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ความสําเ ร็จและผลงานรวมในการจัดทําผลิตภัณฑ 
มวลรวมจังหวัด (GPP)  
 

     
 

                       
เมื่อเร็วๆ นี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) รวมกับ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดประชุมสัมมนาเร่ือง การปรับปรุงและเสริมสรางประสิทธิภาพการ

จัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)  ณ โรงแรม 

มิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความเห็นและสรางความเขาใจรวมกันในแนว

ทางการดําเนินงานจัดทําผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) แบบ Bottom Up  และเพื่อใหทุกจังหวัดสราง

ฐานขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ อยางมีคุณภาพ เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตอไป 
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นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ประธานในพิธีเปดการประชุมสัมมนากลาววา ผลการปฏิบัติภารกิจในการจัดทําผลิตภัณฑมวล

รวมจังหวัด (GPP) ของหนวยงานราชการในจังหวัดที่ผานมาตามโครงการสนับสนุนทางวิชาการใหจังหวัด

ตาง ๆ สามารถจัดทํา GPP ไดดวยตนเอง ที่เรียกวา GPP Bottom Up โดยความรวมมือระหวาง สศช. 

กรมบัญชีกลาง และจังหวัด โดยมีสํานักงานคลังจังหวัดเปนแกนกลางในระดับจังหวัดต้ังแตป 2547 เปนตน

มาพบวา ความสําเร็จของการจัดทํา GPP ในป 2548 ตามโครงการฯ ในสาขาการผลิตรวม 16 

สาขาโดยเฉลี่ยรวมทั้งประเทศ (ไมรวม กทม.) คิดเปนรอยละ 75.4  โดยมีสาขาการผลิต จํานวน 12 

สาขา ที่เกินรอยละ 70 ข้ึนไป  

เปรียบเทียบผลการจัดทํา GPP ในป 2548 ของจังหวัดและของ สศช. 

หมายเห ตุ  : 1 /  ไม รวม  กทม .
75.474.672.078.776.2เฉ ล่ียรวม

90.090.090.090.090.0ลูกจ างในค รัวเรือนสวนบุคคล16

64.760.864.868.065.1การให บ ริการชุมชนฯ15

74.773.266.980.578.1การบ ริการด านสุขภาพฯ14

79.784.476.980.976.6การศึกษา13

81.580.479.983.182.4การบ ริหารราชการแผนดินฯ12

72.163.669.577.477.8บ ริการด านอ สังหาริมท รัพย  ฯ11

79.078.875.080.182.2ตั วกลางทางการเงิน10

75.678.077.072.974.4การขนส ง  คลังสินค า  และการสื่ อสาร9

77.079.268.478.282.2โรงแรมและภัตตาคาร8

70.569.273.575.463.8การขายส ง  การขายปลีกฯ7

63.664.860.172.457.0การกอสร าง6

77.476.873.280.379.4การไฟฟ า  กาซ  และการประปา5

64.762.459.172.864.4การผลิตอุตสาหกรรม4

76.171.264.584.884.0การทํา เหมื อ งแรและเหมื อ งหิน3

81.582.874.582.686.0การประมง2

77.977.679.279.375.4เกษตรกรรม   ล า สัตว  และการปาไม1

ภาคกลาง   1/ภาคใตภาค เหนือภาคตะวันออก
เฉี ยงเห นือ รวม ท้ั งประเทศสาขาการผลิต

 ร อ ย ล ะ ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร จั ด ทํ า  G P P  ใ น ป  2 5 4 8
( เ ฉ ลี่ ย ร ะ ดั บ ภ า ค ใ น แ ต ล ะ ส า ข า ก า ร ผ ลิ ต )

หมายเหตุ  : 1/  ไม รวม  กทม .

