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รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคามปี 2564
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดมหาสารคามปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 จากด้านอุปทาน
และอุปสงค์ภายในจังหวัดที่ขยายตัว โดยมีภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

เศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2564
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิ จ จั งหวั ด มหาสารคาม ในปี 2564 คาดว่ ามี แ นวโน้ ม ขยายตั ว ร้ อ ยละ 1.4 (โดยมี
ช่ วงคาดการณ์ ที่ ร้ อยละ 0.9-1.9 ต่ อปี ) เป็ นผลมาจากภาคเกษตร ภาคอุ ตสาหกรรม ภาคบริ การ การบริ โภค
ภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัดภายใต้
สมมติฐาน ดังนี้
ด้านอุปทาน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ -8.7 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ ที่ ร้ อยละ 1.2-2.6 ต่อปี ) ตามการผลิ ต ภาคบริการและการท่ องเที่ ยว คาดว่าจะขยายตั วร้อยละ 1.9
เมื่อเทียบกับ ปี 2563 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.2-2.7 ต่อปี) จากการจัดเก็บภาษีภาคการค้า สาหรับจานวน
นักท่องเที่ยวหดตัว ภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับปี 2563 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 1.1-2.2 ต่อปี) จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้าว และมันสาปะหลัง เป็นสาคัญ ภาคอุตสาหกรรม คาดว่า
จะขยายตั วร้ อยละ 1.6 เมื่ อเที ยบกั บปี 2563 (โดยมี ช่ วงคาดการณ์ ที่ ร้ อยละ 1.1-2.1 ต่ อปี ) จากการเพิ่ มขึ้ น
ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
ด้านอุปสงค์ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ -0.1
(โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 0.8-1.4 ต่อปี) จาก การใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งเป็นแรงผลักสาคัญต่อเศรษฐกิจ คาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2563 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.1-3.1 ต่อปี) เพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่าย
เงินงบประจา และงบลงทุนของส่วนราชการ การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกั บ
ปี 2563 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 1.0-2.0 ต่อปี) จากการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 0.5-1.0 ต่อปี) จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน ด้านรายได้เกษตรกร คาดว่าขยายตัว
ร้อยละ 2.3 ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลจากปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญเพิ่มขึ้น สาหรับราคา
สินค้าเกษตรชะลอตัว
ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัด
อั ตราเงินเฟ้ อทั่ วไปในปี 2564 คาดว่ าจะอยู่ ที่ ร้ อยละ 1.2 ต่ อปี (โดยมี ช่ วงคาดการณ์ ที่ ร้อยละ
1.0-1.5 ต่อปี) จากราคาในหมวดพลังงาน และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวสูงขึ้น ด้านการจ้างงาน
คาดว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จานวน 2,558 คน ตามความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
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ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจในปี 2564 ของจังหวัดมหาสารคามที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
1. สถานการณ์สภาวะอากาศแปรปรวน ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญต่อการขยายตัวของการผลิตในภาคเกษตร
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร การบริโภคภาคเอกชน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร
2. ความไม่ แ น่ น อนและขี ด ความสามารถในการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID 19) เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ว่าจะยืดเยื้อมากน้อยเพียงใด
3. หนี้สินภาคครัวเรือนที่จะกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด หากหนี้สิน
ภาคครัวเรือนมีการขยายตัวมากกว่ารายได้จะทาให้ความสามารถในการใช้จ่ายลดลงและขาดสภาพคล่อง
4. ปัญ หาความไม่ แน่นอนทางการเมือ งส่ งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่ มีค วามสาคัญ ต่อการพั ฒ นา
ประเทศ และมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
5. ความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก

-3ตารางสมมติฐานและผลการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ปี 2564 (ไตรมาส 1/2564)
2562E

2563F

2564F (ณ มีนาคม 2564)
เฉลี่ย
ช่วง

16.9
17.7
14.3
-6.1
12,170
15,487
1.9
676
210
11,420
6.3
-2.0
10.3
5,638
33,627
29,764
-28.6

-27.3
-21.8
18.0
26.2
14,165
13,436
1.8
711
235
11,764
-0.6
-37.2
-10.2
5,410
32,872
29,930
39.5

