
 
 
 
 

ค าสั่งจังหวัดมหาสารคาม                                                                                                                                                        
ที ่999/๒๕๕8 

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม และคณะท างานจัดท า 
ผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดมหาสารคาม (GPP) 

………………………………………………… 
               ตามค าสั่งจังหวัดมหาสารคาม  ที่ 1920 /๒๕๕6 ลงวันที่  6 กันยายน  พ.ศ.๒๕๕6 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ เศรษฐกิจจังหวัดและท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจ และคณะ กรรมการ จัดท าผลิตภัณฑ์ มวลรวม จังหวัด
มหาสารคาม (GPP) ไว้นั้น เนื่องจาก เป็นการสมควรแก้ไขค าสั่งดังกล่าว เพ่ือให้ การปฏิบัติงาน จัดท าสถิติผลิตภัณฑ์     
มวลรวมจังหวัด (GPP) มีความเป็นระบบ ในอันที่จะช่วยให้การจัดท าสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

                อาศัยอ านาจตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 ประกอบกับหนังสื อกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค 0407.4/ว 98 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 จึงยกเลิกค าสั่งจังหวัดมหาสารคาม  ที่ 1920/๒๕๕6 
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.๒๕๕6 และแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและ คณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม 
และคณะท างานจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม (GPP) ดังต่อไปนี้ 

        1. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและคณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม  ประกอบด้วย 
         1.1 ผู้อ านวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          ที่ปรึกษา 
         1.2 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                ที่ปรึกษา 
                  1.3 ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 4                                        ที่ปรึกษา 
                  1.4 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม                                ประธานกรรมการ 
         1.5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (ทั้ง 2 ท่าน)                          รองประธานกรรมการ 
         1.6 ปลัดจังหวัดมหาสารคาม                                 กรรมการ              
                  1.7 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม                               กรรมการ 
 1.8 หัวหน้าส านักงานจังหวัดมหาสารคาม                                กรรมการ 
    1.9 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                กรรมการ 
         1.10 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                               กรรมการ 
         1.11 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1        กรรมการ 
         1.12 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2        กรรมการ                  
                   1.13 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3       กรรมการ       
                   1.14 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26                      กรรมการ          
                   1.15 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม                       กรรมการ 
          1.16 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม                          กรรมการ 
          1.17 ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม                                 กรรมการ 
          1.18 ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม   กรรมการ 
          1.19 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                 กรรมการ 
          1.20 พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม                                 กรรมการ 
 

                                                                                                               /1.21 เกษตร... 
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           1.21 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                      กรรมการ 
           1.22 ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม                                            กรรมการ 
                    1.23 เกษตรจังหวัดมหาสารคาม                                 กรรมการ 
                    1.24 ประมงจังหวัดมหาสารคาม                                 กรรมการ 
                    1.25 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม                                 กรรมการ 
                    1.26 จัดหางานจังหงัดมหาสารคาม                                                            กรรมการ 
           1.27 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                 กรรมการ 
                    1.28 ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม                                                     กรรมการ 
                    1.29 ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม                      กรรมการ 
                    1.30 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม                               กรรมการ 
           1.31 ประธานชมรมธนาคารจังหวัดมหาสารคาม                               กรรมการ 
           1.32 คลังจังหวัดมหาสารคาม                         กรรมการและเลขานุการ 
           1.33 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ส านักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม               
                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                 
                    1.34 นางสุมาลี สุระภา ส านักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    1.35 น.ส.วชิรานันท์ อนันเอ้ือ ส านักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.36 น.ส.ลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง ส านักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    1.37 นายคธาเทพ โคตรมุงคุณ สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    หน้าที ่
  1. ก าหนดประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคามในภาพรวม 
                     2. วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
                     3. บริหาร ก ากับ ควบคุม ดูแล รวมทั้งติดตามและแก้ไขปัญหาการจัดท าสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดมหาสารคาม (GPP) 
                     4. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมอบหมาย 
 

