
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ปี 2550 
 

 

          หน๎าท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง 
จังหวัดระยอง 

เดือนมีนาคม 2550 
 

 
 

ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  ผู้สนใจสามารถเปิดดูได้จาก 
http://www.rayong.go.th/cfo/cfo.html   

 
 
 

http://www.rayong.go.th/cfo/cfo.html


รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ปี 2550 
 

 

          หน๎าท่ี 2 

   
ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหารใน  4  ด้าน  ดังน้ี 
 

1.  ภาวะเศรษฐกิจ 
ภาพรวมเศรษฐกิจระดับประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมีนาคม  2550   ด านอุปสงค เครื่องช้ีการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนต่่าลงต อเนื่อง  แต การสงออกยังคงขยายตัวดี    ด านอุปทานรายได เกษตรกรจากการขายพืชผล
หลักขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กน อยตามราคา  แตผลผลิตขยายตัวดีขึ้น  สวนผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ชะลอลงจากเดือนก อน  ขณะที่การท องเที่ยวยังคงขยายตัว ตํอเนื่อง   ส่าหรับ เสถียรภาพเศรษฐกิจ อยู ใน
เกณฑ ดีโดยฐานะเงินส่ารองระหว างประเทศอยู ในระดับสูงต อเนื่อง    ส วนอัตราเงินเฟ อลดลงจากเดือน
กํอน 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ  3  สาขาที่ส่าคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก     
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแรํและยํอยหิน   และสาขาไฟฟ้า ก๏าซและการประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองในเดือนมีนาคม 2550   ทรงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่
ผํานมา    พิจารณาจาก ด้านอุปสงค์   พบวํา  เครื่องช้ีวัดการบริโภคชะลอลงเล็กน๎อย  การลงทุนของ
ภาคเอกชนยังคงขยายตัวได๎ดี   แตํการเบิกจํายงบลงทุนของสํวนราชการปรับตัวลดลง   และการน่าเข๎า-
สํงออกมีทิศทางชะลอลงตํอเนื่องจากเดือนกํอน   ส่าหรับ ด้านอุปทาน   พบวํา  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
อยํูในเกณฑ์ดี  จ่านวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในจังหวัดสูงขึ้นตํอเนื่อง  แตํภาคเหมืองแรํและยํอยหินปรับตัว
ลดลง   และเมื่อพิจารณา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ของจังหวัด   พบวําด๎านปริมาณเงินฝากและการ      
ปลํอยสินเช่ือมีอัตราการขยายตัวได๎ดีตํอเนื่อง  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดคงอยํูในอัตราที่สูง  และอัตราการ
วํางงานอยํูในระดับต่่า    

ด้านอุปสงค์ของจังหวัดระยอง 
การบริโภค    ทรงตัว  พิจารณาจาก ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน และจ่านวนรถยนต์นั่งสํวน

บุคคลขยายตัว   แตํภาษีมูลคําเพิ่มและการจ่าหนํายรถจักรยานยนต์หดตัว 

การลงทุน   ขยายตัว  จากปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและจ่านวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติ
บุคคลใหมํ   ประกอบกับการขยายตัวของพ้ืนที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารพาณิชย์และที่อยํูอาศัย  

การใช๎จํายของจังหวัด     การเบิกจํายเงินงบลงทุนของสํวนราชการลดลง   ซึ่งจะต๎องก่าชับให๎ 
สํวนราชการด่าเนินการตามมาตรการและแนวทางเรํงรัดการเบิกจํายโดยเครํงครัด  เพื่อให๎การเบิกจําย
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนด     
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อุปทานของจังหวัดระยอง 
อุตสาหกรรม ขยายตัว  จากปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม  จ่านวนโรงงานและจ่านวน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม   ส่าหรับภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตหดตัวเล็กน๎อย 

เหมืองแรํและยํอยหิน     หดตัว   จากปริมาณผลผลิตของแรํทรายแก๎วและหินปูนที่ลดลง   สํวน
ปริมาณหินแกรนิตปรับตัวได๎ดีขึ้น 

