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คำนำ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2546 เห็นชอบให้ปรับบทบาทและภารกิจ

ของบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดเป็นนักบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (Chief Financial Officer : 

CFO) เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีภารกิจ 5 ด้าน คือ ด้านศูนย์ข้อมูล

เศรษฐกิจการคลังจังหวัด ด้านเศรษฐกิจการคลัง ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารการเงิน และ 

ด้านการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง โดยใช้แบบจำลองประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด  

โดยวิธี Management Chart เป็นเครื่องมือช่วยในการติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจจังหวัด

และประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ท่ีมีต่อเศรษฐกิจของจั งหวัด ประกอบการจัดทำรายงาน

ประมาณการเศรษฐกิจเป็นรายไตรมาส โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด  

ท้ั งภาคราชการภาคเอกชน ในการใ ห้ ข้อมูล ท่ี เก่ียว ข้องและจำ เป็นในการจัดทำ รายงาน  

ซ่ึงสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้นำเสนอและเผยแพร่รายงานให้กับผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน  

และประชาชนท่ัวไป ให้รับทราบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ในการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ขอขอบคุณส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีได้ให้ความ

อนุเคราะห์ข้อมูลมา ณ โอกาสน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประ โยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจ

ตามสมควร หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใด สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรยินดีรับข้อคิดเห็น

หรือข้อเสนอแนะ เพื่อจะนำไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 
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ฉบับท่ี 2/2564                                                                         วันท่ี  30 มิถุนายน 2564 

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ปี 2564  

 “เศรษฐกิจจังหวัดยโสธรปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงคาดการณ์ร้อยละ 0.2 ถึง 2.2 
ปรับตัวดีขึ้นจากการคาดการครั้งก่อนที่คาดว่าจะขยายตัวตัวอยู่ในช่วงคาดการณ์ร้อยละ -1.6 ถึง 1.3 

จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และการรับวัคซีนป้องกัน COVID – 19 มากขึ้น 
ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ” 

1. เศรษฐกิจจังหวัดยโสธรในปี 2564  

1.1  ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 เศรษฐกิจจังหวัดยโสธรในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ  

0.2 ถึง 2.2 ต่อปี) ฟ้ืนตัวเม่ือเทียบกับปีก่อน ทีห่ดตัวร้อยละ -2.1 โดยเป็นผลมาจาก  

 ด้านอุปทาน ภายในจังหวัดที่คาดว่าจะขยายตัวจาก ภาคเกษตรกรรม ขยายตัวร้อยละ 9.4 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 7.7 ถึง 11.6 ต่อปี) ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน ทีข่ยายตัวร้อยละ 23.2 เป็นผลมาจากปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ส่วนราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญจะต่ำกว่าปีก่อน ตามกลไกตลาด ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว
ร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.5 ถึง 4.2 ต่อปี) ฟ้ืนตัวจากปีก่อนทีห่ดตัวร้อยละ -5.4 สะท้อนจาก
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวต่อเนื่องประกอบกับจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
ภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 1.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.1 ถึง 2.2) ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.1 
เนื่องจากการจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด และการรับวัคซีนป้องกัน COVID – 19 มากขึ้น ประกอบกับ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ 

ด้านอุปสงค์ ภายในจังหวัดที่คาดว่าจะขยายตัวจาก การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวร้อยละ 10.0  
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 9.2 ถึง 10.9 ต่อปี) ปรับตัวชะลอลงเม่ือเทียบกับปีก่อน ที่ขยายตัวร้อยละ 62.2  
ตามการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ต่ำกว่าปีก่อน การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 7.4  
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.9 ถึง 8.7 ต่อปี) ฟ้ืนตัวเม่ือเทียบกับปี ก่อน ที่หดตัวร้อยละ -5.5 เป็นผลจาก 
การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและสินเชื่อเพ่ือการลงทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 
COVID-19 ระลอกใหม่ และประชาชนได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมาตรการสนับสนุน
กำลังซ้ือของภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 ถึง 3.0 ต่อปี)  

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร 
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 
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ฟ้ืนตัวจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ -1.8 สะท้อนจากปริมาณสินเชื่อเพ่ือการลงทุนที่ เพ่ิมขึ้นซ่ึงเป็นผลจากการปล่อยสินเชื่อ 
รายย่อยตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  

1.2 ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด   
  คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 1 .5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.7 ถึง 2.0 

ต่อปี) ต่อเนื่องจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 0.2 ตามการปรับตัวเพ่ิมขึ้นของดัชนีในหมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร 
และเครื่องด่ืม ตามการสูงขึ้นของหมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร (น้ำมันเชื้อเพลิง) ดัชนีหมวดเครื่องนุ่งห่ม 
และรองเท้า หมวดเคหสถาน และบริการส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้น  