2.2
1.6
5.4
1.0
14,533
12,898
1.9
728
241
11,870
2.5
-6.0
3.6
5,475
33,398
30,139
1.0

2.0-3.0
1.0-2.0
4.0-7.0
0.5-1.5
14,448-14,590
12,764-13,167
1.8-1.9
725-732
240-242
11,822-11,940
2.0-3.0
-8.0 - -5.0
3.0-5.0
5,464-5,518
33,201-33,529
30,079-30,229
0.5-1.5

4,062.7
3.4
2,726.0
-12.8

4,950.8
18.2
2,613.5
6.8

5,074.6
2.5
2,689.3
2.9

5,049.8-5,099.3
2.0-3.0
2,678.8-2,705.0
2.5-3.5

0.8
5.7
2.0
3.1
-8.4
1.2
5.7
21.0
0.9
414,875
-37,457

-4.1
-3.5
-11.8
-8.5
-3.8
0.7
5.6
0.5
0.7
371,499
-43,376

1.4
1.6
1.6
1.9
1.3
0.7
2.6
2.3
1.2
374,049
2,550

0.9-1.9
1.1-2.2
1.1-2.1
1.2-2.7
1.0-2.0
0.5-1.0
2.1-3.1
1.0-3.8
1.0-1.5

สมมติฐานหลัก
สมมติฐานภายนอก
1) ปริมาณผลผลิต : ข้าวเหนียว (ร้อยละต่อปี)
2) ปริมาณผลผลิต : ข้าวเจ้า (ร้อยละต่อปี)
3) ปริมาณผลผลิต : มันสาปะหลัง (ร้อยละต่อปี)
4) ปริมาณผลผลิต : อ้อยโรงงาน (ร้อยละต่อปี)
5) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย : ข้าวเหนียว (บาทต่อตัน)
6) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย : ข้าวเจ้า (บาทต่อตัน)
7) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย : มันสาปะหลัง (บาทต่อ ก.ก.)
8) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย : อ้อยโรงงาน (บาทต่อตัน)
9) จานวนโรงงานอุตสาหกรรม (โรง)
10) จานวนทุนจดทะเบียนโรงงาน (ล้านบาท)
11) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละต่อปี)
12) จานวนนักท่องเที่ยว (ร้อยละต่อปี)
13) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ (ร้อยละต่อปี)
14) จานวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ (คัน)
15) จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ (คัน)
16) สินเชื่อเพือ่ การลงทุน (ล้านบาท)
17) พื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวม (ร้อยละต่อปี)
สมมติฐานด้านนโยบาย
18) รายจ่ายประจารัฐบาลกลาง (ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี)
19) รายจ่ายลงทุนรัฐบาลกลาง (ล้านบาท)
(ร้อยละต่อปี)
ผลการประมาณการ
1) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ร้อยละต่อปี)
2) อัตราการขยายตัวของภาคเกษตรกรรม (ร้อยละต่อปี)
3) อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละต่อปี)
4) อัตราการขยายตัวของภาคบริการ (ร้อยละต่อปี)
5) อัตราการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน (ร้อยละต่อปี)
6) อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน (ร้อยละต่อปี)
7) อัตราการขยายตัวของการใช้จา่ ยภาครัฐ (ร้อยละต่อปี)
8) อัตราการขยายตัวของรายได้เกษตรกร (ร้อยละต่อปี)
9) อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละต่อปี)
10) จานวนผู้มีงานทา (คน)
เปลี่ยนแปลง (คน)
E : Estimate : การประมาณการ
F : Forecast : การพยากรณ์

373,249-375,078

1,750-3,579

ที่มา : กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สานักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
ปรับปรุงล่าสุด 31 มีนาคม 2564

