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ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหารใน  4  ด้าน  ดังน้ี 
 

1.  ภาวะเศรษฐกิจ 
ภาพรวมเศรษฐกิจระดับประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ  2550  ในด านอุปสงค เครื่องช้ีการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางชะลอลงต อเนื่องจากเดือนก อน  

ด านอุปทาน รายได เกษตรกรจากการขายพืชผลหลักยังคงขยายตัวได ดี  แต ชะลอลงเล็กน อยเมื่อ
เทียบกับเดือนก อนจากการชะลอตัวทั้งราคาและผลผลิต  เช นเดียวกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอลง
จากเดือนก อน  อยางไรก็ตาม  การทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะการท องเที่ยวในฝ งอันดามัน 

เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑ ดี  โดยฐานะเงินสํารองระหว างประเทศอยู ในเกณฑ สูงต อเนื่อง  
สวนอัตราเงินเฟ อลดลงจากเดือนก อน 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ  3  สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก     
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแรํและยํอยหิน   และสาขาไฟฟ้า ก๏าซและการประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองในเดือนกุมภาพันธ์ 2550     ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผํานมา    พิจารณาจาก ด้านอุปสงค์   พบวํา  เครื่องช้ีวัดการบริโภคขยายตัวได๎ดีทุกองค์ประกอบ           
การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว   และการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการปรับตัวสูงขึ้น    แตํ
การนําเข๎า-สํงออกหดตัว   สําหรับ ด้านอุปทาน   พบวํา  การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดี  จํานวน
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้น   และภาคเหมืองแรํและยํอยหินขยายตัวดีตํอเนื่อง  และเมื่อ
พิจารณาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด พบวํา  ด๎านปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการ
ขยายตัวได๎ดีตํอเนื่อง  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดคงอยํูในอัตราที่สูง   และอัตราการวํางงานอยํูในระดับต่ํา    

ด้านอุปสงค์ของจังหวัดระยอง 
การบริโภค     ขยายตัวทุกองค์ประกอบ   จากภาษีมูลคําเพิ่ม   ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน

จํานวนรถยนต์นั่งสํวนบุคคลและจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหมํ 
การลงทุน    ขยายตัว  โดยเฉพาะจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ   และจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจ

นิติบุคคลใหมํ   ประกอบกับการขยายตัวของพ้ืนที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารพาณิชย์  
การใช๎จํายของจังหวัด    การเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการปรับตัวได๎สูงขึ้น  ซึ่งจะต๎อง

เรํงรัดการใช๎จํายโดยเฉพาะงบลงทุนให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด      
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อุปทานของจังหวัดระยอง 
อุตสาหกรรม  ขยายตัวได๎ดี โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต   สํวนปริมาณการใช๎ไฟฟ้าและจํานวน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยํูในเกณฑ์ดี  
เหมืองแรํและยํอยหิน     ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  จากมูลคําผลผลิตของแรํทรายแก๎วและหินปูน   

เป็นสําคัญ   สํวนมูลคําหินแกรนิตหดตัว 

การบริการและการทํองเที่ยว   ขยายตัว  จากจํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในชํวงเทศกาล
ตรุษจีน   และอัตราการเข๎าพักของโรงแรมสูงขึ้น 

เกษตรกรรม     ขยายตัว  จากผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด  ได๎แกํ  ยางพารา           
มันสําปะหลัง   และสับปะรดอยํูในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต    แตํด๎านราคาปศุสัตว์หดตัวโดยเฉพาะสุกร 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
ภาคการเงิน   ปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง 
อัตราเงินเฟ้อ   พิจารณาจากดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองเดือนกุมภาพันธ์ 2550  สูงขึ้นร๎อยละ 

4.64  เทียบกับปีกํอน (เดือนมกราคม 2550 เทียบกับเดือนมกราคม 2549 สูงขึ้นร๎อยละ 4.49) สาเหตุสําคัญ
จากการสูงขึ้นของข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง   ผักและผลไม๎  

อัตราการวํางงาน     อยํูในระดับต่ํา 
 

 2.  ภาวะการคลัง  
ด้านรายได ้
 ในการจัดเก็บรายได๎จังหวัด ระยองเดือน กุมภาพันธ์  2550   มีการจัดเก็บรายได๎ทั้งส้ิน   7,662.10  
ล๎านบาท   สูงกวําเดือนเดียวกันในปีที่แล๎วร๎อยละ  11.22  (สูงกวําประมาณการ  ร๎อยละ  0.61)  การจัดเก็บ
รายได๎ของหนํวยงานที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีดังนี้   
 1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง จัดเก็บรายได๎  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.21  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  0.21)   

2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง จัดเก็บรายได๎ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 22.07(ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ 0.40)   
  3.  ดํานศุลกากรมาบตาพุด จัดเก็บรายได๎  ลดลงร๎อยละ 4.82  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  30.31) 

4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง จัดเก็บรายได๎  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  52.42 (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  56.07) 
  5.  สํวนราชการอื่น   จัดเก็บรายได๎  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.15 
  ในชํวง  5  เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ.2550 (ต.ค. 2549 – ก.พ. 2550)  จังหวัดระยอง  
จัดเก็บรายได๎รวม    36,867.77    ล๎านบาท    สูงกวําชํวงเดียวกันในปีที่แล๎วร๎อยละ  12.16  (ต่ํากวํา
ประมาณการร๎อยละ  1.65  เนื่องจาก สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  8.94  
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  16.51  ด่านศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บรายได๎
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  26.84   และส่วนราชการอื่น  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.98 
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  สําหรับรายได๎นําสํงคลังสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ์   2550    มีรายได๎   
นําสํงคลัง   จํานวนเงิน  37,932.14   ล๎านบาท   เป็นรายได๎จากภาษีอากร  32,957.72   ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  86.89   รายได๎จากการขาย  59.7 6   ล๎านบาท   คิดเป็นร๎อยละ 0.16  รายได๎อื่น  57.5 2  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  0.15    และรายได๎นําสํงนอกงบประมาณ   4,857.13   ล๎านบาท   คิดเป็นร๎อยละ  12.80  
ของรายได๎นําสํงคลังรวมทั้งหมด 
ด้านรายจ่าย 
  เดือนกุมภาพันธ์  2550  มีการเบิกจํายเงินงบประมาณทั้งส้ิน  1,802.95  ล๎านบาท  สูงกวําเดือน
เดียวกันในปีที่แล๎ว   477.33   ล๎านบาท   หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  36.01  โดยมีการเบิกจํายงบประจําและ      
งบลงทุนสูงกวําปีที่แล๎วร๎อยละ  30.28  และ  48.25  ตามลําดับ 
            การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ์  2550  มีจํานวน
ทั้งส้ิน  5,779.08  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันในปีที่แล๎ว  403.36  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  6.52  
โดยมีการเบิกจํายงบประจํา  4,557.82  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันในปีที่แล๎ว  147.24  ล๎านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  3.34  และงบลงทุนมีการเบิกจํายจํานวน  1,221.26  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือน
เดียวกันในปีที่แล๎ว  550.60  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  31.07   
ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 รายได๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2550  จัดเก็บได๎  351.86  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีทั้งส้ิน  114.37 ล๎านบาท  ทําให๎เงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยองเกินดุล  237.49  ล๎านบาท  

 
3.  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัดและงบบริหารแบบบูรณาการจังหวัด
ระยอง   ประกอบด้วย 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  
จังหวัดระยองได๎รับอนุมัติเงินจํานวนทั้งสิ้น  453.32   ล๎านบาท   โดยแยกออกเป็นงบกลางวงเงิน  

443.00   ล๎านบาท   เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกลุํมจังหวัด    และงบรายจํายอื่น      
(งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ: CEO)  วงเงิน  10.32  ล๎านบาท   โดยมีรายละเอียด   ดังนี้  

งบกลาง    วงเงิน   443,000,000.00  บาท(งปม.ใช๎จริง  442,516,987.68)  เป็นโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กลุํมจังหวัด (วงเงิน  40,000  ล๎านบาท)  มี  81 โครงการ  อยํู
ระหวํางการดําเนินงานและการเบิกจํายเงิน  81 โครงการ  ผลเบิกจํายจํานวน  330,992,772.52  
บาท   มีเงินคงเหลือ  จํานวน  111,524,215.16  บาท 
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งบรายจ่ายอื่น  (งบบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ : CEO) วงเงิน  10,320,000 บาท (งปม.ที่  
ใช๎จริง 10,319,288.34)  มีโครงการจํานวน  14  โครงการ   เบิกจํายแล๎วทั้งหมด  14  โครงการ     
ผลเบิกจํายจํานวน  10,319,218.34   บาท   มีเงินคงเหลือ  จํานวน  711.66  บาท 

 
4.  นโยบายของรัฐบาล 
 โครงการสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

สินค๎าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์( OTOP)  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550   ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา    โดยสินค๎า OTOP  มียอดการจําหนําย   จํานวน  115.10   ล๎านบาท  ขยายตัว
ร๎อยละ   1.31  ซึ่งปรับตัวได๎ดีขึ้นเล็กน๎อยจากสินค๎าประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร  และประเภท
เครื่องดื่ม    ทั้งนี้  ภาครัฐควรสํงเสริมและสนับสนุนการหาตลาดจําหนํายสินค๎าเพิ่มเติมหรือพัฒนา      
ด๎านผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค๎า 

โครงการธนาคารประชาชน  (ธนาคารออมสิน) 
โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะแก๎ไขปัญหาความยากจน       

โดยให๎ความชํวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเงินทุนไปประกอบธุรกิจขนาดยํอม   เชํน   การค๎าขาย    
หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  โดยรัฐบาลให๎เงินกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อชํวยให๎ประชาชนมีอาชีพสร๎างงาน    
สร๎างรายได๎ให๎เพิ่มขึ้น   สินเช่ือที่อนุมัติตั้งแตํเร่ิมโครงการ  จํานวน  14,287 ราย  เป็นจํานวนเงิน ทั้งส้ิน    
420.92    ล๎านบาท    ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550   อนุมัติ เงินกู๎ จํานวน  115 ราย  ลดลงร๎อยละ  51.88   และ
จํานวนเงินอนุมัติ  3.54  ล๎านบาท   ลดลงร๎อยละ  60.14  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีกํอน  สําหรับยอดหนี้
ค๎างชําระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปมีจํานวน  16.07  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  63.31 
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ตารางตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ 
 

               สัญญาณอันตรายต๎องรีบแก๎ไข               สัญญาณเฝ้าระวัง               ปลอดภัย และผําน   
ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 

การบริโภค   
การลงทุน   
การใช๎จํายภาครัฐ  ควรแจ๎งให๎สํวนราชการเตรียมความพร๎อมในการ

จัดซื้อจัดจ๎างและมีการแตํงตั้งคณะกรรมการเรํงรัด
การเบิกจํายของสํวนราชการ  เพื่อติดตามเรํงรัดการ
ใช๎จํายเงินให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด    

อุตสาหกรรม   
ภาคเหมืองแรํและยํอยหิน   
ภาคบริการและการทํองเที่ยว   
เกษตรกรรม  ด๎านราคาปศุสัตว์ลดลงโดยเฉพาะราคาสุกร 
ภาคการเงิน   
เงินเฟ้อ  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดยังคงอยํูในอัตราที่สูง  

ดังนั้น   ภาครัฐที่เกี่ยวข๎องควรมีมาตรการในการ
ควบคุมระดับราคาสินค๎าที่จําเป็นตํอการครองชีพ 
เพื่อมิให๎ผ๎ูบริโภคเดือดร๎อน 

การจ๎างงาน   
 

ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 
งบยุทธศาสตร์จังหวัดระยองมีจํานวน  81 โครงการ  
งบประมาณที่ได๎รับ 443 ล๎านบาท   งบประมาณที่   
ใช๎จริง   442,516,987.68   บาท   เบิกจํายแล๎ว  
330,992,772.52  บาท   ผลการดําเนินงาน    
คิดเป็นร๎อยละ  74.80 
 

 อยํูระหวํางการดําเนินงานและการเบิกจํายเงิน  81 
โครงการ  มีเงินคงเหลือ 111,524,215.16  ล๎านบาท 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมเศรษฐกิจระดับประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ  2550  ในด านอุปสงค เครื่องช้ีการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนมีทิศทางชะลอลงต อเนื่องจากเดือนก อน  