2. ปัจจัยเส่ียงเศรษฐกิจในปี 2564 ของจังหวัดยโสธรท่ีต้องติดตามอย่างต่อเน่ือง 
 2.1 ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ ปัญหาการเกิดภัยแล้งจากภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร  
ซ่ึงเป็นผลมาจากภาวะฝนทิ้งช่วงในปี 2564 และการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ภายในจังหวัดจะส่งผลกระทบต่อการผลิต
สินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของประชากรในจังหวัดยโสธร 
 2.2 ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร  จากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวเพ่ิมหรือลดตามกลไกตลาด 
ทำให้รายได้ของเกษตรกรมีความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธร 
เนื่องจากส่งผลถึงกำลังการซ้ือสินค้าและบริการมีความเปลี่ยนแปลงไปตามรายได้ที่ไม่แน่นอนเช่นกัน 
 2.3 ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูง ขึ้น จากมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของภา ครัฐ มีผลกระทบ 
ต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เนื่องจากสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นทำให้ประชาชนซ้ือสินค้าได้น้อยลง 
 2.4 ความต่อ เน่ื อง ของนโยบายการพัฒ นา จังหวัด  เป็ น เรื่ องสำคัญ ในการ พัฒนาเศรษฐกิจ 
ของจังหวัดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องพ่ึงพานโยบายของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือให้เกิด 

การบริ โภค การลงทุ น และกา รจ้ างงา นภา ยในจังหวั ด รวมถึ งการขั บ เคลื่อน โคร งกา รฟ้ืนฟู เศรษฐกิจ 

ภายใต้พระราชกำหนดทีใ่ห้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ 
ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนการสร้างศักยภาพ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
 2.5  การแพร่ร ะบาด ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา  2019  (COVID-19) ส่ งผล ให้ เศรษฐ กิจ 
ของจังหวัดมีแนวโน้มจะชะลอตัวและต่ำกว่าระดับศักยภาพ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ซ่ึงส่ งผลกระทบ ต่อการดำ เนิ น ธุรกิ จ และกา รจ้ างงา นของภา คเอกชน ที่ เก่ีย วข้อ งกับภาคกา รท่ อง เที่ ย ว 
และการบริกา รเป็ น จำนวนมาก ทั้ งนี้มาตรการภาครั ฐที่ เยี ยวยา และบรร เทาผลกระทบจาก  COVID-19  
จะเป็นเครื่องมือในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในระยะต่อไป รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและการรับ
วัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น จะนำไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาคธุรกิจ
ที่สามารถปรับตัวเข้าสู่ระดับใกล้เคียงภาวะปกติได้  
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ตารางสรุปสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร ปี 2564  
(ณ เดือนมิถุนายน 2564)  

  2562R 2563P 
2564F 

เฉลี่ย ช่วง 
สมมติฐานหลัก             

  สมมติฐานภายนอก             

  1) ปริมาณผลผลิต : ข้าวเจ้า (ร้อยละต่อปี)  (16.6)  35.4   9.8   8.0   -   12.0  

  2) ปริมาณผลผลิต : ข้าวเหนียว (ร้อยละต่อปี)  (20.9)  24.7   9.6   9.0   -   11.0  

  3) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ีย : ข้าวเจ้า (บาทต่อตัน)  5,926.0   13,991.0   14,317.0   14,130.4   -   14,410.2  

  4) ราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉล่ีย : ข้าวเหนียว (บาทต่อตัน) 12,175.0   14,857.0   15,662.1   15,377.4   -   15,934.5  

  5) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละต่อปี)  18.7   11.2   4.7   2.0   -   7.0  

  6) จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม (โรงงาน)  311.0   189.0   194.0   193.3   -   195.0  

  7) ทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรม (ล้านบาท)  4,944.2   4,678.9   4,741.8   4,825.7   -   4,772.5  

  8) รายได้จากการค้าส่งค้าปลีก (ร้อยละต่อปี)  9.0   1.6   0.4   (1.0)  -   2.0  

  9) ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บได้ (ร้อยละต่อปี)  9.0   (0.7)  8.5   8.0   -   10.0  

  10) จำนวนรถยนต์น่ังส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (คัน)  2,044.0   1,545.0   1,587.0   1,580.0   -   1,591.0  

  11) จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (คัน) 10,773.0   9,624.0   9,608.0   9,528.0   -   9,720.0  

  12) สินเช่ือเพื่อการลงทุน (ล้านบาท)  5,739.3   5,277.0   5,425.4   5,408.9   -   5,435.3  

  สมมติฐานด้านนโยบาย             

  13) รายจ่ายประจำรัฐบาลกลาง (ล้านบาท) 1,497.3   2,062.1   2,167.0   2,149.8   -   2,185.9  