-4-

สมมติฐานหลักในการประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม
1. ด้านอุปทาน ในปี 2564 คาดว่าขยายตัวร้อยละ 1.9 (มีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.2 – 2.6 ต่อปี) เป็นผลมาจาก
ภาคบริการ ขยายตั วร้อยละ 1.9 ภาคเกษตรกรรม เป็นแรงขั บเคลื่ อนเศรษฐกิ จหลักของจังหวัดขยายตั วร้ อยละ 1.6
และ ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 1.6 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ปริ ม าณผลผลิ ต ข้ า ว ในปี 2564 ข้ า วเหนี ย ว คาดว่ า จะขยายตั ว ร้ อ ยละ 2.2 (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.0 – 3.0 ต่อปี) และข้าวเจ้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ
1.0 – 2.0 ต่อปี) ปริมาณข้าวเหนียวและข้าวเจ้าขยายตัวเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออานวย
ต่อการเพาะปลูกส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
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1.2 ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปี 2563
(โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ ร้อยละ 4.0 – 7.0) ขยายตั วในอั ตราชะลอลงจากปี 2563 ที่ ขยายตั วร้อยละ 18.0 เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตมันสาปะหลังมีแนวโน้มชะลอตัว จากความเสี่ยงการถูกกดราคารับซื้อหัวมันสดจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
มันสาปะหลัง ขณะที่ยังมีแรงจูงใจจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังที่ประกันราคากิโลกรัมละ
2.50 บาท ที่เชื้อแป้ง 25 เปอร์เซ็น อีกทั้งตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มต้องการนาเข้ามันสาปะหลังจานวนมาก

1.3 ปริมาณผลผลิตอ้อยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับปี 2563 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ ที่ ร้ อยละ 0.5-1.5) ขยายตั วในอั ตราชะลอลงจากปี 2563 ที่ ขยายตั วร้ อยละ 26.2 เนื่ องจากเกษตรกร
ได้ รั บผลกระทบจากราคาอ้ อยที่ ตกต่ า จึ งได้ ปรั บเปลี่ ยนพื้ นที่ บางส่ วนเพื่ อปลู กมั นส าปะหลั งแทนอ้ อยโรงงาน
ประกอบกับต้นทุนการตัดอ้อยสดสูงขึ้น เพราะนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้ตัดอ้อยสดไม่ต้องการให้ตัดอ้อยไฟไหม้
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1.4 จานวนโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2564 คาดว่าจะมีจานวนโรงงานทั้งสิ้น 241 โรงงาน (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 240-242 โรงงาน) เพิ่มจากปี 2563 จานวน 6 โรงงาน โดยภาคอุตสาหกรรมได้ปัจจัย
สนับสนุนจากมาตรการของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการด้านสินเชื่อผ่านธนาคารต่างๆ ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและ
เริ่มมีคาสั่งซื้อมากขึ้น

*** ปรับข้อมูลจานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (ปี พ.ศ. 2562-2564) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
และ พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

1.5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ร้อยละ 2.0-3.0) ขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ -0.6 มีแนวโน้มจะฟื้นตัว
ดี ขึ้ นตามการฟื้ นตั วของเศรษฐกิ จในประเทศและเศรษฐกิ จโลก โดยคาดว่ าสถานการณ์ ไวรั สโคโรน่ า COVID-19
จะคลี่คลาย ทาให้กิจการขนาดใหญ่และกิจการเฉพาะอย่างกลับมาใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น
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1.6 จ านวนนั กท่ องเที่ ยวในปี 2564 คาดว่าจะหดตั วร้ อยละ -6.0 ต่ อปี (โดยมี ช่ วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ -8.0 ถึ ง -5.0 ต่ อปี ) ปรับตั วดี ขึ้ นจากปี 2563 ที่ หดตั วร้ อยละ -37.2 คาดว่าการท่ องเที่ ยวจะเริ่ มทยอย
ปรับตัวดีขึ้น โดยมีการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือไทยเที่ยวไทยเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก หากในช่วงปีนี้ไม่มีการระบาด
ระลอกใหม่ หรือพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