ด านอุปทาน รายได เกษตรกรจากการขายพืชผลหลักยังคงขยายตัวได ดี  แต ชะลอลงเล็กน อยเมื่อ
เทียบกับเดือนก อนจากการชะลอตัวทั้งราคาและผลผลิต  เช นเดียวกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอลง
จากเดือนก อน  อยางไรก็ตาม  การทองเที่ยวปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะการท องเที่ยวในฝ งอันดามัน 

เสถียรภาพเศรษฐกิจอยูในเกณฑ ดี  โดยฐานะเงินสํารองระหว างประเทศอยู ในเกณฑ สูงต อเนื่อง  
สวนอัตราเงินเฟ อลดลงจากเดือนก อน 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ  3  สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก     
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแรํและยํอยหิน   และสาขาไฟฟ้า ก๏าซและการประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองในเดือนกุมภาพันธ์ 2550     ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีที่ผํานมา    พิจารณาจาก ด้านอุปสงค์   พบวํา  เครื่องช้ีวัดการบริโภคขยายตัวได๎ดีทุกองค์ประกอบ           
การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว   และการเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการปรับตัวสูงขึ้น    แตํ
การนําเข๎า-สํงออกหดตัว   สําหรับ ด้านอุปทาน   พบวํา  การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวดี  จํานวน
นักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในจังหวัดเพิ่มขึ้น   และภาคเหมืองแรํและยํอยหินขยายตัวดีตํอเนื่อง  และเมื่อ
พิจารณาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด พบวํา  ด๎านปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการ
ขยายตัวได๎ดีตํอเนื่อง  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดคงอยํูในอัตราที่สูง   และอัตราการวํางงานอยํูในระดับต่ํา    

ด้านอุปสงค์ของจังหวัดระยอง 
การบริโภค     ขยายตัวทุกองค์ประกอบ   จากภาษีมูลคําเพิ่ม   ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน

จํานวนรถยนต์นั่งสํวนบุคคลและจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหมํ 
การลงทุน    ขยายตัว  โดยเฉพาะจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ   และจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจ

นิติบุคคลใหมํ   ประกอบกับการขยายตัวของพ้ืนที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารพาณิชย์  
การใช๎จํายของจังหวัด    การเบิกจํายเงินงบประมาณของสํวนราชการปรับตัวได๎สูงขึ้น  ซึ่งจะต๎อง

เรํงรัดการใช๎จํายโดยเฉพาะงบลงทุนให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด      
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อุปทานของจังหวัดระยอง 
อุตสาหกรรม  ขยายตัวได๎ดี โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต   สํวนปริมาณการใช๎ไฟฟ้าและจํานวน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยํูในเกณฑ์ดี  
เหมืองแรํและยํอยหิน     ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  จากมูลคําผลผลิตของแรํทรายแก๎วและหินปูน   

เป็นสําคัญ   สํวนมูลคําหินแกรนิตหดตัว 

การบริการและการทํองเที่ยว   ขยายตัว  จากจํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในชํวงเทศกาล
ตรุษจีน   และอัตราการเข๎าพักของโรงแรมสูงขึ้น 

เกษตรกรรม     ขยายตัว  จากผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญของจังหวัด  ได๎แกํ  ยางพารา           
มันสําปะหลัง   และสับปะรดอยํูในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต    แตํด๎านราคาปศุสัตว์หดตัวโดยเฉพาะสุกร 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
ภาคการเงิน   ปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง 
อัตราเงินเฟ้อ   พิจารณาจากดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองเดือนกุมภาพันธ์ 2550  สูงขึ้นร๎อยละ 

4.64  เทียบกับปีกํอน (เดือนมกราคม 2550 เทียบกับเดือนมกราคม 2549 สูงขึ้นร๎อยละ 4.49) สาเหตุสําคัญ
จากการสูงขึ้นของข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง   ผักและผลไม๎  

อัตราการวํางงาน     อยํูในระดับต่ํา 
การพิจารณาภาวะเศรษฐกิจจากตัวช้ีวัดที่สําคัญๆ  ทางเศรษฐกิจในแตํละด๎าน   พอสรุปได๎ดังนี้ 

1.  ด้านการผลิต 
      1.1 ภาคการเกษตร 
 ๏  สาขาการเกษตร      มูลคํา ผลผลิตในเดือน กุมภาพันธ์ 2550  ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่ผํานมา   พิจารณาจากมูลคําผลผลิตยางพารา   มันสําปะหลังและสับปะรด  ขยายตัวร๎อยละ   
40.43,   35.69  และ  48.52  ตามลําดับ    สําหรับผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย  
และราคายางพาราเพิ่มขึ้น  จึงจูงใจให๎เกษตรกรเพิ่มจํานวนวันกรีดยาง   สํวนผลผลิตมันสําปะหลังเพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาในปีกํอนอยํูในเกณฑ์ดี  จึงทําให๎เกษตรกรบางสํวนขยายพื้นที่เพาะปลูก   สํงผลให๎ผลผลิต
ตํอไรํเพิ่มขึ้น   และราคาผลผลิตสับปะรดขยายตัวได๎ดี 
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ตารางที่ 1  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาการเกษตร 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
มูลคําผลผลิตยางพารา ล๎านบาท 150.48 1,224.77 151.00 211.33 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 279.98 95.58 60.79 40.43 
มูลคําผลผลิตมันสําปะหลัง  ล๎านบาท 128.66 677.52 110.06 174.58 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 57.94 59.06 66.76 35.69 
มูลคําผลผลิตสับปะรด  ล๎านบาท 269.15 2,098.77 237.22 399.74 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -14.81 9.33 60.24 48.52 

ท่ีมา:  สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดระยอง,  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายางพารา  มันส าปะหลัง  และสับปะรด  ปี 2549 - 2550 
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(รอยละ) มูลค่ายางพารา

มูลค่ามันส าปะหลัง

มูลค่าสับปะรด
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราแผ่นดิบปี 2549 - 2550 
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๏  สาขาปศุสัตว์     มูลคํา ผลผลิตในเดือน กุมภาพันธ์ 2550   หด ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน      

เดียวกันของปีที่ผํานมา   พิจารณาจากมูลคําผลผลิตของไกํเนื้อ  เป็ดเนื้อ  และสุกรหดตัวร๎อยละ  20.27,   
42.99   และ  32.31   ตามลําดับ  เนื่องจากราคาของสุกร  ไกํไขํ  และเป็ดเนื้อ   ลดลงจากอุปทานสํวนเกิน  
โดยเฉพาะราคาสุกรและเป็ดเนื้อที่ยังคงลดลงตํอเนื่องจากเดือนกํอนเพราะผ๎ูประกอบการเรํงระบาย
สินค๎าออกสูํตลาดเพ่ิมขึ้นด๎วย   สําหรับราคาไขํไกํอยํูที่   1.87  บาท/ฟอง สูงขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน
ปีกํอนซึ่งอยํูที่  1.50  บาท/ฟอง   และราคาไขํเป็ดอยํูที่   3.02  บาท/ฟอง สูงขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปี
กํอนซึ่งอยํูที่  2.70  บาท/ฟอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ์ปี 2550 
 

         หน๎าที่ 11 

ตารางที่ 2  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาปศุสัตว ์
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
มูลคําผลผลิตไกํเนื้อ  ล๎านบาท 122.69 153.22 163.87 97.82 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -32.29 3.01 14.21 -20.27 
มูลคําผลผลิตไกไํขํ  ล๎านบาท 51.15 58.54 50.14 70.11 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 37.22 21.87 2.47 37.06 
มูลคําผลผลิตเป็ดเนื้อ ล๎านบาท 20.38 13.75 14.13 11.62 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 61.12 -37.66 -18.35 -42.99 
มูลคําผลผลิตสุกร  ล๎านบาท 480.31 408.74 319.84 325.12 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 12.33 -9.44 -26.32 -32.31 

ท่ีมา:  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าไก่เนื้อ  เป็ดเนื้อ  และสุกร  ปี 2549 - 2550 
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ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ท่ีมา: ส านักงานปศุสัตวจงัหวัดระยอง      .

(รอยละ) มูลค่าไก่เนื้อ
มูลค่าเป็ดเนื้อ
มูลค่าสุกร
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาไข่ไก่และไข่เป็ด  ปี 2549 - 2550 
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 ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.
ท่ีมา: ส านักงานปศุสัตวจงัหวัดระยอง     .

(บาท/ฟอง) ราคาไข่เป็ด 

ราคาไข่ไก่ 

 
 
1.2.  ภาคนอกการเกษตร 
 ๏   สาขาเหมืองแรํและยํอยหิน   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550   ขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน      
เดียวกันของปีที่ผํานมา   พิจารณาจากมูลคําผลผลิตของแรํทรายแก๎ว  และหินปูน  ขยาย ตัวร๎อยละ   84.36  
และ  62.08   ตามลําดับ   โดยเฉพาะแรํทรายแก๎ว มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนเหมืองแรํและจํานวนคนงาน  
สํงผลให๎ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด๎วย   ประกอบกับปริมาณผลผลิตหินปูนขยายตัวได๎ดี    แตํปริมาณ
ผลผลิตของหินแกรนิตลดลงร๎อยละ  36.55   เนื่องจากอยํูในรอบระหวํางการขอตํอใบประทานบัตร 
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ตารางที่ 3  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาเหมืองแร่และย่อยหิน 
 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
มูลคําผลผลิตแรํทรายแก๎ว  ล๎านบาท 9.62 21.10 17.95 17.74 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -6.78 38.62 86.55 84.36 
มูลคําผลผลิตหินปูน ล๎านบาท 4.64 4.58 3.35 7.52 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -5.09 6.04 -34.60 62.08 
มูลคําผลผลิตหินแกรนิต ล๎านบาท 8.48 10.61 8.15 5.38 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 32.96 40.62 14.42 -36.55 

ท่ีมา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าแร่ทรายแก้ว  หินปูน  และหินแกรนิต  ปี 2549 - 2550 
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 ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.

ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดระยอง    .

(เมตริกตัน) มูลค่าผลผลิตแร่ทรายแกว

มูลค่าผลผลิตหินปูน

มูลค่าผลผลิตหินแกรนิต

 
 
 
 
 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ์ปี 2550 
 

         หน๎าที่ 14 

๏  สาขาอุตสาหกรรม       การผลิต ภาคอุตสาหกรรมในเดือน กุมภาพันธ์ 2550    ขยาย ตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา    พิจารณาจากปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม      
จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม    และภาษีสรรพสามิต  ขยายตัวร๎อยละ   7.87,  3.06  และ 22.07  
ตามลําดับ  โดยเฉพาะการเก็บภาษีสรรพสามิตที่สําคัญ  ได๎แกํ  ประเภทภาษีน้ํามัน  ภาษีรถยนต์  และภาษี
เครื่องไฟฟ้า   สําหรับปริมาณการใช๎ไฟฟ้าและจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอยํูในเกณฑ์ดี  
แตํทุนจดทะเบียนในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงเล็กน๎อย   สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได๎รับ
อนุญาตประกอบการ  ที่สําคัญ  ได๎แกํ  ประเภทอื่นๆ(ผลิตและจําหนํายไอน้ํา)  และประเภทเครื่องจักรกล
(ผลิตประกอบเครื่องปรับอากาศ)  สํวนโรงงานอุตสาหกรรมที่แจ๎งขยายกิจการที่สําคัญ  ได๎แกํ  ประเภท
พลาสติก  (ทําผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เชํน กะบะพลาสติก ฯ) 

ตารางที่ 4   แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงสาขาอุตสาหกรรม 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม   ล๎านกิโลวัตต์ 512.33 551.89 558.84 552.65 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 59.43 5.43 6.73 7.87 
จํานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน 1,694 1,688 1,701 1,701 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 0.36 -0.06 0.83 0.41 
จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม คน 123,473 127,038 126,680 127,255 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 16.13 3.21 2.63 3.06 
จํานวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม ล๎านบาท 737,863.10 736,604.43 733,229.17 734,799.22 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 11.42 -0.14 -0.62 -0.42 
ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต  ล๎านบาท 2,516.83 3,152.41 3,525.26 3,072.32 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -14.75 18.17 8.10 22.07 