       (ร้อยละต่อปี)  (2.3)  37.7   5.1   4.3   -   6.0  

  14) รายจ่ายลงทุนรัฐบาลกลาง (ล้านบาท) 1,570.6   2,982.6   3,402.7   3,377.8   -   3,430.0  
       (ร้อยละต่อปี)  6.3   89.9   14.1   13.3   -   15.0  

  ผลการประมาณการ             

1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี)  0.6   (3.1)  1.6  (0.4) -   4.2  

2) อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม (ร้อยละต่อปี)   (10.8)  23.2   9.4   7.7  -   11.6  

3) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละต่อปี)  8.8   (5.4)  2.8   1.5  -   4.2  

4) อัตราการขยายตัวของภาคบริการ (ร้อยละต่อปี)  6.0   0.1   1.0   (0.1) -   2.2  

5) อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน (ร้อยละต่อปี)  5.5   (5.5)  7.4   6.9  -   8.7  

6) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน (ร้อยละต่อปี)  (3.3)  (1.8)  2.8   2.5  -   3.0  

7) อัตราการขยายตัวของรายได้ เกษตรกร (ร้อยละต่อปี) (8.4) 15 13.0  9.8  -   16.2  

8) อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี) 1.2 0.2 1.5 0.7 -  2.0  

9) จำนวนผู้มีงานทำ (คน) 284,208 266,169 266,221  266,176  -   266,280  
    เปล่ียนแปลง (คน) (1,380) (18,039) 53 8 - 111 
 
ที่มา : กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร 
การแสดงอักษรกำกับข้อมูลของปีอ้างอิงในรายงานฉบับนี้มี 2 ลักษณะ คือ  

E  หมายถึง Estimate  หรือการประมาณการข้อมูล   
F  หมายถึง Forecast  หรือการพยากรณ์ข้อมูล   
R  หมายถึง Revised  หรือตัวเลขปรับข้อมูลใหม่   
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สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจ  
1. ด้านอุปทาน ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -0.5 ถึง 2.0 

สูงกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564 ทีค่าดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.4) เป็นผลมาจากภาคบริการ
ขยายตัวร้อยละ 1.0 ต่อปี ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 2.8 ต่อปี และภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 9.4 ต่อปี  
 1.1 ปริมาณผลผลิตข้าวเจ้า ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.8 ชะลอตัวจากปี 2563 ร้อยละ 35.4 
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.0 ถึง 12.0 เท่ากับที่คาดการณ์ ณ เดือนมีน าคม 2564 ที่คาดการณ์ไว้ว่า 
จะขยายตัวร้อยละ 9.8) เป็นผลมาจากภัยแล้งที่คาดว่าจะยาวนานขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร  
และสถานการณ์น้ำท่วมในบางพ้ืนที่เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากเกินไปจากอิทธิพลของมรสุม ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง 

 
 

 1.2  ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียว ในปี 2564  คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.6 ชะลอตัวจากที่เคยขยายตัว 
ในปี 2563 ร้อยละ 24.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 9.0 ถึง 11.0 สูงกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564  
ทีค่าดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 9.5 ) เป็นผลมาจากภัยแล้งที่คาดว่าจะยาวนานขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำ  
ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร และสถานการณ์น้ำท่วมในบางพ้ืนที่เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากเกินไปจากอิทธิพล
ของมรสุม ทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง  
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 1.3  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม ในปี 2564 คาดว่าขยายตัวร้อยละ 4.7 ชะลอตัวจากปี 
2563 ทีข่ยายตัวร้อยละ 11.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 ถึง 7.0 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564  

ทีค่าดการณ์ไว้ว่าจะขยายร้อยละ 5.9) เป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงในบางช่วงเวลา  

 
 

 1.4 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม คาดว่าสิ้นปี 2564 จะมีจำนวนโรงงานรวมทั้งสิ้น 194 แห่ง เพ่ิมขึ้นจากปี 
2563 จำนวน 5 แห่ง (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จำนวน 193 ถึง 195 แห่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564  
ที่ คาดกา ร ณ์ไว้ว่ า จ ะมีจ ำ นวน  1 95  แห่ ง) โดย เป็ น ผลมา จ ากกา รผ่ อนคลา ยมา ตรกา รกา รควบ คุม 
การแพร่ระบาด COVID-19 ประกอบกับสถาบันการเงินให้สินเชื่อจากกองทุนเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ส่งผลให้
จำนวนโรงงานเพ่ิมขึ้น 
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 1.5  รายได้จากการค้าส่งค้าปลีก ในปี 2564 คาดว่า ฟ้ืนตัวร้อยละ 0.4 ปรับตัวลดลงจากปี 2563  
ที่ขยายตัวร้อยละ 1.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -1.0 ถึง 2.0 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564  
ทีค่าดการณ์ไว้ว่าจะหดตัวร้อยละ -0.5) เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซ่ึงทยอยออกมาตรการเพ่ือ
พยุงเศรษฐกิจโดยรวมให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  ที่ยัง
ระบาดอยู่ในประเทศไทย 