       2. คณะท างานจัดท าผลิตภัณฑม์วลรวมจังหวัดมหาสารคาม (GPP) จ านวน 16 สาขา ดังนี ้
  1. สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ (A) ประกอบด้วย 
                         1.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายไกรสร กองฉลาด)         ประธานคณะท างาน 
      1.2 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                                   หัวหน้าคณะท างาน 
      1.3 ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม                              คณะท างาน 
      1.4 ประมงจังหวัดมหาสารคาม                                                          คณะท างาน 
                         1.5 ผู้อ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม  คณะท างาน 
      1.6 เกษตรจังหวัดมหาสารคาม                                                  คณะท างาน 
                         1.7 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                        คณะท างาน 
         1.8 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม      คณะท างาน 
      1.9 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามที่ได้รับมอบหมาย          
                                                                                                        คณะท างานและเลขานุการ 
                         1.10 น.ส.ศุภลักษณ์ แพงไธสงค์ สนง.เกษตร จ.มหาสารคาม   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ     
                         1.11 นายอดิศร  ดวงอ่อนนาม สนง.ปศุสัตวจ์ังหวัดมหาสารคาม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                                                                                                             /1.12 นายนาวิน... 
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                    1.12 นายนาวิน แก้วเพชร สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.มหาสารคาม                                         
                                                                                              คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    1.13 นายราวิน ดวงกางใต้ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม   
                                                                                              คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                    1.14 น.ส.ลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

       2. สาขาประมง (B) ประกอบด้วย     
                    2.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายไกรสร กองฉลาด)            ประธานคณะท างาน 
                    ๒.2 ประมงจังหวัดมหาสารคาม                                                    หัวหน้าคณะท างาน          
                    ๒.3 เกษตรจังหวัดมหาสารคาม                                       คณะท างาน                       
                    ๒.4 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                       คณะท างาน 
           2.5 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                                            คณะท างาน 
                    2.6 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ  สนง.คลัง จ.มหาสารคาม        คณะท างาน 
                    2.7 นายทองสุข ฝาเทพ  สนง.ประมงจังหวัดมหาสารคาม             คณะท างานและเลขานุการ 
                    2.8 น.ส.วชิรานันท์ อนันเอ้ือ สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
              

                3. สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน (C) ประกอบด้วย 
           3.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายไกรสร กองฉลาด)             ประธานคณะท างาน 
                     3.2 อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม                              หัวหน้าคณะท างาน               
 3.3 ผู้อ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม      คณะท างาน 
                     3.4 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม                                        คณะท างาน 
 3.5 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                        คณะท างาน 
                     3.6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม                   คณะท างาน         
 3.7 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม                              คณะท างาน 
 3.8 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม          คณะท างาน 
       3.9 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สนง.อุตสาหกรรม จ.มหาสารคาม     คณะท างานและเลขานุการ 
 3.10 น.ส.เกสรารัก กุจะพันธ์ สนง.อุตสาหกรรม จ.มหาสารคาม  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     3.11 นายศรัณยู อ่อนบัวขาว สนง.อุตสาหกรรม จ.มหาสารคาม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ                      
                     3.12 นายคธาเทพ โคตรมุงคุณ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

                4. สาขาอุตสาหกรรม (การผลิต) (D) ประกอบด้วย 
                     4.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายไกรสร กองฉลาด)            ประธานคณะท างาน 
                     4.2 อุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม                              หัวหน้าคณะท างาน                 
 4.3 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม                                                         คณะท างาน 
                 4.4 ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม                                        คณะท างาน  
                     4.5 ผู้อ านวยการ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม     คณะท างาน 
                     4.6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม                   คณะท างาน          
                     4.7 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม                                        คณะท างาน 
              4.8 สรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม                                                 คณะท างาน 
 