2. ด้านอุปสงค์ ในปี 2564 คาดว่าขยายตัวร้อ ยละ 1.0 (มีช่ วงคาดการณ์ ที่ร้อ ยละ 0.8-1.4 ต่อ ปี )
เป็นผลมาจาก การใช้ จ่ายภาครัฐ ซึ่งเป็นแรงผลัก สาคัญ ต่อ เศรษฐกิจ ขยายตัวร้อยละ 2.6 การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 1.3 การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 0.7 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0-5.0) ขยายตัวจากปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ -10.2 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนอย่ างต่อเนื่อง เช่ น มาตรการ “เราชนะ” จานวน 7,000 บาท “ม.33 เรารักกั น” จานวน 4,000 บาท
แก่ผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง เป็นต้น
ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกที่แจ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จากการอุปโภคและบริโภค
ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
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2.2 จานวนรถยนต์ นั่ งส่วนบุคคลที่ จดทะเบี ยนใหม่ ในปี 2564 คาดว่าจะมี รถยนต์นั่ งส่วนบุคคล
ที่จดทะเบียนใหม่ จานวน 5,475 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ ที่ 5,464-5,518 คัน) เพิ่ มขึ้นจากปี 2563 จานวน 65 คัน
คาดว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ประชาชนจะมีความมั่นใจในการตัดสินใจครอบครองรถ
มากขึ้ น แต่ทั้งนี้ก็ ยังคงต้ องจับตามองว่าการระบาดระลอกใหม่ ของโควิด -19 ว่าจะส่งผลมากน้อยแค่ ไหนเนื่องจาก
เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

2.3 จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ในปี 2564 คาดว่าจะมีรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
จานวน 33,398 คัน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 33,201-33,529 คัน) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จานวน 526 คัน คาดว่า
การเติบโตของยอดขายเพิ่มขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต้องพึ่งพากาลังซื้อจากเกษตรกรซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอน
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2.4 สินเชื่อเพื่อการลงทุนของสถาบันการเงินในจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2564 คาดว่าจะมียอดสินเชื่อ
เพื่อการลงทุน จานวน 30,139 ล้านบาท (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 30,079-30,229 ล้านบาท) จากมาตรการของรัฐ
ในด้านการเงินและสินเชื่อที่ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดคลี่คลาย

2.5 พื้นที่อนุญาตก่อสร้างรวมจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 - 1.5) ตามพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยชะลอลงเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ
39.5 ที่ขยายตัวในอัตราเร่งจากปีก่อน และการเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน
39.5

40.0
25.6

30.0

27.5

%yoy

20.0
10.0

5.5

0.0

1.0

0.0
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-6.3
-15.4

2561E

-28.6
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2.6 การใช้จ่ายของภาครัฐ ปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.6 เป็นผลจากรายจ่ายประจาขยายตัว
ร้อยละ 2.5 ต่อปี (โดยมีช่วงคาดการณ์ ร้อยละ 2.0-3.0 ต่อปี) ภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่เพิ่ มขึ้นและ
รายจ่ายลงทุ นขยายตั วร้อยละ 2.9 (โดยมี ช่วงคาดการณ์ ร้อยละ 2.5-3.5 ต่ อปี) เนื่องจากส่วนราชการได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาและรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้ดาเนินมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 11 การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม
ส าหรั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 รายจ่ า ยรั ฐ บาลสามารถเบิ ก จ่ า ยงบประมาณภาพรวมได้ ทั้ ง สิ้ น
7,763.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิก จ่ายที่ร้อยละ 100.0 ของวงเงินงบประมาณในภาพรวม โดยรายจ่ายประจา
เบิกจ่ายได้ 5,074.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 100.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจา และ
รายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ 2,689.3 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 100.0 ของวงเงิน งบประมาณ
รายจ่ายลงทุน

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วย : ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประมาณ สะสมตั้งแต่
การ
จัดสรร ต้นปี งปม.จนถึง
เบิกจ่าย
เดือน ธ.ค. 63
1. งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายจ่ายประจา
3,166.9
2,395.6
75.7
รายจ่ายลงทุน
3,795.2
611.9
16.1
รายจ่ายภาพรวม
6,962.1
3,007.5
43.2
2. งบประมาณเหลื่อมปี
ปี 2563
1,206.8
860.1
71.3
ก่อนปี 2563
รวมงบเหลื่อมปี
1,206.8
860.1
71.3

ผลการ คาดการณ์
เป้าหมาย
คาดการณ์ ร้อยละ
สูงกว่า/ต่า
การ
เบิกจ่ายปี
การ
กว่าเป้าหมาย
เบิกจ่าย
งปม. 2564 เบิกจ่าย
5,074.6
2,689.3
7,763.8

100.0
100.0
100.0

100
100
100

-

-

-

-

-

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน มีนาคม 2564

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

-
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กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน มีนาคม 2564

ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รายจ่ายลงทุน
สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน มีนาคม 2564

ที่มา : รายงานการติดตามสถานการณ์ก่อหนี้รายจ่ายลงทุน จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
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3. ด้านรายได้เกษตรกร ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปี 2563 (โดยมีช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ 1.0-3.8) ขยายตั วเมื่ อเที ยบกั บปีก่ อน จากปริมาณผลผลิตสินค้ าเกษตรปรับตั วดี ขึ้นกว่าปี ก่ อน เนื่องจาก
ปรากฏการณ์ลานีญาที่ส่งผลให้ปริมาณน้าฝนเอื้อต่อการเพาะปลูกยาวไปจนถึงช่วงกลางปี ประกอบกับการที่เกษตรกร
ปรับตัวดูแลรักษาต้นพืชได้ดีขึ้นหลังจากเจอการระบาดของโรคพืชในปีที่ผ่านมา

3.1 ราคาข้าว ในปี 2564 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 โดยราคาข้าวเหนียว เฉลี่ยอยู่ที่ 14,533 บาทต่อตัน
(โดยมีช่วงคาดการณ์เฉลี่ยอยู่ที่ 14,448-14,590 บาทต่อตัน) และราคาข้าวเจ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 12,898 บาทต่อตัน (โดยมีช่วง
คาดการณ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 12,764-13,167 บาทต่อตัน) ภาพรวมราคาข้าวเปลือกในประเทศจะยังอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก
คาดว่ายังมีความต้องการนาเข้าข้าวในตลาดโลกในปี 2564 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2563
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3.2 ราคามันสาปะหลัง ในปี 2564 คาดว่าราคามันสาปะหลังเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 บาทต่อ ก.ก. (โดยมีช่วง
คาดการณ์เฉลี่ยอยู่ที่ 1.8-1.9 บาทต่อ ก.ก.) มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น เกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตได้ในราคา
ที่สูงขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้มีมากกว่าปริมาณผลผลิตที่มีอยู่ ทั้งจากในประเทศและการส่งออกมันสาปะหลัง
ตามความต้องการของประเทศจีน เพื่อนาไปใช้ผลิตเอทานอลทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ราคาสู งและมีปริมาณ
สต็อกคงเหลือลดลง
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3.3 ราคาอ้อ ยโรงงาน ในปี 2564 คาดว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 728 บาทต่ อตั น (โดยมี ช่ วงคาดการณ์
เฉลี่ยอยู่ที่ 725-732 บาทต่ อ ตั น ) มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ยบกั บปี ก่ อ น ผลจากปริ ม าณการผลิต อ้ อ ยที่ ลดลง
เป็นสาคัญ และราคาขั้นต้นที่สูงกว่าปีการผลิตก่อน สอดคล้องกับราคาน้าตาลในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่ม

4. ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ในจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2564 ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี คาดว่าจะขยายตัว
ร้อยละ 1.2 เมื่ อเที ยบกั บปี 2563 (โดยมี ช่ วงคาดการณ์ ที่ ร้ อยละ 1.0-1.5) ขยายตั วเมื่ อเที ยบกั บปี ก่ อน จากราคา
ในหมวดพลังงาน และหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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5. ด้านการจ้างงาน ในปี 2564 คาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น จานวน 2,558 คน (โดยมีช่วงคาดการณ์
1,750-3,579 คน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีจานวนลดลง 43,376 คน เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 คาดว่าจานวนผู้มีงานทานอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า
ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือ และผู้ประกอบอาชีพอื่น ๆ
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ตารางสรุปภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้มของจังหวัดมหาสารคาม
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

E

Min

2564F
Consensus

Max

หน่วย

2562

2563

ล้านบาท
%yoy
ล้านบาท
%yoy

60,197
0.8
34,854
0.8

57,335
-4.8
33,410
-4.1

58,448
1.9
33,725
0.9

58,783
2.5
33,871
1.4

59,299
3.4
34,054
1.9

บาท/คน/ปี 76,053
%yoy
5.7
%yoy
2.0
%yoy
3.1
%yoy
-8.4
%yoy
1.2
%yoy
5.7
%yoy
21.0