   

2. ด้านอุปสงค์ ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.4 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.9 ถึง 4.2  
ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564 ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5) เป็นผลมาจากการใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัวร้อยละ 10.0 ต่อปี การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 7.4 ต่อปี และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 
2.8 ต่อปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1 ภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจัดเก็บได้  ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.5 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2563  
ทีห่ดตัวร้อยละ -0.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 8.0 ถึง 10.0 สูงกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564  
ทีค่าดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.7) เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อ 
COVID-19  และการกระจายวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้ประชาชนในจงัหวัด ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดสามารถขับเคลื่อนได้มากขึ้น  
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 2.2  จำนวนรถยนต์น่ังส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม ่ในปี 2564 คาดว่าจะมีจำนวน 1,587 คัน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2563 จำนวน 42 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จำนวน 1,580 ถึง 1,591 คัน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564  
ทีค่าดการณ์ไวว้่าจะมีจำนวน 1,594 คัน) เป็นผลมาจากการที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง
กว่าระลอกที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการในการเดินทางลดลงซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือรถยนต์ของผู้บริโภค 
แต่บริษัทค่ายรถยนต์ยังคงแข่งขันด้านการตลาดโดยจัดรายการส่งเสริมการขาย  และเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ 
เพ่ือกระตุ้นยอดจำหน่ายรถยนต์  

 
 

 2.3  จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในปี 2564 คาดว่าจะมีจำนวน 9,608 คัน ลดลงจากปี 
2563 จำนวน 16 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่จำนวน 9,528 ถึง 9,720 คัน ต่ำกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564  
ทีค่าดการณ์ไว้ว่าจะมีจำนวน 9,688 คัน) เป็นผลมาจากการที่ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่มีความรุนแรงและกระจายเป็นวงกว้าง
กว่าระลอกที่ผ่านมา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภค  
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2.4  สินเชื่อ เพ่ือการลงทุนของสถาบันการเงิน  ในปี 25 64  คาดว่ าสถาบันการ เงิน ในจั งหวั ด 
จะขยายสินเชื่อได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.8 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.5 ถึง 3.0 โดยสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้  
ณ เดือนมีนาคม 2564 คาดว่าสินเชื่อจะขยายตัวร้อยละ 1.8) คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 5,425 ล้ านบาท ฟ้ืนตัวจากปี ก่อน 
ทีห่ดตัวร้อยละ -8.1 เนื่องจากมาตรการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐ และสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย์ปรับตัวดีขึ้น จากธุรกิจบางส่วนที่เริ่มฟ้ืนตัว  

 

2.5  การใช้จ่ายของภาครัฐ ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 ชะลอตัวจากปี 2563 ที่ขยายตัว
ร้อยละ 62.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 9.2 ถึง 10.9 สูงกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564 ทีค่าดการณ์ไว้
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 7.9) เป็นผลจากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่ขยายตัวร้อยละ 14.1 ตามมาตรการเร่งรัด 
และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 และหน่วยงานภาครัฐได้รับการจัดสรรรายจ่ายลงทุนสูงกว่าปีก่อน 
ขณะที่การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำขยายตัวร้อยละ 5.1 เป็นผลจากการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ และงบดำเนินงาน
ของส่วนราชการทีเ่พ่ิมขึ้น 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมไว้ท่ีร้อยละ 100 ของวงเงิน
งบประมา ณในภาพรวม และเป้ า หมา ยการ เบิ กจ่ าย งบลงทุ น ไว้ที่ ร้ อยละ 100 ของวงเงินงบประมา ณ 
งบลงทุนและเป้าหมายการเบิกจ่ายรายไตรมาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม (ร้อยละ) งบลงทุน (ร้อยละ) 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23.00 8.00 

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 54.00 40.00 

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 77.00 65.00 

ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 100.00 100.00 

 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ายรัฐบาล คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ทั้งสิ้น 
3,038.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -29.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 85.9 
ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม ซ่ึงคาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ท่ีร้อยละ 100 ของวงเงิน
งบประมาณในภาพรวม โดยรายจ่ายประจำคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 1,298.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -22.6  
เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 93.0 ของวงเงินงบประมาณงบประจำ 
เนื่องจากมีการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น สำหรับรายจ่ายลงทุนคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ 
1,756.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -25.6 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 82.0 
ของวงเงินงบประมาณลงทุนซ่ึงคาดว่าจะต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ท่ีร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณ
งบลงทุน เนื่องจากการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่ทันตามช่วงเวลา  
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ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ
จัดสรร 

ผลการ
เบิกจ่ายสะสม

ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ 
จนถึงเดือน 
มิถุนายน 
2564 

ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

ผลการ
คาดการณ์
เบิกจ่าย 

ปีงบประมาณ 
2564 

คาดการณ์ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

เป้าหมาย
การ

เบิกจ่าย 

สูงกว่า/
ต่ำกว่า

เป้าหมาย 

1. งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     รายจ่ายประจำ 1,395.2 1,264.7 90.6 1,298.1 93.0  100.00  -7.0  
     รายจ่ายลงทุน 2,141.6 1,185.3 55.3 1,756.1 82.0  100.00  -18.0  
รายจ่ายภาพรวม 3,536.8 2,450.0 69.3 3,038.8 85.9  100.00  -14.1  

2. งบประมาณเหลื่อมปี       

     ปี 2563 1,110.8 1,019.6 91.8  -     -     -     -    
     ก่อนปี 2563 0.0 0.0 0.0  -     -     -     -    

รวมงบเหลื่อมปี 1,110.8 1,019.6 91.8  -     -     -     -    
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กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน มิถุนายน 2564 

 

 
 

 

3. ด้านรายได้เกษตรกร ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 13.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 9.8 ถึง 16.2 
เท่ากับที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564 ทีค่าดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 13.0) โดยเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิต
ลดลงร้อยละ 9.4 ต่อปี และทีร่าคาผลผลิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้  

3.1 ราคาข้าวเจ้าโดยเฉล่ีย ในปี 2564 คาดว่าจะมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่  14,316 บาทต่อตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2563 ซ่ึงอยู่ที่ราคา 13,991 บาทต่อตัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 14,130 ถึง 14,410 บาทต่อตัน สูงกว่าที่คาดการณ์ 
ณ เดือนมีนาคม 2564 ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีราคาอยู่ที่  14,282 บาทต่อตัน) เนื่องจากปริมาณข้าวที่เพ่ิมขึ้น  
ส่งผลให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงซ่ึงเป็นผลมาจากกลไกราคา 

56.34 

1.72 0.01 

0.05 
0.02 

41.86 

ผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง รายจ่ายลงทนุ
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึง เดือนมิถุนายน 2564

ก่อหนี้ ผูกพัน

อนุมตัสิั่งจ้าง

รอลงนาม

ประกาศเชญิชวน

ร่าง TOR

ไม่ด าเนินการใดๆ



- 12 - 
 

 

 
 

3.2  ราคาข้ าว เหนี ยวโด ย เฉ ล่ีย  ในปี  2 5 64  คาดว่ า อยู่ ที่  1 5 ,6 6 2  บา ท ต่อ ตัน  เพ่ิ มขึ้ น 
จากปี 2563 ซ่ึงอยู่ที่ราคา 14,857 บาทต่อตัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่  15,337  ถึง 15934 บาทต่อตัน  
สูงกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564 ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีราคาอยู่ที่  15,650 บาทต่อตัน ) เนื่องจาก 
ช่วงปลายปี 2564 มีแนวโน้มราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซ่ึงเป็นผลจากกลไกราคา 

 

 4. ด้ านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ในปี 2564 คาดว่า อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 1.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์  
ที่ร้อยละ 0 .7 ถึง 2.0  ต่ ำกว่าที่คา ดการณ์ ณ เดือนมีน าคม 256 4 ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.6 )  
จากการลดลงของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืม ได้แก่ ดัชนี ข้าว แป้ง น้ำตาล และผลิตภัณฑ์จากแป้ง หมวด
เนื้อสัตว์ ได้แก่ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ และหมวดเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
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5. ด้านการจ้างงาน ในปี 2564 คาดว่าจะมีการจ้างงานในจังหวัดยโสธรจำนวน 266,221 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 
2563 จำนวน 53 คน (สูงกว่าที่คาดการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2564 ที่คาดการณ์ไว้ว่าจะมีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 
จำนวน 266,170 คน ) เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดและประชาชนในจังหวัดยโสธร  
ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น และการเปิดกิจการในธุรกิจ
บางประเภท  

 

 

 



 
 

 
 

ตารางสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของจังหวัดยโสธร 
 

เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจ หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562R ปี 2563P 
 ปี 2564F  

Min Consensus Max 
การขยายตัวเศรษฐกิจ         

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจำปี 
ล้านบาท 26,432 26,777 28,005 28,747  27,150   27,028   27,571   28,297  
%yoy 6.2 1.3 4.6 3.0 -3.1  -0.4  1.6  4.2  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ 
(ปีอ้างอิง พ.ศ.2545) 

ล้านบาท 16,139 16,225 16,725 16,906  16,381   16,406   16,554   16,746  
%yoy 4.8 0.5 3.1 0.7 -2.1  0.2  1.1  2.2  

ประชากรในจังหวัด 
Person 469,966 466,519 462,794 459,047  474,500   485,176   487,549   502,175  