การบริการและการทํองเที่ยว    ขยายตัว  จากจ่านวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในชํวงปิด  
ภาคเรียนการศึกษา   และอัตราการเข๎าพักของโรงแรมสูงขึ้น 

เกษตรกรรม     ขยายตัว  จากผลผลิตทางการเกษตรที่ส่าคัญของจังหวัด  ได๎แกํ  ยางพารา           
มันส่าปะหลังและสับปะรด   แตํด๎านราคาปศุสัตว์หดตัวโดยเฉพาะสุกรและเป็ดเนื้อ 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
ภาคการเงิน   ปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง 
อัตราเงินเฟ้อ   ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองเดือนมีนาคม  2550 เทํากับ 122.60 สูงขึ้นร๎อยละ 

3.72 (กุมภาพันธ์ 2550 เทียบกับกุมภาพันธ์ 2549 สูงขึ้นร๎อยละ 4.64) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของข๎าว 
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  ปลาและสัตว์น้่า  ผักสด  และคําโดยสารสาธารณะ 

อัตราการวํางงาน     ในเดือนมกราคม 2550 อยํูที่ 0.60 
 

 2.  ภาวะการคลัง  
ด้านรายได ้
 ในการจัดเก็บรายได๎จังหวัด ระยองเดือน มีนาคม 2550   มีการจัดเก็บรายได๎ทั้งส้ิน  7,351.75     
ล๎านบาท   ต่่ากวําเดือนเดียวกันในปีที่แล๎วร๎อยละ  3.63  (ต่่ากวําประมาณการ  ร๎อยละ  15.12 )  การจัดเก็บ
รายได๎ของหนํวยงานที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีดังนี้   
   1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎ลดลงร๎อยละ 2.25  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ 14.11) 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎ลดลงร๎อยละ  5.87  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ 18.97)  
  3.  ดํานศุลกากรมาบตาพุด จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.10  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ 18.30)  
  4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  89.36  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ 48.33)  
  5.  สํวนราชการอื่น  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.02  
   ในชํวง 6  เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ.2550  (ต.ค.2549-มี.ค.  2550)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได๎รวม  44,219.52  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  9.19  (ต่่ากวําประมาณการ
ร๎อยละ 4.18  เนื่องจากสรรพากรพื้นที่ระยอง จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  6.78  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  
จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 12.42  ด่านศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 21.83            
ส่วนราชการอื่น จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.82  สํวนธนารักษ์พื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎ลดลงร๎อยละ  
73.41 
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  ส่าหรับรายได๎น่าสํงคลังสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม  2550  มีรายได๎น่าสํงคลัง  
จ่านวน  44,838.10  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จากภาษีอากร  38,974.74  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  86.92  
รายได๎จากการขาย  74.44  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  0.17  รายได๎อื่น  71.37  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
0.16  และรายได๎เงินนอกงบประมาณ  5,717.55  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  12.75  ของรายได๎น่าสํงคลัง
รวมทั้งหมด 
ด้านรายจ่าย 
   การเบิกจํายเงินงบประมาณจังหวัดระยองเดือนมีนาคม 2550   มีการเบิกจํายเงินงบประมาณ  
ทั้งส้ิน  1,205.57  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.40  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  
0.03  โดยมีการเบิกจํายงบประจ่าสูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  33.94   
            การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม 2550  มีจ่านวนทั้งสิ้น  
6,984.65  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ง  402.96  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  5.45     
โดยมีการเบิกจํายงบประจ่า  5,503.80  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  181.18  ล๎านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  3.40  และงบลงทุน  1,480.85  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  584.14  
ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  28.29 
ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  รายได๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเดือนมีนาคม  2550  จัดเก็บได๎  345.74  ล๎านบาท  ขณะที่
รายจํายองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีทั้งส้ิน  130.03  ล๎านบาท  ท่าให๎เงินงบประมาณขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยอง  เกินดุล  215.71   ล๎านบาท 