70,318
-3.5
-11.8
-8.5
-3.8
0.7
5.6
0.5

71,540
1.1
1.1
1.2
1.0
0.5
2.1
1.0

71,986
1.6
1.6
1.9
1.3
0.7
2.6
2.3

72,604
2.2
2.1
2.7
2.0
1.0
3.1
3.8

0.7
-0.6
371,499
-43,376

1.0
1.0
373,249
1,750

1.2
1.1
374,057
2,558

1.5
1.5
375,078
3,579

การขยายตัวเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคเกษตร (API)
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (IPI)
ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการ (SI)
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (Cp)
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (Ip)
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐบาล (G)
ดัชนีรายได้เกษตรกร (Farm Income)
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation rate)
ระดับราคาเฉลี่ยของ GPP (GPP Deflator)
การจ้างงาน (Employment)
จานวนแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป

%yoy
%yoy
คน
yoy

0.9
0.0
414,875
-37,457

ที่มา : กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สานักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
ปรับปรุงล่าสุด : 31 มีนาคม 2564
E : Estimate : การประมาณการ
Forecast : การพยากรณ์

นิยามตัวแปรและการคานวณในแบบจาลองเศรษฐกิจจังหวัด
GPP constant price
GPP current prices
GPPS
GPPD
API (Q)
API (P)
IPI
SI
Cp Index
Ip Index
G Index
GPP Deflator
CPI
PPI
Inflation rate
Farm Income Index
Population
Employment
%yoy
Base year
Min
Consensus
Max

หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่
หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจาปี
หมายถึง ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ ด้านอุปทาน
หมายถึง ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ ด้านอุปสงค์
หมายถึง ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมจังหวัด
หมายถึง ดัชนีราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรมจังหวัด
หมายถึง ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัด
หมายถึง ดัชนีปริมาณผลผลิตภาคบริการจังหวัด
หมายถึง ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนจังหวัด
หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนจังหวัด
หมายถึง ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัด
หมายถึง ระดับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
หมายถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
หมายถึง ดัชนีราคาผู้ผลิตระดับประเทศ
หมายถึง อัตราเงินเฟ้อจังหวัด
หมายถึง ดัชนีรายได้เกษตรกรจังหวัด
หมายถึง จานวนประชากรของจังหวัด
หมายถึง จานวนผู้มีงานทาของจังหวัด
หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หมายถึง ปีฐาน (2548 = 100)
หมายถึง สถานการณ์ที่คาดว่าเลวร้ายที่สุด
หมายถึง สถานการณ์ที่คาดว่าจะเป็นได้มากที่สุด
หมายถึง สถานการณ์ที่คาดว่าดีที่สุด

การคานวณดัชนี
ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side หรือ Production Side : GPPS)
ประกอบด้วย 3 ดัชนีได้แก่
(1) ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยให้น้าหนัก 0.21195
(2) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม โดยให้น้าหนัก 0.14213
(3) ดัชนีผลผลิตภาคบริการจังหวัดมหาสารคาม
โดยให้น้าหนัก 0.64592
การก าหนดน้ าหนั ก ของแต่ ล ะองค์ ป ระกอบของดั ช นี โดยหาสั ด ส่ ว นจากมู ล ค่ า เพิ่ ม ราคาปี ปั จ จุ บั น
ของเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม (สาขาเกษตร + สาขาประมง) เครื่องชี้เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม (สาขาเหมือง
แร่ สาขาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า และสาขาจัดหาน้า) และเครื่องชี้เศรษฐกิจภาคบริการ (14 สาขา ตั้งแต่สาขาการ
ก่อสร้าง ถึง สาขา) จากข้อมูล GPP ของ สศช. เทียบกับ GPP รวมราคาปีปัจจุบัน ของ สศช.