3.5176,5545,238,7485,062,195ผลิตภัณฑจั งหวัด  (GPP)

94.13,4817,1793,698ลูกจางในครัวเรือนฯ16

-52.1-24,16422,20046,365การใหบ ริการชุมชนฯ15

-12.1-12,47390,282102,754การบริการดานสุขภาพฯ14

-27.3-65,447174,576240,023การศึกษา13

-0.3-562206,561207,124การบริหารราชการฯ12

103.5130,895257,402126,506บริการอสังหาริมทรัพยฯ11

64.270,610180,516109,907ตัวกลางทางการเงิน10

-39.1-78,487122,301200,788การขนสงฯ9

-18.6-24,497107,301131,798โรงแรมและภัตตาคาร8

7.743,897611,779567,882การขายสง  ขายปลีกฯ7

30.545,754195,626149,872การกอสราง6

-17.6-32,018149,389181,407ไฟฟา และการประปาฯ5

9.9203,7752,257,0302,053,255การผลิตอุตสาหกรรม4

-48.6-107,737114,116221,853การทําเหมืองแรฯ3

-32.7-31,77265,52897,300การประมง2

8.955,299676,964621,665เกษตรกรรม  ฯ1

%ผลตางจังหวัดสศช .

รวม  75 จั งหวัด  (ลานบาท ) 1/
สาขาการผลิต
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ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดทํา GPP ในป 2548 ของทุกจังหวัดตามโครงการฯ (วิธี 
Bottom up คือ การเก็บขอมูลและคํานวณโดยวิธีทางตรงของแตละจังหวัด) และของ สศช. (วิธี 
Top Down คือ การเก็บขอมูลและคํานวณโดยวิธีทางออมโดยใชตัวชี้วัด) พบวา มีผลตางกันในทุก

สาขาการผลิต กลาวคือ โดยรวม 16 สาขา ตางกัน 176,554 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.5  สาขาการ

ผลิตที่ตางกันมากที่สุดคือ สาขาบริการอสังหาริมทรัพยฯ ตางกันจํานวน 130,895 ลานบาท หรือคิดเปนรอย

ละ 103.5 ซึ่งพบวามีปจจัยหลักที่ทําใหผลการคํานวณของ สศช. และจังหวัดแตกตางกัน
ประกอบดวย 

1) จังหวัดสามารถเก็บขอมูลปฐมภูมิ ทําใหสามารถรวบรวมขอมูลไดครอบคลุมกิจกรรมการผลิต

มากกวาของ สศช. ซึ่งใชขอมูลทุติยภูมิ โดยเฉพาะขอมูลสถานประกอบการขนาดเล็กและวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง 

สศช. ยังไมมีการแยกคํานวณในสวนนี้ทําใหผลการคํานวณของจังหวัดมีโอกาสสูงกวาของ สศช.  

2) การสํารวจขอมูลในบางสาขาของบางจังหวัด ใชวิธีสุมตัวอยางไมครบถวน เชน สุมตัวอยาง

เฉพาะกิจการขนาดใหญ และนําผลมาใชเปนคาเฉลี่ยตัวแทนของกิจกรรม โดยที่ขอเท็จจริงกิจกรรมนั้นอาจมี

ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กในจํานวนที่มากกวา ทําใหผลการคํานวณในภาพรวมมีโอกาสสูงเกินกวาคาที่

เปนจริง 

3) การจัดประเภทกิจกรรมในแตละสาขาการผลิตยังมีความคลาดเคล่ือน เชน กิจกรรมคลังเก็บกาซ 

ซึ่งควรอยูสาขาขนสง คมนาคม และคลังสินคา แตบางจังหวัดนําไปรวมไวในสาขาไฟฟา ประปา และการแยก

กาซ เปนตน 

4) บางจังหวัดจัดเก็บขอมูลไมครบถวนตามมาตรฐานการจําแนกอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 

(Thailand Standard Industrial Classification : TSIC) ทําใหผลการคํานวณตํ่ากวาความเปนจริง และตํ่า

กวาผลการคํานวณของ สศช. 