                                 /4.9 สถิต.ิ.. 
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                  4.9 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                       คณะท างาน 
                  4.10 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                       คณะท างาน 
                  4.11 เกษตรจังหวัดมหาสารคาม                                       คณะท างาน 
                  4.12 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม                                       คณะท างาน 
                  4.13 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม         คณะท างาน 
                  4.14 หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สนง.อุตสาหกรรม จ.มหาสารคาม คณะท างานและเลขานุการ 
                  4.15 น.ส.เกสรารัก กุจะพันธ์ สนง.อุตสาหกรรม จ.มหาสารคาม   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  4.16 น.ส.ลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

             5. สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา (E) ประกอบด้วย 
                 5.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย)                 ประธานคณะท างาน 
                 5.2 ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม                   หัวหน้าคณะท างาน                    
                 5.3 ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม                            คณะท างาน 
                 5.4 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม                                                 คณะท างาน  
                 5.5 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                                  คณะท างาน 
                 5.6 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                        คณะท างาน 
                 5.7 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม         คณะท างาน 
                 5.8 นายสุรเชษฐ์ ตลาดธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มหาสารคาม        คณะท างานและเลขานุการ 
                 5.9 นายสารทูล บัวขาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.มหาสารคาม       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 5.10 นายประเสริฐ แก้วดอนหัน การประปาส่วนภูมิภาค จ.มหาสารคาม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
       5.11 นางสุมาลี สุระภา สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม                คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  6. สาขาการก่อสร้าง (F) ประกอบด้วย 
                6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย)                  ประธานคณะท างาน 
       6.2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม                                       หัวหน้าคณะท างาน                   
       6.3 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                                  คณะท างาน 
       6.4 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                        คณะท างาน 
       6.5 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม                                       คณะท างาน 
       6.6 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม              คณะท างาน 
                 6.7 นางสาววิชุดา  กาสิงห ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม         คณะท างาน 
        6.8 นางปริณดา รักษ์มณี  เทศบาลเมืองมหาสารคาม                                      คณะท างาน 
        6.9 นายชาญชัย บุตรแสนโคตร ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม      
                                                                                                      คณะท างานและเลขานุการ 
        6.10 นางสุมาลี สุระภา สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม             คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   7. สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และ 
ของใช้ในครัวเรือน (G) ประกอบด้วย 
                  7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายไกรสร กองฉลาด)              ประธานคณะท างาน 
         7.2 พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม                             หัวหน้าคณะท างาน                  
         7.3 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม                                      คณะท างาน 
 

                                 /7.4 สถิติ... 
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         7.4 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                      คณะท างาน 
         7.5 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                      คณะท างาน 
                  7.6 การค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม                            คณะท างาน 
                  7.7 หัวหน้าส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมหาสารคาม                          คณะท างาน 
                  7.8 ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม                                      คณะท างาน  
                  7.9 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม          คณะท างาน 
                  7.10 นางอุตสา จิตกระเสริม สนง.พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม        คณะท างานและเลขานุการ 
         7.11 น.ส.ณัฐธยาณ์ อันแสน สนง.พาณิชย์ จ.มหาสารคาม      คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
         7.12 น.ส.วชิรานันท์ อนันเอ้ือ สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

   8. สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (H) ประกอบด้วย 
                  8.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย)              ประธานคณะท างาน 
         8.2 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม                             หัวหน้าคณะท างาน            
         8.3 สรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม                                      คณะท างาน 
         8.4 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                                      คณะท างาน 
         8.5 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม                                     คณะท างาน 
         8.6 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม               คณะท างาน 
         8.7 ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม                                              คณะท างาน 
                   8.6 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                      คณะท างาน 
                   8.7 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม    คณะท างาน 
           8.9 เจ้าหน้าที่สรรพากรพ้ืนที่มหาสารคามที่ได้รับมอบหมาย          คณะท างานและเลขานุการ 
          8.10 นางสุมาลี  สุระภา สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