ท่ีมา:  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง,   การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด,   การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,           
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง1และ 2 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า  จ านวนโรงงาน   
และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต  ปี 2549 - 2550 
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ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมภิาคระยอง, การไฟฟาสวนภูมภิาคมาบตาพุด, การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอแกลง, 

การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอปลวกแดง, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง,สนง.สรรพสามติพ้ืนท่ีระยอง1และ2

(รอยละ) ปริมาณการใชไฟฟ้าอุตสาหกรรม

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม

ภาษีสรรพสามิต

 

  
๏   สาขาการบริการและการทํองเที่ยว     ในเดือ นกุมภาพันธ์ 2550  มีนักทํองเที่ยวที่เดินทางมา

ทํองเที่ยว ในจังหวัดระยองจํานวน  143,592  คน  ขยายตัวร๎อยละ  29.00  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีที่
ผํานมา   ซึ่งจังหวัดระยองมีสถานที่ทํองเที่ยวที่สวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติไว๎   โดยสถานที่
ทํองเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยวมากที่สุด  ได๎แกํ  ในเขตเมือง  เกาะเสม็ด  หาดแมํพิม  และหาดแมํรําพึง     
ตามลําดับ   สํวนหนึ่งเป็นผลมาจากการฉลองเทศกาลตรุษจีน    สําหรับอัตราการเข๎าพักโรงแรมในเดือน
กุมภาพันธ์ 2550  อยํูที่ร๎อยละ  48.39  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีที่ผํานมาซึ่งอยํูที่ร๎อยละ  38.35 

 
ตารางที่ 5  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงสาขาการบริการและการท่องเที่ยว 

 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

 ธ.ค. ม.ค.  
จํานวนนักทํองเที่ยว  คน 111,310 181,257 134,614 143,592 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -8.18 23.01 4.07 29.00 
อัตราการเข๎าพักของโรงแรม ร๎อยละ 38.35 59.01 41.96 48.39 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -8.89 14.89 7.70 26.18 

ท่ีมา:  การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง เขต 4  จังหวัดระยอง 
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 กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวและอัตราการเข้าพักโรงแรม ปี 2549- 2550 
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 ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.
ท่ีมา:  ส านักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ส านักงานภาคกลาง เขต 4    จงัหวัดระยอง      .
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(รอยละ)จ านวนนักท่องเที่ยว(แกนซาย) อัตราการเขาพักโรงแรม(แกนขวา)

 
 

2.   ด้านการบริโภค  
การบริโภคในเดือน กุมภาพันธ์ 2550   ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา

พิจารณาจาก ภาษีมูลคําเพิ่ม   จํานวนรถยนต์นั่ง จดทะเบียนใหมํ  และ ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน  
ขยายตัวร๎อยละ  3.01,  22.51  และ  3.86   ตามลําดับ  สําหรับ ภาษีมูลคําเพิ่มที่จัดเก็บได๎สูงขึ้นสํวนหนึ่ง
เป็นผลมาจากประชาชนที่ใช๎สอยเพิ่มขึ้นในการฉลองเทศกาลตรุษจีน   สํวนปริมาณการใช๎ไฟฟ้าสําหรับที่
อยํูอาศัยสูงขึ้นเล็กน๎อย   สําหรับหมวดยานยนต์ขยายตัวได๎ดีทั้งรถยนต์นั่งสํวนบุคคลและรถจักรยานยนต์    
อยํางไรก็ตาม  ประชาชนยังมีความกังวลตํอปัญหาคําครองชีพและราคาสินค๎าที่ทรงตัวอยํูในระดับสูง  
และสถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศ   นอกจากนี้  ราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น
จากเดือนกํอน 
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ตารางที่ 6  แสดงอัตราการขยายตัวด้านการบริโภค 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
ภาษีมูลคําเพิ่มที่จัดเก็บได๎  ล๎านบาท 3,585.90 3,595.14 2,936.82 3,693.98 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 65.95 9.62 9.11 3.01 
การจดทะเบียนรถยนต์นั่งสํวนบุคคล คัน 502 352 770 615 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 74.91 1.15 57.46 22.51 
การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์  คัน 2,795 3,211 3,634 3,048 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -25.78 13.62 -47.70 9.05 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าครัวเรือน  ล๎านกิโลวัตต์ 29.54 35.30 31.16 30.68 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 63.75 21.26 7.60 3.86 

ท่ีมา:  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง,   การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด,  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,   
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอแกลง,  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง,  สํานักงานขนสํงจังหวัดระยอง 

 

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน   
การจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม ปี  2549 - 2550 
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ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ที่มา: การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคระยอง,การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคมาบตาพุด,การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอแกลง,

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง,  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ระยอง, ส านักงานขนสง่จังหวัดระยอง

(รอยละ) ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ปริมาณการใชไฟฟ้าในครัวเรือน
การจดทะเบียนรถยนตนั่งส่วนบุคคล
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3.   ด้านการลงทุนภาคเอกชน  
การลงทุนภาคเอกชนในเดือนกุมภาพันธ์ 2550  ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่

ผํานมา    พิจารณา จากจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ   จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหมํ   และ
จํานวนรถบรรทุก  ขยายตัวร๎อยละ  25.00,  202.92  และ  47.06  ตามลําดับ  สําหรับจํานวนธุรกิจนิติบุคคล
เพิ่มขึ้น  โดยผ๎ูประกอบการสํวนใหญํจะมีการจดทะเบียนธุรกิจใหมํในชํวงต๎นปี  เนื่องจากเป็นชํวงเวลาที่
เหมาะสมและสะดวกตํอการจัดทํางบบัญชี   และยัง สํงผลให๎ทุนจดทะเบียนของธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้น
ตามไปด๎วย  สอดคล๎องกับการขยายตัวของพ้ืนที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารพาณิชย์ซึ่งขยายตัวร๎อยละ  213.98    
สําหรับธุร กิจนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหมํที่สําคัญ  ได๎แกํ  ประกอบกิจการรับซื้อยางพาราและน้ํายาง
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยางพารา   และประกอบกิจการค๎าเหล็ก ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 

 

ตารางที่ 7  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างที่อยํูอาศัย ตารางเมตร 112,818.0 1,017,268.24 94,604.00 176,979.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -7.81 47.63 114.26 56.87 
พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารพาณิชย์ ตารางเมตร 2,940.00 128,224.84 4,239.00 9,231.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -71.34 36.15 101.86 213.98 
พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารอุตสาหกรรม ตารางเมตร 14,293.00 157,902.00 2,114.00 9,633.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 230.86 199.36 -64.38 -32.60 
พ้ืนท่ีอนุญาตกํอสร๎างอาคารและสิ่งกํอสร๎างอื่น  ๆ ตารางเมตร 5,473.00 170,577.38 13,075.00 14,981.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -57.01 94.05 1,094.06 173.73 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ ล๎านกิโลวัตต์ 13.67 15.34 14.16 13.73 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 111.94 14.39 3.13 0.44 
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหมํ ล๎านบาท 63.40 51.52 113.32 192.05 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -22.17 -58.48 44.12 202.92 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ  โรงงาน 52 -16 48 65 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร๎อยละ 116.67 -31.25 -14.29 25.00 
การจดทะเบียนรถบรรทุก คัน 85 100 134 125 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร๎อยละ -39.29 -23.08 28.85 47.06 

ท่ีมา:  สนง.สถิติจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง, 
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอแกลง,  สนง.พัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดระยอง,  สนง.ขนสํงจังหวัดระยอง    
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า  การจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม ่
และการจดทะเบียนรถบรรทุก  ปี 2549 - 2550 
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ที่มา: การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคระยอง,การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคมาบตาพุด,การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอแกลง,

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง, ส านักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง, ส านักงานขนสง่จังหวัดระยอง

(รอยละ) ปริมาณใชไฟฟ้าภาคธุรกิจ

ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ

การจดทะเบียนรถบรรทุก

 
 

4.   ด้านการค้าระหว่างประเทศ  
 การค๎าระหวํางประเทศในเดือ นกุมภาพันธ์ 2550  หดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่
ผํานมา    พิจารณาจาก การน าเข้า มีมูลคํา จํานวน  40,606.39  ล๎านบาท  หดตัว ร๎อยละ   15.26  โ ดยชนิด
สินค๎านําเข๎าที่สําคัญ ได๎แกํ  น้ํามันดิบ น้ํามันเบาและสิ่งปรุงแตํงอื่นๆ และพาราไซลีน  สําหรับการส่งออก
มีมูลคํา จํานวน  24,674.41  ล๎านบาท   หดตัวร๎อยละ  27.72  โดยชนิดสินค๎าการสํงออกที่ สําคัญ   ได๎แกํ   
รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพ น้ํามันดิบ  และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  ทั้งนี้  จากมูลคําการนําเข๎าสูงกวํา
มูลคําการสํงออกสํงผลให๎ดุลการค้า(ระบบดํานศุลกากร)ขาดดุลจํานวน 15,931.98  ล๎านบาท     

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ์ปี 2550 
 

         หน๎าที่ 20 

ตารางที่ 8  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

 ธ.ค. ม.ค.  
มูลคําการนําเข๎าผํานดํานศุลกากร ล๎านบาท 47,919.73 48,567.51 54,086.81 40,606.39 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 28.97 -15.68 22.23 -15.26 
มูลคําการสํงออกผํานดํานศุลกากร ล๎านบาท 34137.60 30,509.83 27,555.53 24,674.41 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 60.91 -0.71 -16.54 -27.72 

ท่ีมา:  ดํานศุลกากรมาบตาพุด 

 
ตารางที่ 9  แสดงสถิติสินค้าน าเข้า-ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

อันดับที่ ชนิดสินค้าน าเข้า มูลค่า ชนิดสินค้าส่งออก มูลค่า 

1 น้ํามันดิบ 23,956.91 รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพ 5,214.63 
2 น้ํามันเบาและสิ่งปรุงแตํงอื่นๆ 2,165.69 น้ํามันดิบ 3,212.82 
3 พาราไซลีน 1,195.91 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว   1,558.89 
4 แผํนรีดทําด๎วยเหล็กกล๎าไมํเป็นสนิม 1,082.79 โพลิเอทิลีนที่มี ถพ.>0.94 1,372.07 
5 เศษเหล็กอื่นๆ 766.02 เบนซีน 1,098.84 

ท่ีมา:  ดํานศุลกากรมาบตาพุด  
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการน าเข้าผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด  ปี 2549 - 2550 
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ท่ีมา: ดานศุลกากรมาบตาพุด   .
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด  ปี 2549 -2550 
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ท่ีมา: ดานศุลกากรมาบตาพุด     .
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5.   ด้านการเงิน 
 การเงินในเดือน กุมภาพันธ์ 2550  ยังไมํมีข๎อมูลของธนาคารพาณิชย์  แตํในเดือนมกราคม 2550  
ขยายตัวตํอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา   พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมของ
จังหวัดระยอง  เทํากับ  68,135.22  ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ  9.08  ซึ่งสํวนใหญํเป็นเงินฝากจากธนาคาร
พาณิชย์   แม๎วําอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน๎มลดลง   และเมื่อพิจารณา ปริมาณสินเชื่อ รวม เทํากับ  64,458.08  
ล๎านบาท ขยายตัวร๎อยละ 21.50 ซึ่งสํวนใหญํเป็นสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.)  ซึ่งเป็นสินเช่ือเพื่ออสังหาริมทรัพย์  สินเช่ืออุปโภคบริโภคสํวนบุคคล และสินเช่ือบัตรเครดิต      
 

ตารางที่ 10  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝาก 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ปริมาณเงินฝากรวม ล้านบาท 63,863.20 68,607.78 68,135.22 N/A 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ 10.89 8.74 9.08 - 
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ล๎านบาท 49,496.00 53,457.00 54,317.00 N/A 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 11.90 8.55 12.43 - 
ปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน ล๎านบาท 7,583.00 7,805.00 6,232.00 6,299.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 4.23 4.39 -17.63 -16.93 
ปริมาณเงินฝาก ธอส. ล๎านบาท 995.05 1,157.55 1,232.18 1,284.66 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 48.72 20.66 22.28 29.11 
ปริมาณเงินฝาก ธ.ก.ส. ล๎านบาท 5,789.15 6,188.23 6,354.04 6,278.06 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 6.91 14.44 13.91 8.45 