คน -0.9 -0.7 -0.8 -1.6 3.4   2.3   2.8   3.0  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉล่ียต่อหัว บาท/คน/ปี 52,517 56,243 57,397 60,513  57,217   55,708   56,550   56,348  

          
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร  (API) %yoy 11.0 -16.2 -8.7 -10.8 23.2  7.7  9.4  11.6  
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI) %yoy -2.0 5.2 -3.0 8.8 -5.4  1.5  2.8  4.2  
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ  (SI) %yoy 9.1 -4.9 4.2 6.0 0.1  -0.1  1.0  2.2  
          
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน  (CP) %yoy 7.3 -3.7 11.0 5.5 -5.5  6.9  7.4  8.7  
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  (IP) %yoy 6.2 -3.6 4.1 -3.3 -1.8  2.5  2.8  3.0  
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาล  (G) %yoy 8.6 -53.3 -1.4 1.6 62.2  9.2  10.0  10.9  
          

ดัชนีรายได้เกษตรกร (Farm Income) %yoy -5.9 -20.2 29.4 -8.4 15.0  9.8  13.0  16.2  

 
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate) %p.a. 3.5 2.1 0.2 1.2 0.2  0.7  1.5  2.0  
ระดับราคาเฉล่ียของ GPP (GPP Deflator) %yoy 0.6 1.2 0.3 -0.1 -1.0  -0.6  0.5  2.0  

การจ้างงาน (Employment) 
คน 280,377 289,514 285,588 284,208 266,169   266,176   266,221   266,280  
yoy 2,089 9,137 -3,926 -1,380 -18,039  8  53  111  
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นิยามตัวแปรและการคำนวณในแบบจำลองเศรษฐกิจจังหวัดยโสธร 
 

GPP constant price ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปีฐาน 
GPP current prices ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปีปัจจุบัน 
GPP CVMs ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ ่
GPPS  ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปีฐาน ด้านอุปทาน 
GPPD ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาปีฐาน ด้านอุปสงค์ 
API (Q) ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร 
IPI (P) ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
SI ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ 
Cp Index ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 
Ip Index ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
G Index ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาล 
GPP Deflator ระดับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดัยโสธร 
CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยโสธร 
PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตระดับประเทศ 
Inflation rate อัตราเงินเฟ้อจังหวัดยโสธร 
Farm Income Index ดัชนีรายได้เกษตรกร 
Population จำนวนประชากรของจังหวัดยโสธร 
Employment จำนวนผู้มีงานทำของจังหวัดยโสธร 
%yoy อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน 
Base year ปีฐาน (2548 = 100) 
Min สถานการณ์ที่คาดว่าเลวร้ายที่สุด 
Consensus สถานการณ์ที่คาดว่าจะเป็นได้มากที่สุด 
Max สถานการณ์ที่คาดว่าดีที่สุด 
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การคำนวณดัชนี 

ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side หรือ Production Side : GPPS) 
ประกอบด้วย 3 ดัชนีได้แก่ 1  
(1) ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม   โดยให้น้ำหนัก 0.256 
(2) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม โดยให้น้ำหนัก  0.108 
(3) ดัชนีผลผลิตภาคบริการ  โดยให้น้ำหนัก 0.637 

การกำหนดน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบของดัชนี  โดยหาสัดส่วนจากมูลค่าเพ่ิมราคาปีปัจจุบัน  
ของเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม (สาขาเกษตร + สาขาประมง) เครื่องชี้ เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 
(สาขาเหมืองแร่ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาไฟฟ้า)  และเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคบริการ (11 สาขา ต้ังแต่สาขา
ก่อสร้าง ถึง สาขาลูกจ้างในครัวเรือน) จากข้อมูล GPP ของ สศช. เทียบกับ GPP รวมราคาปีปัจจุบันของ สศช. 

จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ติดตามภาวะการผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของจังหวัด
ยโสธรเป็นรายเดือน ซ่ึงจะล่าช้าประมาณ 1 เดือนครึ่ง (45 วัน)  โดยการคำนวณ API (Q), IPI (Q), SI (Q) ได้
กำหนดปีฐาน 2548 ซ่ึงคำนวณจากเครื่องชี้ผลผลิตภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
จังหวัดยโสธรรายเดือน อนุกรมเวลาย้อนหลังไปต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตรกรรมจังหวัด  (Agriculture Production Index: API (Q))  
การคำนวณ API (Q) จาก เครื่อ งชี้ผลผลิตภาคเกษตรกรรมของจังหวัดรายเดือน ปร ะกอบด้วย