- 19 จัดทาขึ้นเพื่อใช้ติดตามภาวะการผลิตภาคเกษตรกรรมและภาคนอกเกษตรของจังหวัด เป็นรายไตรมาส
โดยการคานวณ API (Q), IPI (Q), SI (Q) ได้ กาหนดปี ฐาน 2548 โดยคานวณจากเครื่องชี้ผ ลผลิ ต ภาคเกษตรกรรม
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของจังหวัดมหาสารคาม อนุกรมย้อนหลังไปตั้งแต่ ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา
ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรมจังหวัด (Agriculture Production Index: API)
ประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ สิน้ 7 ตัว คือ
(1) ปริมาณผลผลิตข้าวเจ้า
โดยให้น้าหนัก 0.35213
(2) ปริมาณผลผลิตข้าวเหนียว
โดยให้น้าหนัก 0.47935
(3) ปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงาน
โดยให้น้าหนัก 0.08296
(4) ประมาณผลผลิตมันสาปะหลัง
โดยให้น้าหนัก 0.03075
(5) ปริมาณผลผลิตโค
โดยให้น้าหนัก 0.02194
(6) ปริมาณผลผลิตกระบือ
โดยให้น้าหนัก 0.02693
(7) ปริมาณผลผลิตสุกร
โดยให้น้าหนัก 0.00594
โดยตัวชี้วัดทุกตัวได้ปรับฤดูกาล (Seasonal Adjusted : SA) แล้ว
การกาหนดน้าหนักขององค์ประกอบในการจัดทา API (Q) ให้น้าหนักของเครื่องชี้ ข้างต้น จากสัดส่วน
มูลค่าเพิ่มของเครื่องชี้ ณ ราคาปีปัจจุบัน กับ GPP แบบ Bottom up ณ ราคาปีปัจจุบันภาคเกษตรกรรม (สาขาเกษตร
และสาขาประมง)
ดัชนีราคาผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัด (Industrial Production Index : IPI)
ประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ สิน้ 3 ตัว คือ
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
โดยให้น้าหนัก 0.42027
(2) จานวนโรงงานอุตสาหกรรม
โดยให้น้าหนัก 0.20490
(3) ทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ โดยให้น้าหนัก 0.37483
การกาหนดน้ าหนั กขององค์ ป ระกอบในการจั ด ท า IPI ให้ น้ าหนั ก ของเครื่อ งชี้ จ ากหาความสั ม พั น ธ์
Correlation ระหว่างเครื่องชี้เศรษฐกิจผลผลิ ตอุตสาหกรรมรายปี กับ GPP (สศช.) ณ ราคาคงที่ ภาคอุตสาหกรรม
(สาขาเหมืองแร่ สาขาอุตสาหกรรม และสาขาไฟฟ้า)
โดยมีข้อมูล IPI อนุกรมเวลาย้อนหลังไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
ดัชนีผลผลิตภาคบริการจังหวัด (Service Index: SI)
ประกอบด้วยองค์ประกอบทัง้ สิน้ 4 ตัว คือ
(1) จานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัด
(2) ยอดภาษีมูลค่าเพิ่มหัก ณ ที่จ่าย
(3) ด้านการศึกษา
(4) ภาษีโรงแรม

โดยให้น้าหนัก
โดยให้น้าหนัก
โดยให้น้าหนัก
โดยให้น้าหนัก

0.05496
0.20425
0.68584
0.05496

- 20 การค านวณ SI ได้ ก าหนดปี ฐ าน 2548 โดยค านวณจากเครื่ อ งชี้ ผ ลผลิ ต ภาคบริ ก ารของจั ง หวั ด
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้งสิ้น 1 ตัว คือ จานวนนักท่องเที่ยว
การกาหนดน้าหนักขององค์ประกอบในการจัดทา SI ให้น้าหนักของเครื่องชี้ โดยเครื่องชี้ภาคบริการด้าน
การขายส่งการขายปลีก บริหารราชการ การศึกษา บริการด้านสุขภาพ และโรงแรม จากสัดส่วนของ GPP สาขาโรงแรม
ณ ราคาประจาปี 2553 (สศช.) เทียบ GPP รวมภาคบริการ ณ ราคาปีปัจจุบัน (สศช.) หารด้วยจานวนเครื่องชี้ในด้าน
นั้น ๆ
ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side : GPPD)
ประกอบด้วย 3 ดัชนีได้แก่
(1) ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนจังหวัด
โดยให้น้าหนัก
(2) ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนจังหวัด
โดยให้น้าหนัก
(3) ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัด
โดยให้น้าหนัก

