสงค์ (กิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และ
สาธารณสุข)
7. การใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ํามันเชือ้ เพลิง (Energy Elasticity / Energy Intensity)
8. การร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
9. เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
10. ปริมาณและมูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