องค์ประกอบทั้งสิ้น 6 ตัว คือ  
(1) ปริมาณผลผลิตข้าวเจ้า   โดยให้น้ำหนัก 0.777 
(2) ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียว   โดยให้น้ำหนัก 0.132 
(3) ปริมาณผลผลิตยางพารา   โดยให้น้ำหนัก 0.012 
(4) ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลัง  โดยให้น้ำหนัก 0.049 
(5) ปริมาณผลผลิตโคเนื้อ (อาชญาบัตร) โดยให้น้ำหนัก 0.026 
(6) ปริมาณผลผลิตสุกร (อาชญาบัตร)  โดยให้น้ำหนัก 0.003 

• โดยเครื่องชี้วัดทุกตัวได้ปรับฤดูกาล (Seasonal Adjusted : SA) แล้ว 
การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการจัดทำ API (Q) ให้น้ำหนักของเครื่องชี้ข้างต้น ได้จากสัดส่วน

มูลค่าเพ่ิมของเครื่องชี้  ณ ราคาปีปัจจุบัน กับ GPP แบบ Bottom up ณ ราคาปีปัจจุบันภาคเกษตรกรรม 
(สาขาเกษตร และสาขาประมง)   

ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมจังหวัด  (Agriculture Price Index: API (P))  

 
1 เน่ืองจากใช้ตัวเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง จึงทำให้ น้ำหนักรวมไม่เท่ากับ 1  
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การคำนวณ API(P) จากเครื่องชี้ราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมของจังหวัดรายเดือน ประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้งสิ้น 6 ตัว คือ 

(1) ราคาผลผลิตข้าวเจ้า  โดยให้น้ำหนัก 0.777 
(2) ราคาผลผลิตข้าวเหนียว  โดยให้น้ำหนัก 0.132 
(3) ราคาผลผลิตยางพารา  โดยให้น้ำหนัก 0.012 
(4) ราคาผลผลิตมันสำปะหลัง  โดยให้น้ำหนัก 0.049 
(5) ราคาผลผลิตโค   โดยให้น้ำหนัก 0.026 
(6) ราคาผลผลิตสุกร   โดยให้น้ำหนัก 0.003 
การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการจัดทำ API(P) ให้น้ำหนักของเครื่องชี้จากสัดส่วน

มูลค่าเพ่ิมของเครื่องชี้  ณ ราคาปีปัจ จุบัน  กับ GPP แบบ Bottom up พ.ศ.2 554 ณ ร าคาปีปั จจุบั น         
ภาคเกษตรกรรม (สาขาเกษตร และสาขาประมง) 

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัด  (Industrial Production Index: IPI)  
การคำนวณ IPI จากเครื่องชี้ผลผลิตอุตสาหกรรมของจังหวัดรายเดือน ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น 

3 ตัว คือ 
(1) ทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมใหม่  โดยให้น้ำหนัก 0.382 
(2) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม  โดยให้น้ำหนัก 0.318 
(3) จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม   โดยให้น้ำหนัก  0.299 

การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการจัดทำ IPI ให้น้ำหนักของเครื่องชี้จากหาความสัมพันธ์ 
Correlation ร ะหว่าง  เครื่อ งชี้ เศรษฐกิจผลผลิต อุตสา หกรรมรา ยปี  กับ  GPP (สศช.) ณ ราคาคงที่  
ภาคอุตสาหกรรม (สาขาเหมืองแร่ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาไฟฟ้า) 

ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ (Service Index : SI) 
การคำนวณ SI จากเครื่องชี้ผลผลิตภาคบริการของจังหวัดรายเดือน ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น  

5 ตัว คือ 
(1) จำนวนรถบรรทุกต่อทะเบียน   โดยให้น้ำหนัก 0.065 
(2) จำนวนนักท่องเที่ยว    โดยให้น้ำหนัก 0.010 
(3) ยอดขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง   โดยให้น้ำหนัก 0.326 
(4) การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรด้านการศึกษา  โดยให้น้ำหนัก 0.462 
(5) การเบิกจ่ายเงินงบบุคลากรด้านสุขภาพ  โดยให้น้ำหนัก 0.138   

การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการจัดทำ SI ให้น้ำหนักของเครื่องชี้ โดยเครื่องชี้ภาคบริการทั้ง 
5 ตัวข้างต้นได้จากสัดส่วนของ GPP (สศช.) สาขาขนส่งฯ สาขาโรงแรมฯ สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ 
สาขาการศึกษา และสาขากิจกรรมด้านสุขภาพฯ ณ ราคาปีปัจจุบัน พ.ศ. 2560 เทียบ GPP รวมภาคบริการ  
ณ ราคาปีปัจจุบัน พ.ศ. 2560 (สศช.) หารด้วยจำนวนเครื่องชี้ในด้านนั้นๆ 
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ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side : GPPD)  
ประกอบไปด้วย 3 ดัชนี ได้แก่ 
(1) ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน โดยให้น้ำหนัก  0.458 
(2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน  โดยให้น้ำหนัก 0.405 
(3) ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ  โดยให้น้ำหนัก 0.137 