     9. สาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม (I) ประกอบด้วย 
                   9.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย)            ประธานคณะท างาน 
          9.2 ขนส่งจังหวัดมหาสารคาม                           หัวหน้าคณะท างาน            
          9.3 ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม                                   คณะท างาน 
                    9.4 ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเมืองมหาสารคาม                         คณะท างาน 
          9.5 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม      คณะท างาน 
               9.6 หัวหน้าไปรษณียจ์ังหวัดมหาสารคาม                                    คณะท างาน   
          9.7 ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมหาสารคาม บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) คณะท างาน 
          9.8 นายศุภวัฒน์ จันทรัตน์ สนง.ขนส่ง จ.มหาสารคาม       คณะท างานและเลขานุการ        
          9.9 น.ส.ลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   10. สาขาตัวกลางทางการเงิน (J) ประกอบด้วย 
          10.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายไกรสร กองฉลาด)       ประธานคณะท างาน   
                   10.2 คลังจังหวัดมหาสารคาม                           หัวหน้าคณะท างาน                    
          10.3 สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                                              คณะท างาน 
                   10.4 หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม                       คณะท างาน 
                   10.5 ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม                                   คณะท างาน 
 

             /10.6 พัฒนาการ... 
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                     10.6 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม                                   คณะท างาน 
                     10.7 ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองมหาสารคาม                           คณะท างาน 
                     10.8 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม   คณะท างาน 
     10.9 น.ส.ลัดดาวัลย์ วงษ์ช่าง สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม       คณะท างานและเลขานุการ 
 

             11. สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ (K) ประกอบด้วย 
                     11.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย)        ประธานคณะท างาน 
           11.2 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                            หัวหน้าคณะท างาน            
  11.3 พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม                                              คณะท างาน 
                     11.4 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม                                                       คณะท างาน 
                     11.5 ธนารักษ์พ้ืนที่มหาสารคาม                                              คณะท างาน 
  11.6 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม                                    คณะท างาน 
            11.7 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                              คณะท างาน 
                     11.8 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ  สนง.คลัง จ.มหาสารคาม   คณะท างาน 
              11.9 นางปริณดา รักษ์มณี เทศบาลเมืองมหาสารคาม                         คณะท างาน 
                     11.10 นางยุพาพร มูลอัต ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม      คณะท างานและเลขานุการ 
  11.11 น.ส.ปิยะดา แสนผุ สนง.สถิติจังหวัดมหาสารคาม     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     11.12 น.ส.วชิรานันท์ อนันเอ้ือ สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

              12. สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ (L)  
ประกอบด้วย 
            12.1 ปลัดจังหวัดมหาสารคาม                                                 ประธานคณะท างาน 
  12.2 คลังจังหวัดมหาสารคาม                            หัวหน้าคณะท างาน               
  12.3 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                              คณะท างาน 
                     12.4 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม    คณะท างาน 
              12.5 นายคธาเทพ โคตรมุงคุณ สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม     คณะท างานและเลขานุการ 
 

              13. สาขาการศึกษา (M) ประกอบด้วย 
                     13.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเมธี สุพรรณฝ่าย)        ประธานคณะท างาน 
  13.2 ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1       หัวหน้าคณะท างาน                  
  13.3 ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2                คณะท างาน 
  13.4 ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3                คณะท างาน 
  13.5 ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 26                            คณะท างาน 
                     13.6 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                                             คณะท างาน 
                     13.7 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                   คณะท างาน 
                     13.8 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม                                   คณะท างาน 
  13.9 ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม                                  คณะท างาน 
                     13.10 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม              คณะท างาน              

                     13.11 ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม                        คณะท างาน 
                     13.12 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย                                คณะท างาน 
 