 
3.  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัดและงบบริหารแบบบูรณาการจังหวัด
ระยอง   ประกอบด้วย 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  
จังหวัดระยองได๎รับอนุมัติเงินจ่านวนทั้งสิ้น  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  441,846,128.32)  เป็นโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กลุํมจังหวัด (วงเงิน  40,000  ล๎านบาท)  มี  81 โครงการ  อยํู
ระหวํางการด่าเนินงานและการเบิกจํายเงิน  81 โครงการ  ผลเบิกจํายจ่านวน  359,305,032.86
บาท    มีเงินคงเหลือ(เงินกัน กรณีมีหนี้ผูกพัน) 82,541,095.46 บาท   และเงินเหลือจําย 
1,153,871.68 บาท 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ปี 2550 
 

 

          หน๎าท่ี 5 

  งบรายจ่ายอื่น (งบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ : CEO) วงเงิน  10,320,000 บาท (งปม.ที่  
ใช๎จริง 10,319,288.34)  มีโครงการจ่านวน  14  โครงการ   เบิกจํายแล๎วทั้งหมด  14  โครงการ     
ผลเบิกจํายจ่านวน  10,319,218.34   บาท   มีเงินคงเหลือ  จ่านวน  711.66  บาท 

 
4.  นโยบายของรัฐบาล 
 โครงการสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) 

สินค๎าหนึ่งต่าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)  ในเดือนมีนาคม 2550  ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่ผํานมา  โดยสินค๎า OTOP  มียอดการจ่าหนําย  จ่านวน  127.95  ล๎านบาท  ขยายตัว ร๎อยละ   
36.61  ซึ่งปรับตัวได๎ดีโดยเฉพาะสินค๎าประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก  ผ๎าและเครื่องแตํงกาย  
และสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร  ทั้งนี้  ภาครัฐควรสํงเสริมและสนับสนุนการหาตลาดจ่าหนํายสินค๎าเพิ่มเติม
หรือพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให๎ได๎มาตรฐาน  เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค๎า 

โครงการธนาคารประชาชน  (ธนาคารออมสิน) 
โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะแก๎ไขปัญหาความยากจน       

โดยให๎ความชํวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเงินทุนไปประกอบธุรกิจขนาดยํอม   เชํน   การค๎าขาย    
หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  โดยรัฐบาลให๎เงินกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่่าเพื่อชํวยให๎ประชาชนมีอาชีพสร๎างงาน    
สร๎างรายได๎เพิ่มขึ้น   สินเช่ือที่อนุมัติตั้งแตํเร่ิมโครงการ  จ่านวน  14,402 ราย  เป็นจ่านวนเงิน ทั้งส้ิน    
424.46  ล๎านบาท  ในเดือนมีนาคม 2550   อนุมัติ เงินกู๎ จ่านวน  272 ราย  เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีกํอน
ร๎อยละ  115.87   และ จ่านวนเงิน อนุมัติ  8.58  ล๎านบาท    เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีกํอนร๎อยละ  86.93   
ส่าหรับยอดหนี้ค๎างช่าระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปมีจ่านวน  17.53  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  76.71 
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ตารางตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ 
 

               สัญญาณอันตรายต๎องรีบแก๎ไข               สัญญาณเฝ้าระวัง               ปลอดภัย และผําน   
ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 

การบริโภค   
การลงทุน   
การใช๎จํายภาครัฐ  ควรเรํงรัดการเบิกจํายของสํวนราชการ  และ

ติดตามการใช๎จํายเงินให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก่าหนด    

อุตสาหกรรม   
ภาคเหมืองแรํและยํอยหิน   
ภาคบริการและการทํองเที่ยว   
เกษตรกรรม  ด๎านราคาปศุสัตว์ลดลงโดยเฉพาะราคาสุกร 
ภาคการเงิน   
เงินเฟ้อ  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดยังคงอยํูในอัตราที่สูง  