5) การจัดเก็บขอมูลดานรายจายตนทุนการผลิตไมครบถวน และการแจกแจงรายการที่เปนปจจัย

การผลิตข้ันกลางไมถูกตอง  ทําใหมูลคาเพิ่มที่คํานวณไดมีความคลาดเคล่ือน และ GPP ของจังหวัดสูงกวา

หรือตํ่ากวาความเปนจริง 

6) การคํานวณของ สศช. เปนการคํานวณโดยทางออม (Top Down Approach) ดังนั้น 

รายละเอียดและความครอบคลุมจึงอาจแตกตางกับการคํานวณโดยจังหวัด (Bottom Up Approach) 

รองเลขาธิการฯ กลาววา ผลการปฏิบัติงานรวมกันดังกลาว แมจะมีความกาวหนาไปหลายสวนแลวก็

ตาม แตยังมีขอขัดของที่ทําใหขาดความตอเนื่อง ซึ่งอาจเนื่องมาจากการจัดทํา GPP มิใชภารกิจหลักของ

หนวยงานตาง ๆ  ประกอบกับการมีอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณที่จํากัด รวมทั้งขอมูลสนับสนุนไม

เพียงพอในบางจังหวัด 



 4 

อยางไรก็ตาม จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550  ไดใหความเห็นชอบตามที่

คณะกรรมการกล่ันกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 เสนอเร่ือง “การเรงรัดจัดทําสถิติผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศรายไตรมาสและรายปของประเทศไทย และการปรับปรุงระบบการจัดทําสถิติ
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด” โดยใหสํานักงานคลังจังหวัดเปนหนวยงานกลางในระดับจังหวัด ในการ

ประสาน จัดทําและประมวลผลสถิติผลิตภัณฑจังหวัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ และให สศช. รับผิดชอบ

การสนับสนุนดานวิชาการ และรับรองมาตรฐานคุณภาพสถิติผลิตภัณฑจังหวัด และกําหนดรูปแบบการ

ประกาศตัวเลข เพื่อใหสอดคลองกับการเสนอขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  

ดังนั้น สศช. และกรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานตนสังกัดของสํานักงานคลังจังหวัด จึงรวมกัน

จัดการประชุมสัมมนาคร้ังนี้ข้ึน เพื่อสรางความเขาใจและรวมกันกําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดทํา  

GPP ในระยะตอจากนี้ไป  

รองเลขาธิการฯ กลาวในตอนทายวา การจัดทําสถิติบัญชีประชาชาติของไทยไดรับการรับรอง
มาตรฐานระดับสูงจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF ทั้งตามโครงการมาตรฐานการ
เผยแพรขอมูลระดับสูง (Special Data Dissemination Standard : SDDS) และโครงการประเมินการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ดานการเผยแพรขอมูล (Report on the Observance of Standard and 
Codes : Data ROSCs) ซ่ึงมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนทุกขั้นตอน นอกจากนี้ สศช. ยังไดรับ

คําแนะนําในการปรับปรุงการจัดทํา GPP และบัญชีประชาชาติอ่ืน ๆ จากผูเชี่ยวชาญตางประเทศ ภายใต

โครงการความรวมมือทางวิชาการตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอจนถึงปจจุบัน เชน จากรัฐบาลญ่ีปุน (JICA) รัฐบาล

ออสเตรเลีย (ABS) และสหประชาชาติ เปนตน 

ดังนั้น จึงมั่นใจไดวาถามีการรวมกันดําเนินการพัฒนาขอมูล GPP ตามขอเสนออยางจริงจัง 

ขอมูล GPP ของแตละจังหวัดก็จะมีคุณภาพสูง นําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึน ทุกจังหวัดจะมี

ขอมูลที่สะทอนภาวะเศรษฐกิจของตัวเองอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป มีความถูกตองและนาเช่ือถือ ทั้งนี้ 

เมื่อไดขอสรุปและขอเสนอแนะจากที่ประชุม สศช. และ กรมบัญชีกลางจะไดรายงานตอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาใหความเห็นชอบและสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินงานตอไป 

ในการประชุมดังกลาว ผูเขารวมประชุมตางตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการสราง

ฐานขอมูล GPP และขอมูลดานอ่ืน ๆ ของแตละจังหวัด และยินดีใหความรวมมือสนับสนุนการจัดทํา GPP 

ใหมีความถูกตอง ครบถวน และตอเนื่องตอไป 

****************************** 

15  กุมภาพันธ 2551 