                           /13.13 ผู้อ านวยการ... 
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            13.13 ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม                                     คณะท างาน          
  13.14 ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม              คณะท างาน 
            13.15 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                    คณะท างาน 
                     13.16 นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม                                    คณะท างาน 
  13.17 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม                        คณะท างาน 
  13.18 ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม                 คณะท างาน 
  13.19 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดมหาสารคาม               คณะท างาน 
  13.20 ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
                                จังหวัดมหาสารคาม                                                      คณะท างาน 
                     13.21 รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม             คณะท างาน      
                     13.22 ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม              คณะท างาน 
  13.23 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม คณะท างาน 
  13.24 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   
                                ที่ได้รับมอบหมาย                                             คณะท างานและเลขานุการ 
  13.25 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2   
                                ที่ได้รับมอบหมาย                                        คณะท างานและเลขานุการร่วม 
  13.26 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
                                ที่ได้รับมอบหมาย                                        คณะท างานและเลขานุการร่วม 
                     13.27 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1                   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     13.28 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2                   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     13.29 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3                   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                     13.30 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1                   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13.31 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2                    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
           13.32 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
                                ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3                    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
           13.33 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                มหาสารคาม เขต 1                                    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  13.34 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                                มหาสารคาม เขต 2                                    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
           13.35 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                มหาสารคาม เขต 3                                     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
           13.36 นายคธาเทพ โคตรมุงคุณ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

                               /14. สาขาบริการ... 
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     14. สาขาบริการด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ (N) ประกอบด้วย 
                     14.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายไกรสร กองฉลาด)        ประธานคณะท างาน 
 14.2 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม                          หัวหน้าคณะท างาน             
  14.3 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม                                   คณะท างาน 
  14.4 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม                                     คณะท างาน 
  14.5 ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม                                    คณะท างาน 
  14.6 ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                     คณะท างาน 
                14.7 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม                                   คณะท างาน 
  14.8 พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม                คณะท างาน 
          14.9 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม     คณะท างาน 
                     14.10 นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า สนง.สาธารณสุข จ.มหาสารคาม         คณะท างานและเลขานุการ 
  14.11 น.ส.ชลธิชา ดวงมาล ีสนง.สาธารณสุข จ.มหาสารคาม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  14.12 นายคธาเทพ โคตรมุงคุณ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

               15. สาขาการให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ (O) ประกอบด้วย 
                     15.1 ปลัดจังหวัดมหาสารคาม                                                 ประธานคณะท างาน 
  15.2 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                           หัวหน้าคณะท างาน                  
  15.3 สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม                                    คณะท างาน 
                     15.4 สรรพสามิตพ้ืนที่มหาสารคาม                          คณะท างาน 
                     15.5 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม                                                   คณะท างาน 
  15.6 วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม                          คณะท างาน 
  15.7 ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม                                   คณะท างาน 
  15.8 นายคึกฤทธิ์ เรกะลาภ ที่ท าการปกครองจังหวัดมหาสารคาม                 คณะท างาน 
                     15.9 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม    คณะท างาน 
            15.10 นางยุพาพร มูลอัต ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม     คณะท างานและเลขานุการ 
  15.11 น.ส.ปิยะดา แสนผุ สนง.สถิติจังหวัดมหาสารคาม    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  15.12 นางสุมาลี  สุระภา  สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