0.31890
0.48613
0.19496

การกาหนดน้าหนักของแต่ละองค์ประกอบของดัชนี โดยหาค่าเฉลี่ยในแต่ละดัชนี เทียบกับ GPP constant
price โดยเฉลี่ยเพื่อหาสัดส่วน และคานวณหาน้าหนักจากสัดส่วนของแต่ละดัชนีเทียบผลรวมสัดส่วนดัชนีรวมทั้งหมด
จัดท าขึ้น เพื่ อใช้ติ ดตามการใช้ จ่ายเพื่ อการบริโภคภาคเอกชน การลงทุ น และการใช้ จ่ายภาครัฐของจังหวั ด
มหาสารคาม เป็นรายไตรมาส โดยการคานวณ Cp Index, Ip Index, G Index ได้กาหนดปีฐาน 2548 โดยคานวณจาก
เครื่องชี้ภาวการณ์ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัดมหาสารคาม อนุกรม
ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนจังหวัด (Private Consumption Index : Cp Index)
ประกอบด้วย 3 ดัชนีได้แก่
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ (ข้อมูลจากสรรพากรจังหวัด)
โดยให้น้าหนัก
(2) ปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่
โดยให้น้าหนัก
(3) ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
โดยให้น้าหนัก

0.00436
0.73546
0.26019

การกาหนดน้าหนักขององค์ประกอบในการจัดทา Cp Index ให้น้าหนักของเครื่องชี้จากการหาค่าเฉลี่ยของ
เครื่องชี้ในการจัดทา Cp Index และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกัน (บาท) แล้วหาน้าหนักจากสัดส่วนมูลค่าเครื่องชี้ภาวการณ์ ใช้จ่าย
เพื่อการบริโภคภาคเอกชนของจังหวัด เทียบกับมูลค่ารวมของเครื่องชี้ทั้งหมด
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนจังหวัด (Private Investment Index: Ip Index)
ประกอบด้วย 3 ดัชนีได้แก่
(1) พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างรวม
โดยให้น้าหนัก
(2) ปริมาณรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่
โดยให้น้าหนัก
(3) ปริมาณสินเชื่อเพื่อการลงทุน
โดยให้น้าหนัก

0.00150
0.22014
0.77836

- 21 การกาหนดน้าหนักขององค์ประกอบในการจัดทา Ip Index ให้น้าหนักของเครื่องชี้ จากการหาค่าเฉลี่ย
ของเครื่องชี้ในการจัดทา Ip Index และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกัน (บาท) แล้วหาน้าหนักจากสัดส่วนมูลค่าเครื่องชี้
การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนภาคเอกชนของจังหวัด เทียบกับมูลค่ารวมของเครื่องชี้ทั้งหมด
ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัด (Government Expenditure Index : G Index)
ประกอบด้วย 3 ดัชนีได้แก่
(1) รายจ่ายประจาภาครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยให้น้าหนัก 0.49969
(2) รายจ่ายลงทุนภาครัฐ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยให้น้าหนัก 0.21436
(3) รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยให้น้าหนัก 0.28595
การกาหนดน้าหนักขององค์ประกอบในการจัดทา G Index ให้น้าหนักของเครื่องชี้ จากการหาค่าเฉลี่ย
ของเครื่องชี้ในการจัดทา G Index และแปลงเป็นมูลค่าหน่วยเดียวกัน (บาท) แล้วหาน้าหนักจากสัดส่วนมูลค่าเครื่องชี้
การใช้จ่ายภาครัฐของจังหวัด เทียบกับมูลค่ารวมของเครื่องชี้ทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาคงที่ (GPP constant price)
ประกอบด้วย 2 ด้าน
- ดัชนีวัดเศรษฐกิจด้านอุปทาน (GPPS) โดยให้น้าหนัก
- ดัชนีวัดเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (GPPD)
โดยให้น้าหนัก
ดัชนีชี้วัดด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ
GPP Deflator : ระดับราคา ประกอบไปด้วย
- ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดมหาสารคาม (CPI)

0.52000
0.48000

โดยให้น้าหนัก
โดยให้น้าหนัก

การเปลี่ยนแปลงของจานวนผู้มงี านทา
คานวณจาก GPP constant price X 0.702864 (อัตราการพึ่งพาแรงงาน)

0.52000
0.48000