หมายเหตุ :  N/A  หมายถึง  ไมํมีข๎อมูล 
ท่ีมา:  ธนาคารแหํงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสนิ เขตระยอง,  ธนาคารอาคารสงเคราะหจ์ังหวัดระยอง,                        

สํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินฝากรวมจังหวัดระยอง  ปี 2549 - 2550 
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ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),ธนาคารออมสนิเขตระยอง, ธนาคารอาคารสงเคราะหจงัหวัดระยอง, ส านกังานธกส.จงัหวัดระยอง

 
 

ตารางที่ 11  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินเชื่อ 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ปริมาณสินเชื่อรวม  ล้านบาท 54,638.94 63,509.36 64,458.08 N/A 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ 25.68 21.61 21.50 - 
ปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย์  ล๎านบาท 34,146.00 40,934.00 41,155.00 N/A 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 24.57 26.80 25.11 - 
ปริมาณสินเช่ือธนาคารออมสิน ล๎านบาท 4,265.00 4,850.00 4,897.00 4,922.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 18.08 15.67 15.99 15.40 
ปริมาณสินเช่ือ ธอส. ล๎านบาท 12,851.43 14,155.37 14,884.12 14,985.12 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 37.52 14.17 18.26 16.60 
ปริมาณสินเช่ือ ธ.ก.ส. ล๎านบาท 3,376.51 3,569.99 3,521.96 3,540.29 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 8.67 6.59 5.16 4.85 

หมายเหตุ :  N/A  หมายถึง  ไมํมีข๎อมูล 
ท่ีมา:  ธนาคารแหํงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสนิ เขตระยอง,  ธนาคารอาคารสงเคราะหจ์ังหวัดระยอง,                        

สํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินเชื่อรวมจังหวัดระยอง  ปี 2549 - 2550 
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ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),ธนาคารออมสนิเขตระยอง, ธนาคารอาคารสงเคราะหจงัหวัดระยอง, ส านกังานธกส.จงัหวัดระยอง

 

6.   ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

 การใช๎จํายภาครัฐในเดือ นกุมภาพันธ์  2550    ขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่
ผํานมา   โดยพิจารณาจากรายจํายประจําและรายจํายลงทุนจากงบประมาณของสํวนราชการ ขยายตัว   
ร๎อยละ  30.28  และ  48.25   ตามลําดับ   ซึ่งเป็นเดือนที่สองของการเบิกจําย  จึงต๎องเรํงรัดให๎สํวนราชการ
เรํงรัดการเบิกจํายโดยเฉพาะงบลงทุน   เพื่อให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด    สําหรับรายจํายประจําจาก
งบประมาณและรายจํายลงทุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  หดตัวร๎อยละ 19.51  และ 1.53  ตามลําดับ   
โดยจะต๎องเรํงรัดการเบิกจํายให๎เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็ว 
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ตารางที่ 12  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
รายจํายประจําจากงบประมาณ  ล๎านบาท 903.25 864.09 856.50 1,176.79 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 510.92 -11.21 -3.41 30.28 
รายจํายลงทุนจากงบประมาณ ล๎านบาท 422.37 138.06 87.78 626.15 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 81.81 -76.49 -23.44 48.25 
รายจํายประจําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ล๎านบาท 85.34 93.42 69.35 68.69 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 20.55 -5.65 -34.48 -19.51 
รายจํายลงทุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ล๎านบาท 46.38 36.49 24.40 45.67 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -1.76 -4.23 -42.51 -1.53 

ท่ีมา:  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
 

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ 2549 - 2550 
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7.  ด้านระดับราคา 
ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองเดือน กุมภาพันธ์ 2550   เทํากับ  121.80  สูงขึ้นร๎อยละ 4.64 

(เดือนมกราคม  2550 เทียบกับเดือนมกราคม 2549 สูงขึ้นร๎อยละ 4.49) สาเหตุสําคัญจากการสูงขึ้นของ
หมวดอาหารและเครื่องดื่มร๎อยละ 6.90  ได๎แกํ   ดัชนีหมวดข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งร๎อยละ 11.90 
ผักและผลไม๎ร๎อยละ 23.10   สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร๎อยละ 3.10 

 
ตารางที่ 13  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านระดับราคา 

 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ดัชนีราคาผ๎ูบริโภค ร๎อยละ 116.40 122.00 121.10 121.80 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 9.19 5.63 4.49 4.64 
ดัชนีราคาผ๎ูผลิต ร๎อยละ 131.40 133.00 133.50 135.20 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 9.05 2.70 2.14 2.89 

หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผ๎ูผลิตไมํสามารถวิเคราะห์ได๎   เนื่องจากตัวเลขท่ีจัดเก็บได๎เป็นตัวเลขของระดับประเทศอีกท้ัง       
คําของดัชนีท่ีคํานวณได๎ใช๎ปีฐานในการคํานวณตํางกันอีก 

ท่ีมา:  สํานักงานเศรษฐกิจการค๎า  กระทรวงพาณิชย์ (www.price.moc.go.th) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.price.moc.go.th/
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ตารางที่ 14   ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง 
(ปีฐาน พ.ศ.2545 = 100) 

หมวด 
สัดส่วน
น้ าหนัก 
ปีฐาน 

ดัชนี 
อัตราการ 

เปลี่ยนแปลง 

 ก.พ.50 ม.ค.50 ก.พ.49 
ก.พ.50/ 
ม.ค.50 

ก.พ.50/ 
ก.พ.49 

รวมทุกรายการ 100.00 121.80 121.10 116.40 0.60 4.64 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 37.93 133.30 131.50 124.70 1.40 6.90 
ข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 4.32 123.90 125.10 110.70 -1.00 11.90 
เนื้อสัตว์ เป็ดไกํ และสัตว์น้ํา 7.19 126.00 126.80 130.70 -0.60 -3.60 
ไขํและผลิตภัณฑ์นม 2.97 126.80 130.00 125.00 -2.50 1.40 
ผักและผลไม ๎ 6.87 186.60 173.90 151.60 7.30 23.10 
เครื่องประกอบอาหาร 1.70 120.40 118.60 106.70 1.50 12.80 
เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล ์ 2.18 108.80 108.90 103.70 -0.10 4.90 
อาหารบริโภค-ในบ๎าน 4.20 127.10 127.60 127.30 -0.40 -0.20 
อาหารบริโภค-นอกบ๎าน 6.56 113.90 113.90 113.90 0.00 0.00 
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม 62.07 114.80 114.80 111.40 0.00 3.10 
หมวดเครื่องนุํงหํมและรองเท๎า 2.77 102.90 102.90 102.70 0.00 0.20 
หมวดเคหสถาน 28.36 103.70 104.00 102.80 -0.30 0.90 
หมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล 5.22 104.00 104.20 101.80 -0.20 2.20 
หมวดพาหนะ การขนสํง และการสื่อสาร 19.09 140.50 140.00 131.40 0.40 6.90 
หมวดการบันเทิงการอํานและการศึกษา 2.69 100.20 100.20 99.80 0.00 0.40 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ์ 3.93 102.80 103.30 102.40 -0.50 0.40 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 65.66 107.70 107.60 102.80 0.10 4.80 

กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 34.34 148.70 146.80 142.30 1.30 4.50 

  -  อาหารสด 21.36 145.10 142.00 132.50 2.20 9.50 
  -  พลังงาน 12.99 154.70 154.70 158.40 0.00 -2.30 

หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีผ๎ูบริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค๎ากลุํมอาหารสดและสินค๎ากลุํมพลังงาน 

ท่ีมา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค๎า สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  (www.price.moc.go.th) 
 
 
 
 

http://www.price.moc.go.th/
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง  ปี 2549 - 2550 
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ท่ีมา: ส านักงานเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th)
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8.  ด้านการจ้างงาน  
 การจ๎างงานในเดือน กุมภาพันธ์ 2550   ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา   

พิจารณาจากจํานวนลูกจ๎างในระบบประกันสังคม   จํานวน  263,228  คน   ขยายตัวร๎อยละ  5.58   โดย
สํวนใหญํเป็นจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและหนํวยงานเอกชน   สําหรับอัตราของผ๎ูวํางงานใน
จังหวัดระยองมีแนวโน๎มลดลง   และ อัตราคําจ๎างขั้นต่ํา ของจังหวัดระยอง ปรับเพิ่มขึ้นเป็น  161  บาท/ วัน         
(จากเดิม 155 บาท/วัน)  ตามประกาศกระทรวงแรงงาน 
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ตารางที่ 15  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 
อัตราการวํางงาน  ร๎อยละ 1.40 0.50 N/A N/A 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -26.32 -64.29 - - 
จํานวนผ๎ูประกันตนในระบบประกันสังคม  คน 249,313 255,585 257,788 263,228 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 11.94 3.08 3.66 5.58 
อัตราคําจ๎างขั้นต่ํา  บาท 155.00 155.00 161.00 161.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 5.44 0.00 3.87 3.87 

หมายเหตุ:   N/A  คือ  ไมํมีข๎อมูล 
ท่ีมา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง,  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง       

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน  ปี 2549 - 2550 

-50.00

-64.29
-52.94

-64.71

-26.32

61.54

-20.00

75.00

25.00

-7.14

-33.33

5.583.41 3.04 3.29 3.15 3.08 3.663.49
7.7210.5211.94 6.65 4.14

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

หมายเหตุ: อัตราการวางงานขอมลูยอนหลัง 2 เดือน

ท่ีมา: ส านักงานแรงงานจงัหวัดระยอง,ส านักงานประกันสังคมจงัหวัดระยอง

(รอยละ) อัตราการว่างงาน

จ านวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ด้านรายได ้
 ในการจัดเก็บรายได๎จังหวัด ระยองเดือน กุมภาพันธ์  2550   มีการจัดเก็บรายได๎ทั้งส้ิน   7,662.10  
ล๎านบาท   สูงกวําเดือนเดียวกันในปีที่แล๎วร๎อยละ  11.22  (สูงกวําประมาณการ  ร๎อยละ  0.61)  การจัดเก็บ
รายได๎ของหนํวยงานที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีดังนี้   
 1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง จัดเก็บรายได๎  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.21  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  0.21)   

2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง จัดเก็บรายได๎ เพิ่มขึ้นร๎อยละ 22.07(ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ 0.40)   
  3.  ดํานศุลกากรมาบตาพุด จัดเก็บรายได๎  ลดลงร๎อยละ 4.82  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  30.31) 

4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง จัดเก็บรายได๎  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  52.42 (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  56.07) 
  5.  สํวนราชการอื่น   จัดเก็บรายได๎  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.15 
  ในชํวง  5  เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ.2550 (ต.ค. 2549 – ก.พ. 2550)  จังหวัดระยอง  
จัดเก็บรายได๎รวม    36,867.77    ล๎านบาท    สูงกวําชํวงเดียวกันในปีที่แล๎วร๎อยละ  12.16  (ต่ํากวํา
ประมาณการร๎อยละ  1.65  เนื่องจาก สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  8.94  
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  16.51  ด่านศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บรายได๎
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  26.84   และส่วนราชการอื่น  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.98 
  สําหรับรายได๎นําสํงคลังสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ์   2550    มีรายได๎   
นําสํงคลัง   จํานวนเงิน  37,932.14   ล๎านบาท   เป็นรายได๎จากภาษีอากร  32,957.72   ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  86.89  รายได๎จากการขาย  59.7 6   ล๎านบาท    คิดเป็นร๎อยละ 0.16  รายได๎อื่น  57.5 2  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  0.15    และรายได๎นําสํงนอกงบประมาณ   4,857.13   ล๎านบาท   คิดเป็นร๎อยละ  12.80  
ของรายได๎นําสํงคลังรวมทั้งหมด 
 