              16. สาขาลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล (P)  ประกอบด้วย 
                     16.1 ปลัดจังหวัดมหาสารคาม                                                 ประธานคณะท างาน 
           16.2 สถิติจังหวัดมหาสารคาม                            หัวหน้าคณะท างาน             
           16.3 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม                                     คณะท างาน 
           16.4 ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม              คณะท างาน 
           16.5 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม                         คณะท างาน 
           16.6 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ สนง.คลัง จ.มหาสารคาม     คณะท างาน 
                     16.7 นางยุพาพร มูลอัต ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม        คณะท างานและเลขานุการ 
           16.8 น.ส.ปิยะดา แสนผุ สนง.สถิติจังหวัดมหาสารคาม        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
           16.9 น.ส.วชิรานันท์ อนันเอ้ือ สนง.คลังจังหวัดมหาสารคาม  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                                     /หน้าที.่.. 
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          หน้าที ่
                    1. ทบทวนผลการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในปีที่ผ่านมา ระบุปัญหาและอุปสรรค           
พร้อมทั้งวางแผนการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องในการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)              
สาขาที่รับผิดชอบ และกระบวนการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
                    2. จัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องในการจัดท าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาที่รับผิดชอบ       
ตามรหัสกิจกรรมการผลิต (รหัส TSIC)  population frame หรือ N ให้ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด 
รวมถึงกิจกรรมการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า รวมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง  ความสอดคล้องของข้อมูล
สาขาที่รับผิดชอบตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย ข้อมูลประชากร และการสุ่มตัวอย่างข้อมูล ผลการส ารวจตัวอย่าง 
และการปรับค่าผลส ารวจเป็นค่าประชากร โดยบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลที่เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
Electronic file (ซึ่งไม่ใช่แบบค านวณ GPP-3)  
                    3. จัดท ามูลค่าเพ่ิมในแบบค านวณ GPP-3 สาขาที่รับผิดชอบ และแสดงอัตราการเติบโต            
(Growth Rate) ระหว่างปี โครงสร้างการผลิต (Structure) ที่มาของการขยายตัว (Source of Growth) ทั้งใน 
ราคาประจ าป ีและราคาคงที่ ณ ปีที่ก าหนด รวมถึงดัชนีราคา (Implicit Price Index) และสัดส่วนค่าใช้จ่าย 
ต่อรายได้ (IC/GO), มูลค่าเพ่ิมต่อรายได้ (VA/GO)  
                    4. ตรวจสอบและวิเคราะห์การจัดท า GPP ในเบื้องต้นร่วมกันระหว่างหน่วยงานในฐานะ      
คณะท างานในสาขา และคณะท างานร่วมกันทั้ง 16 สาขา 

          5. ให้ส านักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม รวบรวม GPP ทั้ง 16 สาขา อนุกรมตามปีที่ก าหนด 
พร้อมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์ผลการจัดท า GPP รายกิจกรรม ภาพรวมของสาขา และภาพรวมจังหวัดในสาระ 
ส าคัญ 
                       (1) ความครอบคลุมของกิจกรรมการผลิตที่มีในจังหวัด 
                       (2) การจัดท าฐานข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในด้านกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และ  
ความสอดคล้องของฐานข้อมูลกับสถานการณ์จริงในพ้ืนที่   
                        (3) ความถูกต้องของการจัดท า “Worksheet ประมวลผล GPP ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 
                        (4) ความเป็นไปได้ของสัดส่วน IC/GO สัดส่วน VA/GO อัตราขยายตัวและโครงสร้างของ
มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี และราคาคงที่ ณ ปีที่ก าหนด และ Implicit Price Index 
                    6. ให้ส านักงานคลังจังหวัดมหาสารคามจัดท าบทวิเคราะห์ (เบื้องต้น) อนุกรมปีที่ก าหนด 
โดยแสดงอัตราการเติบโต (Growth Rate) โครงสร้างการผลิต (Structure) ทั้งในราคาประจ าปีและราคาคงที่            
ณ ปีที่ก าหนด พร้อมทั้งวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างสาขา อธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี          
ในภาพรวม และรายสาขา โดยจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่ 
                    7. ให้ส านักงานคลังจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมพิจารณาผลการจัดท าเบื้องต้นร่วมกันระหว่าง
คณะท างานทั้ง 16 สาขา ร่วมกับคณะกรรมการเศรษฐกิจจังหวัดและท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งสมาคมโรงแรม 
ผู้ประกอบการ ส านักงานคลังเขต 4 และนักวิชาการในจังหวัดมหาสารคาม 
                    8. ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
 

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

             สั่ง ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558                   

                                                
     