ดังนั้น   ภาครัฐที่เกี่ยวข๎องควรมีมาตรการในการ
ควบคุมระดับราคาสินค๎าที่จ่าเป็นตํอการครองชีพ 
เพื่อมิให๎ผ๎ูบริโภคเดือดร๎อน 

การจ๎างงาน   
 

ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 
งบยุทธศาสตร์จังหวัดระยองมีจ่านวน  81 โครงการ  
งบประมาณที่ได๎รับ 443 ล๎านบาท   งบประมาณที่   
ใช๎จริง   441,846,128.32   บาท   เบิกจํายแล๎ว  
359,305,032.86  บาท   ผลการด่าเนินงาน    
คิดเป็นร๎อยละ  81.32 
 

 อยํูระหวํางการด่าเนินงานและการเบิกจํายเงิน  81 
โครงการ  มีเงินคงเหลือ(เงินกัน กรณีมีหนี้ผูกพัน) 
82,541,095.46 บาท   และเงินเหลือจําย 
1,153,871.68 บาท  
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บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมเศรษฐกิจระดับประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมีนาคม  2550   ด านอุปสงค เครื่องช้ีการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนต่่าลงต อเนื่อง  แต การสงออกยังคงขยายตัวดี    ด านอุปทานรายได เกษตรกรจากการขายพืชผล
หลักขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กน อยตามราคา  แตผลผลิตขยายตัวดีขึ้น  สวนผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ชะลอลงจากเดือนก อน  ขณะที่การท องเที่ยวยังคงขยายตัว ตํอเนื่อง   ส่าหรับ เสถียรภาพเศรษฐกิจ อยู ใน
เกณฑ ดีโดยฐานะเงินส่ารองระหว างประเทศอยู ในระดับสูงต อเนื่อง    ส วนอัตราเงินเฟ อลดลงจากเดือน
กํอน 
 
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ  3  สาขาที่ส่าคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก     
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแรํและยํอยหิน   และสาขาไฟฟ้า ก๏าซและการประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองในเดือนมีนาคม 2550   ทรงตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่
ผํานมา    พิจารณาจาก ด้านอุปสงค์   พบวํา  เครื่องช้ีวัดการบริโภคชะลอลงเล็กน๎อย  การลงทุนของ
ภาคเอกชนยังคงขยายตัวได๎ดี   แตํการเบิกจํายงบลงทุนของสํวนราชการปรับตัวลดลง   และการน่าเข๎า-
สํงออกมีทิศทางชะลอลงตํอเนื่องจากเดือนกํอน   ส่าหรับ ด้านอุปทาน   พบวํา  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
อยํูในเกณฑ์ดี  จ่านวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในจังหวัดสูงขึ้นตํอเนื่อง  แตํภาคเหมืองแรํและยํอยหินปรับตัว
ลดลง   และเมื่อพิจารณา เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ของจังหวัด   พบวําด๎านปริมาณเงินฝากและการ      
ปลํอยสินเช่ือมีอัตราการขยายตัวได๎ดีตํอเนื่อง  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดคงอยํูในอัตราที่สูง  และอัตราการ
วํางงานอยํูในระดับต่่า    

ด้านอุปสงค์ของจังหวัดระยอง 
การบริโภค    ทรงตัว  พิจารณาจาก ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน และจ่านวนรถยนต์นั่งสํวน

บุคคลขยายตัว   แตํภาษีมูลคําเพิ่มและการจ่าหนํายรถจักรยานยนต์หดตัว 

การลงทุน   ขยายตัว  จากปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในภาคธุรกิจและจ่านวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติ
บุคคลใหมํ   ประกอบกับการขยายตัวของพ้ืนที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารพาณิชย์และที่อยํูอาศัย  