ด้านรายจ่าย 
  เดือนกุมภาพันธ์  2550  มีการเบิกจํายเงินงบประมาณทั้งส้ิน  1,802.95  ล๎านบาท  สูงกวําเดือน
เดียวกันในปีที่แล๎ว   477.33   ล๎านบาท   หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  36.01  โดยมีการเบิกจํายงบประจําและ      
งบลงทุนสูงกวําปีที่แล๎วร๎อยละ  30.28  และ  48.25  ตามลําดับ 
            การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ์  2550  มีจํานวน
ทั้งส้ิน  5,779.08  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันในปีที่แล๎ว  403.36  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  6.52  
โดยมีการเบิกจํายงบประจํา  4,557.82  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันในปีที่แล๎ว  147.24  ล๎านบาท  
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หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  3.34  และงบลงทุนมีการเบิกจํายจํานวน  1,221.26  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือน
เดียวกันในปีที่แล๎ว 550.60  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  31.07   
ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 รายได๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2550  จัดเก็บได๎  351.86  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีทั้งส้ิน  114.37 ล๎านบาท  ทําให๎เงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยองเกินดุล  237.49  ล๎านบาท  
 

สถานการณ์ด้านรายได้ 
 

ผลการจัดเก็บรายได้เดือนกุมภาพันธ์   2550   แยกตามหน่วยงาน 
  การจัดเก็บรายได๎จังหวัดระยองเดือนกุมภาพันธ์  2550  สูงกวําเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  โดยมี
หนํวยจัดเก็บรายได๎หลักของกระทรวงการคลัง  เชํน  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้น  ได๎แกํ  
ภาษีมูลคําเพิ่ม  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล  และภาษีธุรกิจเฉพาะ  ซึ่งหนํวยงานตํางๆ  
จัดเก็บรายได๎แยกตามหนํวยงานสรุปได๎ดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได๎  4,448.72  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
220.38  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.21  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  0.21)  การจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น
ดังกลําวมาจากมาตรการการเรํงรัดภาษีอากรของกรมสรรพากร  สําหรับรายละเอียดการจัดเก็บ  มีดังนี้ 
 -  ภาษีมูลคําเพิ่ม   จัดเก็บได๎  3,693.98  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว   108.07  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  3.01  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  0.94) 
  -  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล   จัดเก็บได๎  370.06  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
24.88  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  7.21  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  1.77)    เนื่องจากภาษีจากการรับจ๎าง 
ทําของและการค๎าอสังหาริมทรัพย์มีการจัดเก็บมากขึ้น 
 -  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได๎  348.61  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
82.07  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  30.79  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  11.14)    
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จัดเก็บได๎   27.10   ล๎านบาท   สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว   5.61  
ล๎านบาท   เพิ่มขึ้นร๎อยละ  26.11  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  18.29)   ซึ่งสํวนใหญํเป็นการจัดเก็บภาษี
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของสํานักงานที่ดินเป็นหนํวยจัดเก็บ 
  -  อากรแสตมป์   จัดเก็บได๎  8.67  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.27  ล๎านบาท  
ลดลงร๎อยละ  3.02  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  10.43) 
  -  รายได๎อื่นๆ  จัดเก็บได๎  0.30  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.02  ล๎านบาท  
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  7.14  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  15.38) 
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ตารางที่ 16  แสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพากรพื้นที่ระยอง   แยกตามประเภทภาษี 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 

ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 348.61 

ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 370.06 

ภาษีมูลคําเพิ่ม 3,693.98 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 27.10 

อากรแสตมป์ 8.67 

รายได๎อื่น ๆ 0.30 

รวม 4,448.72 

           ท่ีมา:  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง    

 

กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพากรพื้นที่ระยอง 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   2550   (หน่าย : ล้านบาท) 

27.10370.06 8.67
0.30

348.61

3,693.98

ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อ่ืน

 

ท่ีมา:  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง
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2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได๎  3,072.53  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
555.44   หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  22.07 (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  0.40)  สําหรับภาษีที่จัดเก็บได๎  สูงสุด  5  
อันดับ  ได๎แกํ   

  -  ภาษีน้ํามันฯ   จัดเก็บได๎  2,837.50  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  550.13  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  24.05  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  5.32)   เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม    
บางแหํงที่เข๎าขํายเสียภาษีน้ํามัน 

  -  ภาษีรถยนต์   จัดเก็บได๎  182.98  ล๎านบาท   ต่ํากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว 7.53 ล๎านบาท   
ลดลงร๎อยละ  3.95  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  49.24)  เนื่องจากเหตุการณ์ความไมํสงบในตํางประเทศ  
จึงทําให๎การสํงออกรถยนต์มียอดจําหนํายลดลง 

 -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า   จัดเก็บได๎  48.16  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  15.39  
ล๎านบาท   เพิ่มขึ้นร๎อยละ  46.96  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  90.06)  เนื่องจากเป็นชํวงใกล๎ฤดูร๎อน      
จึงมียอดการจําหนํายเครื่องปรับอากาศมากขึ้น  สํงผลให๎การจัดเก็บภาษีมากขึ้นด๎วย 

  -  ภาษีสุราแชํ   จัดเก็บได๎  1.54  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  1.49  ล๎านบาท  
ลดลงร๎อยละ  49.17  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  470.37)  เนื่องจาก 

  -  ภาษีสนามกอล์ฟ   จัดเก็บได๎   1.21   ล๎านบาท   สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.05  
ล๎านบาท   เพิ่มขึ้นร๎อยละ  4.31  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  9.7)   
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ตารางที่ 17  แสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง แยกตามประเภทภาษี 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2550 
                                                                                                           หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 

ภาษีน้ํามัน 2,837.50 
ภาษีรถยนต์ 182.98 
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 48.16 
ภาษีเครื่องดื่ม 0.15 
ภาษีสนามกอล์ฟ 1.21 
ภาษีสุราแชํ 1.54 
ภาษีรถจักรยานยนต์ 0.33 
ภาษีแก๎วฯ 0.07 
ไนต์คลับ   ดิสโก๎เธค 0.10 
อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว 0.16 
รายได๎อื่นๆ 0.33 

รวม 3,072.53 
                   ท่ีมา:  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2    
 

กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 
แยกตามประเภทภาษี  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   2550   (หน่าย : ล้านบาท) 

1.54 1.21

0.33
0.33

2,837.50

182.98
48.16

ภาษีน้ ามนั ภาษีรถยนต์ ภาษีเครื่องไฟฟ้า ภาษีสุราแช่

ภาษีสนามกอล์ฟ ภาษีรถจกัรยานยนต์ รายได้อ่ืนๆ

ทีม่า  : สํานกังานสรรพสามิตพ้ืนทีร่ะยอง 1 และ 2
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 3.  ด่านศุลกากร  จัดเก็บได๎  111.87  ล๎านบาท  ตํ่ากวําเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  5.66  ล๎านบาท  
ลดลงร๎อยละ  4.82  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  30.31)  ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดเก็บอากรขาเข๎าลดลง 
ร๎อยละ  5.02 
  4. ธนารักษ์พื้นที่ระยอง  จัดเก็บได๎   8.49    ล๎านบาท   สูงกวําเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  2.92 
ล๎านบาท   เพิ่มขึ้นร๎อยละ  52.42   (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  56.07) 

5. ส่วนราชการอื่น   จัดเก็บได๎  20.49  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันปีที่แล๎ว  0.03  ล๎านบาท  
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.15   

 

ตารางที่ 18  แสดงผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ  2549   กับ  ปีงบประมาณ  2550   
  

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

รายได๎จังหวัดระยอง ล๎านบาท 6,888.99 7,572.83 7,567.13 7,662.10 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  ร๎อยละ 19.77 12.29 12.10 11.22 

 ที่มา:สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 ,ดํานศุลกากรมาบตาพุด,สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 

 

กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ  2549  กับ  ปีงบประมาณ  2550 

6,900.28

11,086.04

12,288.12

7,446.75 7,675.65

6,390.06

7,572.83 7,662.10
7,229.147,628.64

6,888.99
7,943.76 7,567.13

11.2212.298.23
16.6019.70

8.09
3.44

61.54

31.80

45.71

-28.74
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ร้อยละล้านบาท
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ผลการจัดเก็บรายได้ ปีงบประมาณ  2550 (แกนซ้าย) อัตราเพ่ิม %yoy (แกนขวา)

 

ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง, สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, ดํานศุลกากรมาบตาพุด, สนงคลังจังหวัดระยอง 
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ผลการจัดเก็บรายได้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ  2550   ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์   2550 

ตารางที่ 19  ผลการจัดเก็บรายได้ของจังหวัดระยองต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ์   2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

ที่มาของรายได ้
ปีนี ้

(ต.ค.49-ก.พ.50) 

ปีที่แล้ว 

(ต.ค.48-ก.พ.49) 

เปรียบเทียบ 

จ านวน ร้อยละ 

สรรพากรพื้นที่ 20,172.56 18,516.47 1,656.09 8.94 

สรรพสามิตพื้นที่ 15,752.46 13,520.19 2,232.27 16.51 

ดํานศุลกากร 688.99 543.18 145.81 26.84 

ธนารักษ์พื้นที่ 13.05 51.95 -38.90 -74.88 

สํวนราชการอื่น 240.71 238.38 2.33 0.98 

รวม 36,867.77 32,870.17 3,997.60 12.16 

 ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2, ดํานศุลกากรมาบตาพุด,สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 

 

การจัดเก็บรายได๎ของจังหวัดระยองต้ังแตํต๎นปีงบประมาณ   พ.ศ.25 50  ถึงส้ินเดือน กุมภาพันธ์ 
2550   สรุปแยกตามหนํวยงาน   ได๎ดังนี้ 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎   20,172.56  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  
1,656.09  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  8.94  รายละเอียดของภาษีที่จัดเก็บได๎มีดังนี้  คือ 

  -  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา   จัดเก็บได๎  1,544.75  ล๎านบาท สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันปีที่แล๎ว  
274.39  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  21.60 

  -  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล   จัดเก็บได๎  1,682.40    ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  334.15  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  24.78   

-  ภาษีมูลคําเพิ่ม  จัดเก็บได๎ 16,677.89   ล๎านบาท สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว   978.98    ล๎านบาท    

เพิ่มขึ้นร๎อยละ  6.24 

  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได๎  211.63  ล๎านบาท สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  59.24  ล๎านบาท   
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  38.87 

  -  อากรแสตมป์    จัดเก็บได๎  54.46  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  9.42  ล๎านบาท  
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  20.91   
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  -  รายได๎อื่นๆ    จัดเก็บได๎  1.43   ล๎านบาท    ตํ่ากวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  0.09    ล๎านบาท     
ลดลงร๎อยละ  5.92   

2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎ 15,752.46  บาท   สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  2,232.27   
ล๎านบาท   เพิ่มขึ้นร๎อยละ  16.51   ภาษีที่จัดเก็บได๎สูงสุด  5  อันดับ   ได๎แกํ 

 -  ภาษีน้ํามันฯ จัดเก็บได๎ 13,849.87   ล๎านบาท   เพิ่มขึ้นชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  2,705.18    ล๎านบาท    
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  24.27 

 -  ภาษีรถยนต์     จัดเก็บได๎   1, 736.43   ล๎านบาท  ต่ํากวําชํวงเดียวปีที่แล๎ว  505.96   ล๎านบาท  
ลดลงร๎อยละ  22.56 

 -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า   จัดเก็บได๎  141.64  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  43.91  ล๎านบาท    
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  44.93 

 -  ภาษีเครื่องดื่ม  จัดเก็บได๎  8.38  ล๎านบาท   สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว 7.4 8  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ  831.11 

 -  ภาษีสุราแชํ   จัดเก็บได๎  4.82  ล๎านบาท   ต่ํากวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  10.19   ล๎านบาท   ลดลง
ร๎อยละ  67.89      

3.  ด่านศุลกากร    จัดเก็บได๎   688.99  ล๎านบาท   สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  145.81  ล๎านบาท    
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ   26.84  ซ่ึงเป็นผลจากการเก็บอากรขาเข๎าและคําธรรมเนียมเพิ่มขึ้นร๎อยละ  26.98  และ  
19.15   ตามลําดับ    

4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง  จัดเก็บได๎  13.05 ล๎านบาท  ต่ํากวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  38.90  ล๎านบาท   
ลดลงร๎อยละ  74.88 

      5.  ส่วนราชการอื่น    จัดเก็บได๎   240.71  ล๎านบาท    สูงกวําชํวงเดียวกันปีที่แล๎ว  2.33   ล๎านบาท   
เพิ่มขึ้นร๎อยละ   0.98 
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ตารางที่  20   แสดงยอดการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแยกตามประเภทรายได ้

                                                                                                                                               หนํวย:  ล๎านบาท 

ประเภทรายได้ ต.ค.-ม.ค. ก.พ. รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

รายได๎ภาษีอากร 27,475.43 5,482.29 32,957.72 86.89 

รายได๎จากการขาย 48.88 10.88 59.76 0.16 

รายได๎อื่น 50.19 7.33 57.52 0.15 

รวม 27,574.51 5,500.50 33,075.01 87.20 

รายได๎เงินนอกงบประมาณ 4,025.20 831.93 4,857.13 12.80 

รวม 4,025.20 831.93 4,857.13 12.80 

รวมทั้งสิ้น 31,599.71 6,332.43 37,932.14 100.00 

   ท่ีมา:   ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 

 

  สําหรับรายได๎นําสํงคลังสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ์   2550    มีรายได๎   
นําสํงคลัง   จํานวนเงิน  37,932.14   ล๎านบาท   เป็นรายได๎จากภาษีอากร  32,957.72   ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  86.89   รายได๎จากการขาย  59.7 6  ล๎านบาท    คิดเป็นร๎อยละ 0.16  รายได๎อื่น  57.5 2  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  0.15    และรายได๎นําสํงนอกงบประมาณ   4,857.13   ล๎านบาท   คิดเป็นร๎อยละ  12.80  
ของรายได๎นําสํงคลังรวมทั้งหมด 
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สถานการณ์ด้านรายจ่าย 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์   2550 
 การเบิกจํายเงินงบประมาณจังหวัดระยองเดือนกุมภาพันธ์  2550  มีการเบิกจํายเงิน
งบประมาณทั้งส้ิน 1,802.95  ล๎านบาท สูงกวําเดือนเดียวกันปีที่แล๎ว 477.33  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ   
36.01  โดยมีการเบิกจํายงบลงทุนและงบประจําสูงกวําปีที่แล๎วร๎อยละ  48.25  และ  30.28   ตามลําดับ 

 
ตารางที่  21   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

รายการ 

เบิกจ่าย เบิกจ่าย เปรียบเทียบเบิกจ่ายจริง 

จริงปี จริงปี ปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว 

ปัจจุบัน ที่แล้ว จ านวน ร้อยละ 
(1) (2) (3) = (1) - (2) (4)= (3)/(2)*100 

1. รายจ่ายจริงปีปัจจุบัน 1,683.26 1,233.45 449.81 36.47 

1.1 งบประจํา 1,176.79 903.25 273.54 30.28 

1.2 งบลงทุน 506.47 330.20 176.27 53.38 

2.  รายจ่ายปีก่อน 119.69 92.17 27.52 29.86 

2.1 งบประจํา - - - - 

2.2 งบลงทุน 119.69 92.17 27.52 29.86 

3.  รวมการเบิกจ่าย 1,802.95 1,325.62 477.33 36.01 

3.1 งบประจํา 1,176.79 903.25 273.54 30.28 

3.2 งบลงทุน 626.16 422.37 203.79 48.25 
    ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง 
ปีงบประมาณ 2549 - 2550 
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ท่ีมา: สํานักงานคลงัจังหวัดระยอง

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  2550  (แกนซาย) อัตราเพ่ิม %yoy (แกนขวา)

 

 
การเบิกจ่ายงบประจ า    หนํวยงานที่มีผลการเบิกจํายงบประจําสูงสุด  5  อันดับ  ได๎แกํ 

 กองทัพเรือ  เบิกจํายจํานวน   3,114.02  ล๎านบาท  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เบิกจํายจํานวน   623.63   ล๎านบาท   
 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   เบิกจํายจํานวน   195.77   ล๎านบาท   
 สํานักงานตํารวจแหํงชาติ   เบิกจํายจํานวน   151.30    ล๎านบาท  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เบิกจํายจํานวน  45.73    ล๎านบาท 

การเบิกจ่ายงบลงทุน    หนํวยงานที่มีผลการเบิกจํายงบลงทุนสูงสุด  5  อันดับ  ได๎แกํ 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  เบิกจํายจํานวน  522.94   ล๎านบาท 

 กรมชลประทาน  เบิกจํายจํานวน   100.46    ล๎านบาท 

 กรมทางหลวง    เบิกจํายจํานวน   79.15   ล๎านบาท 

 กรมทางหลวงชนบท   เบิกจํายจํานวน   2.11   ล๎านบาท 

 กรมพัฒนาที่ดิน  เบิกจํายจํานวน  0.26  ล๎านบาท 
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงเดือนกุมภาพันธ์  2550 
 การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ์  2550  มีจํานวน
ทั้งส้ิน 5,779.08 ล๎านบาท   ต่ํากวําชํวงเดือนเดียวกันในปีที่แล๎ว 403.36 ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  6.52  
โดยมีการเบิกจํายงบประจํา  4,557.82  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันในปีที่แล๎ว  147.24  ล๎านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  3.34  และและงบลงทุนมีการเบิกจํายจํานวน  1,221.26  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือน
เดียวกันในปีที่แล๎ว  550  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  31.07    
 

ตารางที่ 22  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมต้ังแต่ต้นปีถึง เดือนกุมภาพันธ์   2550 
                                                                                                                                                หนํวย:ล๎านบาท 

          เบิกจ่ายจรงิ         เบิกจ่ายจรงิ

  จ านวน  รอ้ยละ
1. รายจ่ายจรงิปีปัจจุบัน 5,262.83 5,406.47 -143.64 -2.66 
    1.1 งบประจํา 4,557.82 4,410.58 147.24 3.34
    1.2 งบลงทุน 705.01 995.89 -290.88 -29.21 
2. รายจ่ายปีก่อน 516.25 775.97 -259.72 -33.47 
    2.1 งบประจํา -                         -                      -                     -                
    2.1 งบลงทุน 516.25 775.97 -259.72 -33.47 
3. รวมการเบิกจ่าย 5,779.08 6,182.44 -403.36 -6.52 
    3.1  งบประจ า 4,557.82 4,410.58 147.24 3.34
    3.2  งบลงทุน 1,221.26 1,771.86 -550.60 -31.07 

รายการ ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้ว

เปรยีบเทียบเบิกจ่ายจรงิ

          ปีปัจจุบัน         ปีทีแ่ล้ว

ท่ีมา:   ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 
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การวิเคราะห์งบประมาณตามแหล่งเงิน     จังหวัดระยองได๎รับงบประมาณโดยมีแหลํงเงิน  จํานวนการเบิกจําย  
และสถานะโครงการสรุปได๎ดังนี ้
 

แหล่งเงินงบประมาณ 
        รายจ่าย 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  ณ  28  ก.พ.  50         
รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

1.  งบผํานสํวนราชการต๎นสังกัด 6,915.96 5,262.60 76.09 -  งบประจําเบิกจํายตามแผนงาน 
และโครงสร๎างเศรษฐกิจด๎านความ 
มั่นคงเป็นอันดับหนึ่ง 
-  งบลงทุนเบิกจํายงานด๎าน 
สนับสนุนเงินอุดหนุนให๎องค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

2.  งบกลางงบประมาณ          
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

443.00 
(ใช๎จริง  
442.51) 

330.99 
 

74.80 มี  81  โครงการ  อยํูระหวําง      
การดําเนินงานและการเบิกจํายเงิน 
 

3.  งบเงินอุดหนุนคําใช๎จําย       
ในการบริหารจัดการของ
จังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) 

10.32 
 

10.31 99.90 มี  14 โครงการ  ดําเนินการแล๎ว
เสร็จและเบิกจํายเงินเสร็จสิ้นทุก
โครงการ 
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งบกลางโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549           
(วงเงิน 40,000  ล้านบาท)     กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัดระยอง  ไ ด๎รับจัดสรรจํานวน   
443,000,000.00   บาท    โดยอนุมัติโครงการจํานวน   81   โครงการ   ดังนี ้

 
 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี, ระยอง,  จันทบุรี,  ตราด)    

1. โครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา 
ภาค ตะวันออก จังหวัดระยอง 

สนง.เกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัด
ระยอง 

30,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=23,503,719.42) 

16,248,278.42 7,255,441.60 
(เงินเหลือจําย 

=6,496,280.58) 
2. โครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลคํา
ยางพารา 

สนง.เกษตร 
จังหวัดระยอง 

4,393,800.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=3,955,816.00) 

3,955,816.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=437,984.00 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพยางอัดก๎อน 
มาตรฐาน 

ศูนย์วิจัยพืชไรํระยอง 4,606,200.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=4,131,429.35) 

4,131,429.35 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=474,770.65) 

4. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและ 
ออกแบบรายละเอียดถนนทํองเที่ยวบนเกาะ 
เสม็ด  ต.เพ  อ.เมือง  จ.ระยอง 

สนง.ทางหลวงชนบท 
จังหวัดระยอง 

10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 

5. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยาน 
แหํงชาติเขาแหลมหญ๎า-เกาะเสม็ด ตําบลเพ 
อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

สนง.โยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัดระยอง 

13,500,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=11,653,945.46) 

2,436,000.00 9,217,945.46 
(เงินเหลือจําย 

=1,846,054.54) 
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
สัมมนาและที่พักเยาวชนเกาะเสม็ด ตําบลเพ 
อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 

สนง.โยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัดระยอง 

1,800,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,760,160.00) 

1,760,160.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=39,840.00) 
7. โครงการกํอสร๎างทําเทียบเรือทํองเที่ยว
บริเวณบ๎านเพและเกาะเสม็ด ระยะที่ 2 

อําเภอเมืองระยอง 13,884,400.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=13,849,400.00) 

4,154,820.00 9,694,580.00 
(เงินเหลือจําย 

=35,000.00) 
8. โครงการวางและจัดทําผังพื้นที่เฉพาะ       
เกาะเสม็ด 

สนง.โยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัดระยอง 

1,772,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,763,279.75) 
 

1,763,279.75 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=8,720.25) 
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

9. โครงการจัดทําระบบการจัดการหํวงโซํ   
อุปทาน (Supply Chain Management 
Software) สําหรับกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก
เพื่อการลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส ์
(Logistics Costs) 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

20,000,000.00 15,450,000.00 4,550,000.00 

10. โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สถานีพัฒนาที่ดิน 
จังหวัดระยอง 

20,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง   

= 18,497,993.22) 

18497,993.22 0.00 
(เงินเหลือจําย 

= 1,502,006.78 
11. โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบ 
มาตรฐานวัตถุดิบสัตว์น้ํา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังระยอง 

15,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=13,256,855.36) 

13,256,855.36 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,743,144.64) 
12. โครงการกํอสร๎างอาคารบังคับน้ําคลองจิก  
ต.เชิงเนิน  อ.เมือง  จ.ระยอง 

โครงการชลประทาน 
ระยอง 

4,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

= 3,989,000.00) 

3,989,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 
= 11,000.00) 

13.  โครงการกํอสร๎างสถานีสูบน้ําบ๎าน 
ละหารใหญํ ต.แมํน้ําคู๎ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

โครงการชลประทาน
ระยอง 

6,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=5,990,000.00) 

2,237,408.69 3,752,591.31 
(เงินเหลือจําย 

=10,000.00) 

 
รวมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันอก ทั้งสิ้น  13  โครงการ 

144,956,400.00 
(งปม.ที่ใช้จริง 

=132,351,598.56) 

97,881,040.79 34,470,557.77 
(เงินเหลือจ่าย 

=12,604,801.44) 

โครงการจังหวัดระยอง    

14. โครงการกํอสร๎างระบบสํงน้ําด๎วยทํอ 
บ๎านทุํงโพธ์ิ 

โครงการชลประทาน
ระยอง 

40,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=39,697,000.00) 

25,656,342.61 14,040,657.39 
(เงินเหลือจําย 
=303,000.00) 

15. โครงการกํอสร๎างระบบประปาผิวดิน
และปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎านเพื่อแก๎ไข
ปัญหาภัยแล๎ง  ต.บางบุตร  อ.บ๎ายคําย 

อําเภอบ๎านคําย 16,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=15,989,500.00) 

15,989,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=10,500.00) 
16. โครงการกํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน
แบบผิวดินขนาดใหญํ  บ๎านคลองป่าหวาย  
หมูํที่  4  ต.หนองไรํ  อ.ปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง 3,500,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=3,499,500.00) 