การกำหนดน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบของดัชนี โดยหาความสัมพันธ์ Correlation ระหว่างค่าเฉลี่ย
แต่ละดัชนีเป็นรายปี กับ GPP (สศช.) แบบปริมาณลูกโซ่  

จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ติดตามภาวะการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชนการลงทุน  และใช้จ่ายภาครัฐของ
จังหวัดยโสธรเป็นรายเดือน ซ่ึงจะล่าช้าประมาณ 1 เดือนครึ่ง  (45 วัน) โดยการคำนวณ Cp Index, Ip Index, 
G Index ได้กำหนดปีฐาน 2548 ซ่ึงคำนวณจากเครื่องชี้ภาวะการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชนการลงทุน 
และใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดยโสธรเป็นรายเดือนอนุกรมเวลาย้อนหลังไปต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา  

ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Private Consumption Index : Cp Index) 
การคำนวณ Cp Index จากเครื่องชี้การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคภาคเอกชนของจังหวัด เป็นรายเดือน 

ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น 3 ตัว คือ 
(1) ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บได้    โดยให้น้ำหนัก  0.519 
(2) จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่      โดยให้น้ำหนัก 0.351 
(3) จำนวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่  โดยให้น้ำหนัก 0.130 

การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการจัดทำ Cp Index ให้น้ำหนักของเครื่องชี้ จากการหาค่าเฉลี่ ย
ของเครื่องชี้ในการจัดทำ Cp Index และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกัน (บาท) แล้วหาน้ำหนักจากสัดส่วน
มูลค่าเครื่องชี้ฯเทียบกับมูลค่ารวมของเครื่องชี้ทั้งหมด 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Private Investment Index : Ip) 
การคำนวณ Ip Index จากเครื่องชี้การใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนภาคเอกชนของจังหวัด เป็นรายเดือน 

ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น 3 ตัว คือ 
(1) สินเชื่อเพ่ือการลงทุน   โดยให้น้ำหนัก 0.920 
(2) จำนวนรถยนต์พาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ โดยให้น้ำหนัก  0.059 
(3) พ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม  โดยให้น้ำหนัก 0.021 

การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการจัดทำ Ip Index ให้น้ำหนักของเครื่องชี้ จากการหาค่าเฉลี่ย
ของเครื่องชี้ในการจัดทำ Ip Index และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกัน (บาท) แล้วหาน้ำหนักจากสัดส่วนมูลค่า
เครื่องชี้ฯ เทียบกับมูลค่ารวมของเครื่องชี้ทั้งหมด 
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ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ (Government Expenditure Index : G) 
การคำนวณ G Index จากเครื่องชี้ก ารใช้ จ่ายภาครัฐของจั งหวัด เป็นราย เดือน ประกอบด้วย

องค์ประกอบทั้งสิ้น 2 ตัว คือ 
(1) รายจ่ายประจำภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้น้ำหนัก  0.678 
(2) รายจ่ายลงทุนภาครัฐ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยให้น้ำหนัก 0.322 

การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการจัดทำ G Index ให้น้ำหนักของเครื่องชี้ จากการหาค่าเฉลี่ย
ของเครื่องชี้ในการจัดทำ G Index และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกัน (บาท) แล้วหาน้ำหนักจากสัดส่วนมูลค่า
เครื่องชี้ฯ เทียบกับมูลค่ารวมของเครื่องชี้ทั้งหมด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ.2545)  
(GROSS PROVINCIAL PRODUCT CHAIN VOLUME MEASURES (REFERENCE YEAR = 2002)) 

• ประกอบไปด้วยดัชนี 2 ด้าน 

- ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปทาน (GPPS) โดยให้น้ำหนัก  0.650 
- ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (GPPD) โดยให้น้ำหนัก 0.350 

ดัชนีชี้วัดด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ 

• GPP Deflator : ระดับราคา ประกอบไปด้วย 
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)   โดยให้น้ำหนัก  0.650 
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดยโสธร (CPI) โดยให้น้ำหนัก 0.350 
การคำนวณ GPP Deflator คำนวณจากดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด

ยโสธร (CPI) 

• การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำ  
คำนวณจาก GPP constant price X 0.019 (อัตราการพ่ึงพาแรงงาน) 

อัตราการพ่ึงพาแรงงาน  
 คำนวณจากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) โดยมี

รูปแบบความสัมพันธ์ คือ ln(Emp) =  +(ln(GPP))  
 โดยที่ Emp  คือ จำนวนผู้มีงานทำจำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศของจังหวัดยโสธร  
   ข้อมูล Website สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงใช้ปี 2548 – 2559 

GPP  คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดยโสธร แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ.2545) 
ข้อมูลจาก สศช. ซ่ึงใช้ปี 2548 – 2559  
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