3,499,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=500.00) 
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

17. โครงการพัฒนาแหลํงน้ําเพื่อใช๎ใน 
การเกษตร ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ 

อําเภอวังจันทร์ 1,517,800.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,517,000.00) 

1,517,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=800.00) 
18. โครงการขุดสระเก็บน้ําดิบเพื่อผลิต 
น้ําประปาและวางระบบทํอประปาเทศบาล 
ตําบลปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง 
 

10,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=9,997,000.00) 

9,997,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=3,000.00) 
19. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนทํอจําย
น้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

อําเภอแกลง 8,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=7,877,188.88) 

7,877,188.88 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=122,811.12) 

20.โครงการสร๎างฝายน้ําแบบ มข.2527  
ในเขต  อ.วังจันทร์ 8 แหํง 

อําเภอวังจันทร์ 14,016,000.00 
(13,994,000.00) 

13,994,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=22,000.00) 
21.โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจังหวัดระยอง 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

212,000.00 212,000.00 0.00 

22.โครงการสร๎างจิตสํานึกการทํองเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ สําหรับนักเรียนในสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาระยองเขต 1 

600,000.00 600,000.00 0.00 

23.โครงการโรงเรียนรีสอร์ท สพท. 
ระยอง 2 (School Resort) 

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาระยองเขต 2 

560,000.00 560,000.00 0.00 

24. โครงการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นเรื่อง 
การอนุรักษ์พะยูน หญ๎าทะเลและป่าชายเลน
ทะเลน้ําแดง  

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 2 

270,000.00 270,000.00 
 

0.00 

25.โครงการกํอสร๎างโรงพยาบาลชุมชน 
ขนาด 30 เตียงเพื่อรองรับการขยาย
โครงสร๎างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณสุข 
ในเขตกิ่งอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดระยอง 

64,660,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=  62,811,560.00) 

9,187,060.00 53,624,500.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,848,440.00) 

26. โครงการปรับปรุงตํอเติมห๎องแยก
สําหรับผ๎ูป่วยติดเช้ือ 

โรงพยาบาลบ๎านฉาง 2,200,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,885,800.00) 

1,885,800.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=314,200.00) 
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27. โครงการจัดตั้งศูนย์รองรับอุบัติเหตุ  
อุบัติภัย และบริการสุขภาพอาชีวอนามัย
จังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุด 

โรงพยาบาล 
มาบตาพุด 

22,790,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=22,720,603.43) 

15,374,103.43 7,346,500.00 
(เงินเหลือจําย 

=69,396.57) 
28.โครงการอาหารปลอดภัยและยกระดับ   
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดระยอง 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดระยอง 

1,354,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,051,783.00) 

1,051,783.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

302,217.00) 
29.โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย ์
ฉุกเฉินเพื่อรองรับการทํองเที่ยวจังหวัด
ระยอง 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดระยอง 

11,184,700.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=9,571,016.32) 

9,571,016.32 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,613,683.68) 

30.โครงการสร๎างสุขภาพของชุมชน 
จังหวัดระยอง 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดระยอง 

5,307,600.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=4,911,778.54) 

4,911,778.54 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=395,821.46) 

31.โครงการศูนย์สารสนเทศข๎อมูล     
อาชญากรรม ตํารวจภูธร จังหวัดระยอง 

ตํารวจภูธร 
จังหวัดระยอง 

5,500,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=5,484,694.48) 

5,484,694.48 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=15,305.52) 
 

32.โครงการพัฒนาจัดการสถานแสดงพันธ์ุ
สัตว์น้ําระยองเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอําวไทย
ฝ่ังตะวันออก 

4,378,200.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=4,308,817.84) 

4,308,817.84 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=69,382.16) 
33.โครงการสร๎างแหลํงอาศัยสัตว์น้ําทะเล สนง.ประมง 

จังหวัดระยอง 
8,000,000.00 

(งปม.ที่ใช๎จริง 
=7,981,000.00) 

7,981,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=19,000.00) 
34.โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด      
ในสัตว์น้ํา 

สนง.ประมง 
จังหวัดระยอง 

1,300,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=860,000.00) 

860,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=440,000.00) 

35.โครงการตรวจสอบฟาร์มมาตรฐาน 
แบบยั่งยืน 

สนง.ปศุสัตว ์
จังหวัดระยอง 

995,200.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=979,166.44) 

979,166.44 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=16,033.56) 
36.โครงการการจดทะเบียนและตรวจรับรอง
แปลง GAP 

ศูนย์วิจัยพืชไรํระยอง 960,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=777,073.32) 

777,073.32 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=182,926.68) 
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37.โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตไม๎ผลให๎
ปลอดภัยจากสารพิษ 

ศูนย์วิจัยพืชไรํระยอง 1,148,600.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=765,413.02) 

765,413.02 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=383,186.98) 

38.โครงการปรับระดับผิวทางหลวง
หมายเลข  3145   สายเพ-แหลมแมํพิมพ์ 

แขวงการทางระยอง 15,900.000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=13,799,862.02) 

13,799,862.02 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=2,100,137.98) 

39.โครงการเสริมประสิทธิภาพและศักยภาพ   
ผ๎ูประกอบการ OTOP ในการบริหารจัดการ 
และพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์ OTOP 

สนง.พัฒนาชุมชน
จังหวัดระยอง 

400,000.00 400,000.00 0.00 

40.โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูํบ๎าน 
และเครือขําย เพื่อยกระดับรายได๎ครัวเรือน   
ยากจน 

สนง.พัฒนาชุมชน 
จังหวัดระยอง 

332,700.00 332,700.00 0.00 

41.โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจน         
(ด๎านเกษตรกรรม) 

สนง.เกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัดระยอง 

4,982,500.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=4,982,499.34) 

4,892,499.34 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=0.66) 
42.โครงการงานแสดงสินค๎า 
 Burapha  Export  Fair 

สนง.พาณิชย์ 
จังหวัดระยอง 

1,036,500.00 
 

1,036,500.00 0.00 
 

43.โครงการสํารวจออกแบบรายละเอียดและ
สํารวจอสังหาริมทรัพย์สายแยกทางหลวง
หมายเลข 3 (สี่แยก PMY)- ถนนเรียบทะเล
ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ระยะทาง 2.00 กม. 

สนง.ทางหลวงชนบท 
จังหวัดระยอง 

3,000,000.00 1,620,000.00 1,380,000.00 

44.โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล๎อม
และออกแบบรายละเอียดถนนเลียบทะเล 
แหลมเจริญ-หาดแมํรําพึง 

สนง.ทางหลวงชนบท 
จังหวัดระยอง 

8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 

45.โครงการสํารวจสถิติด๎านการทํองเที่ยว 
จังหวัดระยอง 

ททท.สํานักงาน 
ภาคกลาง  เขต  4 

500,000.00 500,000.00 0.00 

46.โครงการกํอสร๎างศูนย์ฝึกอาชีพและ
พัฒนา ฝีมือตําบลบ๎านคําย 

อําเภอบ๎านคําย 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ์ปี 2550 
 

         หน๎าที่ 48 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

47.โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตสินค๎า OTOP 
ตําบลหนองไรํ 

อําเภอปลวกแดง 450,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=449,500.00) 

449,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=500.00) 

48.โครงการปรับปรุงพื้นที่วิจัยทรัพยากร    
ทางทะเลชายฝ่ังอําวไทยฝ่ังทะเลตะวันออก 
(เกาะมันใน) จังหวัดระยอง 

สนง.โยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดระยอง 
6,000,000.00 

(งปม.ที่ใช๎จริง 
=5,953,899.49) 

5,953,899.49 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=46,100.51) 

49.โครงการวางและจัดทําผังพื้นที่เฉพาะ     
ชายฝ่ังทะเลจังหวัดระยองบริเวณ 
แหลมแมํพิมพ์และบริเวณใกล๎เคียง 

สนง.โยธาธิการและ 

ผังเมืองจังหวัดระยอง 
10,177,200.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=10,146,000.00) 

10,146,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=31,200.00) 

50.โครงการป่าปลูกสูํป่าใหญํจังหวัดระยอง สนง.ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมจังหวัด
ระยอง 

3,260,600.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=3,126,300.00) 

3,126,300.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=134,300.00) 

51. โครงการกํอสร๎างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญํ  บ๎านคลองดิน  หมูํที่  1  
ต.ห๎วยทับมอญ 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 3,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=2,999,000.00) 

2,999,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,000.00) 

52. โครงการขุดลอกสระประปา  หมูํที่  1 
ต.ห๎วยทับมอญ 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 1,800,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,785,000.00) 

1,785,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=15,000.00) 
53. โครงการขยายโรงสูบน้ําพร๎อมติดตั้ง
ระบบอัตโนมัติผิวดิน  บ๎านคลองหิน  หมูํที่ 1 
ต.ห๎วยทับมอญ 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 1,900,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,899,000.00) 

1,899,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,000.00) 

54. โครงการขุดลอกหน๎าฝายคลองมะงั่ว   
หมูํที่  4  ต.ห๎วยทับมอญ 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 800,000.00 800,000.00 0.00 

55. โครงการขุดลอกคลองยางเอน  หมูํที่  6 
ต.ห๎วยทับมอญ 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 800,000.00 800,000.00 0.00 

56.โครงการขุดลอกหน๎าฝายประชาอาสา 
บ๎านห๎อยหัว  ม.8  ต.ห๎วยทับมอญ 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 700,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=696,900.00) 

696,900.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=3,100.00) 
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57.  โครงการกํอสร๎างฝายคลองน้ําเขียว 
ตอนบน  หมูํ  3  ต.เขาน๎อย 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 1,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=999,000.00) 

999,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,000.00) 
58.  โครงการขุดลอกสระน้ําบ๎านสามแยก 
น้ําเป็น  หมูํที่  1  ต.น้ําเป็น 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 

59.  โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎นคลองตาด๎ง  
หมูํ 1 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 720,000.00 720,000.00 0.00 

60.  โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น  คลองน้ําใส  
หมูํที่  2  ต.น้ําเป็น 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 950,000.00 950,000.00 0.00 

61.  โครงการกํอสร๎างฝายน้ําล๎น 
คลองชุมนุมพระ  หมูํที่  3  ต.น้ําเป็น 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 930,000.00 930,000.00 0.00 

62.  โครงการสร๎างฝายน้ําล๎น  คลองตาด๎ง  
หมูํที่  6  ต.น้ําเป็น 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 900,000.00 900,000.00 0.00 

63.  โครงการกํอสร๎างฝายคลองสํารอง 
ตอนกลาง  ม.5  ต.เขาน๎อย 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 525,000.00 525,500.00 0.00 

64.  โครงการกํอสร๎างฝายคลองสํารอง 
ตอนกลาง  ม.5  ต.เขาน๎อย 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 525,000.00 525,500.00 0.00 

65.  โครงการกํอสร๎างฝายกักน้ําพร๎อมทํอ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก    ชนิด 2  
ชํองทาง  บริเวณเขาภูดร-เขาห๎วยมะหาด-   
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา 

อําเภอบ๎านฉาง 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 

รวมโครงการจังหวัดระยอง ท้ังส้ิน  52 โครงการ  
298,043,600.00 

(งปม.ท่ีใช้จริง 
=289,578,056.12) 

213,186,398.79 76,391,657.33 
(เงินเหลือจ่าย 

=8,465,543.88) 

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัด
ระยองท้ังส้ิน  65 โครงการ 

 
443,000,000.00 

(งปม.ท่ีใช้จริง 
=421,929,654.68) 

311,067,439.52 110,862,215.16 
(เงินเหลือจ่าย 

=21,070,345.32)  
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-  เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน   21,070,345.32  บาท   จึงน ามาจัดท า     
โครงการใหม่  ดังต่อไปนี้ 
 

 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.  โครงการระบายสับปะรดออกสูํผ๎ูบริโภค
จังหวัดระยอง 

สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดระยอง 

612,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=326,311.00) 

326,311.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

285,689.00) 
2.  โครงการกํอสร๎างระบบกรองน้ําประปาผิว
ดินสําหรับชุมชนและนักเรียนพิการ 

โรงเรียนระยอง 
ปัญญานุกูล 

1,231,890.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,220,000.00) 

1,220,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=11,890.00) 
3.  โครงการขุดสระน้ํา หมูํ 6  ต.สํานักท๎อน  
อ.บ๎านฉาง 

อําเภอบ๎านฉาง 1,496,520.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,496,500.00) 

1,496,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=20.00) 
4.  โครงการกํอสร๎างระบบประปาแบบผิวดิน
ขนาดกลาง  บริเวณสระยายมา  หมูํที่  7   
ต.กระแสบน  อ.แกลง 

อําเภอแกลง 1,950,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,949,000.00) 

1,949,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,000.00) 
5.  โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมไม๎
ไผํสายคลองป่าไม๎-เขาวงเวียน   หมูํที่ 6  ต.
กระแสบน  อ.แกลง 

อําเภอแกลง 1,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
= 999,000.00) 

999,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

= 1,000.00) 
6.  โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายยุบตา
เหนํง-สี่แยกทําเสา  หมูํที่ 4  และหมูํที่  8   
ต.ป่ายุบใน  อ.วังจันทร์ 

อําเภอวังจันทร์ 1,700,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,699,500.00) 

1,699,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=500.00) 

7.  โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวเรียบ  
(CAPE SEAL)  สายสหกรณ์-เขาหวาย  หมูํที่ 
4  และหมูํที่  6  ต.พลงตาเอี่ยม  เช่ือมหมูํ 7  ต.
ชุมแสง  อ.วังจันทร์ 

อําเภอวังจันทร์ 1,500,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=1,499,500.00 

 

1,499,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=500.00) 

8.  โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ๎านลุงตัด  หมูํ 1  ต.วังจันทร์   
อ.วังจันทร์ 

อําเภอวังจันทร์ 500,000.00 500,000.00 0.00 

9.  โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางผิวเรียบ  
(CAPE SEAL)  สายศรีโสภณ-วังโพลง   
หมูํ 7  ต.ชุมแสง  อ.วังจันทร์ 

อําเภอวังจันทร์ 1,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=999,500.00) 

999,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=500.00) 
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10.  โครงการกํอสร๎างปรับปรุงคุณภาพ 
ผลผลิตทางการเกษตร  หมูํที่ 6  ต.ชําฆ๎อ 

กิ่งอําเภอเขาชะเมา 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

11.  โครงการกํอสร๎างระบบประปาที่วําการ
กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 

กิ่งอําเภอ 
นิคมพัฒนา 

1,500,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,499,370.00) 

1,499,370.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=630.00) 
12.  โครงการจัดหาสาธารณูปโภคตลาดกลาง
ยางพาราภาคตะวันออก  จังหวัดระยอง 

สนง.เกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัดระยอง 

1,162,000.00 500,000.00 662,000.00 

13.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสวําง แขวงการทางระยอง 1,870,810.00 1,870,810.00 0.00 

14.  โครงการบริการประชาชนจังหวัดระยอง สํานักงาน 
จังหวัดระยอง 

509,860.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=509,842.00) 

509,842.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=18.00) 
15.  โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
กํอสร๎างถนนแสดงวัฒนธรรมทาง
อุตสาหกรรม  และหอคอยจังหวัดระยอง 

สํานักงาน 
จังหวัดระยอง 

3,690,000.00 3,690,000.00 0.00 

16.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าประดับอาคาร 
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

สํานักงาน 
จังหวัดระยอง 

166,000.00 166,000.00 0.00 

รวมโครงการใหม่  16   โครงการ 
 20,889,080.00 

(งปม.ที่ใช้จริง 
= 20,587,333.00) 

19,925,333.00 662,000.00 
(เงินเหลือจ่าย 
= 301,747.00) 

รวมโครงการทั้งหมด  81  โครงการ 
 443,000,000.00 

(งปม.ที่ใช้จริง 
=442,516,987.68) 

330,992,772.52 111,524,215.16 
(งปม.คงเหลือ 
=483,012.32) 

            ท่ีมา:  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของจังหวัดแบบบูรณาการ  (งบCEO)   จังหวัดระยองได๎รับจัดสรร
จํานวน  10,320,000  บาท  อนุมัติจํายโครงการจํานวน  14  โครงการ  ดังนี้ 

 
 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.  การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด 

     1.1  โครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหา
ทุเรียนด๎วยคุณภาพออกสูํตลาด 

สนง.เกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัดระยอง 

100,200.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 
=100,180.00) 

100,180.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=20.00) 
 
 

รวม  1  โครงการ 
 

100,200.00 
(งปม.ที่ใช้จริง 
=100,180.00) 

 
 

100,180.00 

0.00 
(เงินเหลือจ่าย 

=20.00) 

2.  โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 

2.1  โครงการสํงเสริมกระบวนการจัดทํา 
แผนชุมชนและบัญชีครัวเรือนแก๎ความยากจน
คนระยอง 

สนง.พัฒนาชุมชน 
จังหวัดระยอง 

513,800.00 513,800.00 0.00 

     2.2   โครงการขยายตลาดสํงออกสินค๎า
เกษตรและสินค๎าเกษตรแปรรูปสูํตลาด 
สหรัฐอเมริกา 

สนง.พาณิชย์ 
จังหวัดระยอง 

621,500.00 621,500.00 0.00 

     2.3   โครงการผนึกกําลังภาครัฐ-ภาค 
ประชาชนสร๎างสังคมปลอดยาเสพติด 

ตํารวจภูธร 
จังหวัดระยอง 

1,700,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,699,308.34) 

1,699,608.34 
 
 

0.00 
(เงินเหลือจําย=

691.66) 
 
 

รวม  3  โครงการ 

 2,835,300.00 
(งปม.ที่ใช้จริง 

=2,834,608.34) 

 
 

2,834,608.34 

0.00 
(เงินเหลือจ่าย 

=691.66) 

3.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

3.1  ด้านการพัฒนาบุคลากร     

3.1.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การถํายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์กร
สูํระดับบุคคล 
 

สํานักงาน 
จังหวัดระยอง 

300,000.00 300,000.00 0.00 
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     3.1.2  โครงการฝึกอบรมผ๎ูบริหาร 
การเปลี่ยนแปลง  (Change Management ) 
ระดับปฏิบัติ 

สํานักงาน 
จังหวัดระยอง 

400,000.00 400,000.00 
 

0.00 

     3.1.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด๎าน 
การตลาด  และการประชาสัมพันธ์มุํงเน๎น 
กลุํมเป้าหมายนักทํองเที่ยว 

ศูนย์การทํองเที่ยวกีฬา
และนันทนาการ  
จังหวัดระยอง 

180,000.00 180,000.00 0.00 

     3.1.4  โครงการพัฒนาผ๎ูนําการเปลี่ยนแปลง  
หลักสูตร  “การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
(Change  Management)”  สําหรับผ๎ูบริหารฯ 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 

รวม  4  โครงการ  1,960,000.00 1,960,000.00 0.00 

3.2  ด้านการบริหารจัดการ 

     3.2.1  โครงการสํารวจและจัดทําผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดระยอง (GPP) ปีงบประมาณ549 

สํานักงานคลัง 
จังหวัดระยอง 

1,500,000.00 
 

1,500,000.00 0.00 
 

     3.2.2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
งานจังหวัดแบบบูรณาการ  จังหวัดระยอง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2549 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

1,272,040.00 
 

1,272,040.00 
 

0.00 
 

รวม  2  โครงการ  2,772,040.00 2,772,040.00 0.00 

3.3  ด้านการจัดการท าข้อมูลระบบและติดตามประเมินผล 

    3.3.1  โครงการจัดจ๎างที่ปรึกษา  ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  จังหวัดระยอง 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

750,000.00 750,000.00 0.00 

    3.3.2  โครงการติดตามผลการดําเนินงานการ
ถํายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์กรสูํ
ระดับบุคคล 

สํานักงานจังหวัด
ระยอง 

314,833.00 
 

314,763.00 70.00 

รวม  2  โครงการ  1,064,833.00 1,064,763.00 70.00 

3.4  ด้านอื่นๆ     

 3.4.1  โครงการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ
ด๎วยสารเคมี  ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

สํานักงาน 
จังหวัดระยอง 
 

787,627.00 787,627.00 0.00 
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 3.4.2  โครงการจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจ  
พอเพียง 

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดระยอง 

800,000.00 800,000.00 0.00 

รวม  2  โครงการ  1,587,627.00 1,587,627.00 0.00 

รวมโครงการทั้งสิ้น  14  โครงการ 

 

10,320,000.00 
(งปม.ที่ใช้จริง 

=10,319,288.34) 

10,319,218.34 70.00 
(เงินเหลือจ่าย 

=711.66) 
ท่ีมา:  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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1.   สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
สินค๎าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์( OTOP)  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550   ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา    โดยสินค๎า OTOP  มียอดการจําหนําย   จํานวน  115.10   ล๎านบาท  ขยายตัว
ร๎อยละ   1.31  ซึ่งปรับตัวได๎ดีขึ้นเล็กน๎อยจากสินค๎าประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร  และประเภท
เครื่องดื่ม    ทั้งนี้  ภาครัฐควรสํงเสริมและสนับสนุนการหาตลาดจําหนํายสินค๎าเพิ่มเติมหรือพัฒนา      
ด๎านผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค๎า 
 

ตารางที่ 23  แสดงรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP ล้านบาท 113.61 102.92 94.85 115.10 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ 81.18 20.12 -8.87 1.31 
1. ประเภทอาหาร ล๎านบาท 80.04 69.80 56.83 76.49 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 63.14 29.07 -18.36 -4.43 
2. ประเภทเครื่องดื่ม ล๎านบาท 4.43 3.75 5.37 5.31 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 23.46 -19.01 15.67 19.93 
3. ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย ล๎านบาท 1.58 0.88 1.04 1.28 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 161.07 42.48 -24.74 -19.03 
4. ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก ล๎านบาท 24.12 24.70 27.75 20.49 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 164.80 4.75 10.28 -15.04 
5. ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร ล๎านบาท 3.45 3.79 3.86 11.53 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 890.80 103.76 17.65 234.40 

ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   
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2.   โครงการธนาคารประชาชน  (ธนาคารออมสิน) 

โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะแก๎ไขปัญหาความยากจน       
โดยให๎ความชํวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเงินทุนไปประกอบธุรกิจขนาดยํอม   เชํน   การค๎าขาย    
หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  โดยรัฐบาลให๎เงินกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อชํวยให๎ประชาชนมีอาชีพสร๎างงาน    
สร๎างรายได๎ให๎เพิ่มขึ้น   สินเช่ือที่อนุมัติตั้งแตํเร่ิมโครงการ  จํานวน  14,287 ราย  เป็นจํานวนเงิน ทั้งส้ิน    
420.92    ล๎านบาท    ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550   อนุมัติ เงินกู๎ จํานวน  115 ราย  ลดลงร๎อยละ  51.88   และ
จํานวนเงินอนุมัติ  3.54  ล๎านบาท   ลดลงร๎อยละ  60.14  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีกํอน  สําหรับยอดหนี้
ค๎างชําระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปมีจํานวน  16.07  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  63.31 
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ตารางที่ 24  แสดงรายการสรุปโครงการธนาคารประชาชน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1. อนุมัติเงินกู๎แล๎ว      
    - จํานวนราย ราย 239 80 77 115 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 19.50 -65.52 -25.96 -51.88 
    - จํานวนเงิน ล๎านบาท 8.88 2.43 3.05 3.54 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 76.19 -63.46 -4.09 -60.14 

2. เงินกู๎ชําระคืน ล๎านบาท 6.85 5.83 4.33 5.16 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 48.91 -20.36 -35.08 -24.67 
3. เงินกู๎คงเหลือ ล๎านบาท 108.35 99.67 74.72 95.90 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 32.13 -3.28 -29.34 -11.49 
4. หนี้ค๎างชําระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไป ล๎านบาท 9.84 13.94 14.30 16.07 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 124.66 73.62 58.36 63.31 
5. ร๎อยละของหนี้ค๎างชําระ ร๎อยละ 9.09 13.51 19.14 16.76 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 108.97 73.43 124.38 84.38 

ท่ีมา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 
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กราฟแสดงการอนุมัติเงินกู้โครงการธนาคารประชาชน 
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