การใช๎จํายของจังหวัด     การเบิกจํายเงินงบลงทุนของสํวนราชการลดลง   ซึ่งจะต๎องก่าชับให๎ 
สํวนราชการด่าเนินการตามมาตรการและแนวทางเรํงรัดการเบิกจํายโดยเครํงครัด  เพื่อให๎การเบิกจําย
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนด     
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 อุปทานของจังหวัดระยอง 
อุตสาหกรรม ขยายตัว  จากปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม  จ่านวนโรงงานและจ่านวน

แรงงานในภาคอุตสาหกรรม   ส่าหรับภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตหดตัวเล็กน๎อย 

เหมืองแรํและยํอยหิน     หดตัว   จากปริมาณผลผลิตของแรํทรายแก๎วและหินปูนที่ลดลง   สํวน
ปริมาณหินแกรนิตปรับตัวได๎ดีขึ้น 

การบริการและการทํองเที่ยว    ขยายตัว  จากจ่านวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวในชํวงปิด  
ภาคเรียนการศึกษา   และอัตราการเข๎าพักของโรงแรมสูงขึ้น 

เกษตรกรรม     ขยายตัว  จากผลผลิตทางการเกษตรที่ส่าคัญของจังหวัด  ได๎แกํ  ยางพารา           
มันส่าปะหลังและสับปะรด   แตํด๎านราคาปศุสัตว์หดตัวโดยเฉพาะสุกรและเป็ดเนื้อ 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
ภาคการเงิน   ปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการขยายตัวอยํางตํอเนื่อง 
อัตราเงินเฟ้อ   ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองเดือนมีนาคม  2550 เทํากับ 122.60 สูงขึ้นร๎อยละ 

3.72 (กุมภาพันธ์ 2550 เทียบกับกุมภาพันธ์ 2549 สูงขึ้นร๎อยละ 4.64) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของข๎าว 
แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง  ปลาและสัตว์น้่า  ผักสด  และคําโดยสารสาธารณะ 

อัตราการวํางงาน     ในเดือนมกราคม 2550 อยํูที่ 0.60 
การพิจารณาภาวะเศรษฐกิจจากตัวช้ีวัดที่ส่าคัญๆ  ทางเศรษฐกิจในแตํละด๎าน   พอสรุปได๎ดังนี้ 

1.  ด้านการผลิต 
      1.1 ภาคการเกษตร 
 ๏  สาขาการเกษตร      มูลคํา ผลผลิตในเดือน มีนาคม 2550  ขยาย ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่ผํานมา   พิจารณาจากมูลคําผลผลิตยางพารา  มันส่าปะหลังและสับปะรด  ขยาย ตัวร๎อยละ   
39.47,  25.15  และ  28.75  ตามล่าดับ  จากสภาพอากาศที่เอื้ออ่านวย  โดยปริมาณมันส่าปะหลังที่เพิ่มขึ้น
จากราคาในปีกํอนอยํูในเกณฑ์ดี  จึงท่าให๎เกษตรกรบางสํวนขยายพื้นที่เพาะปลูก  สํวนสับปะรดอยํูในชํวง
ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต   ประกอบกับด๎านราคาผลผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น 
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ตารางที่ 1  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาการเกษตร 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
มูลคําผลผลิตยางพารา ล๎านบาท 153.11 151.00 211.33 213.54 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 286.62 60.79 40.43 39.47 
มูลคําผลผลิตมันส่าปะหลัง  ล๎านบาท 181.18 110.06 174.58 226.76 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 40.43 66.76 35.69 25.15 
มูลคําผลผลิตสับปะรด  ล๎านบาท 436.25 237.22 399.74 561.68 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -10.15 60.24 48.52 28.75 

ท่ีมา:  ส่านักงานกองทุนสงเคราะห์การท่าสวนยางจังหวัดระยอง,  ส่านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายางพารา  มันส าปะหลัง  และสับปะรด  ปี 2549 - 2550 
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ท่ีมา: ส านักงานกองทุนสงเคราะหการท าสวนยางจงัหวัดระยอง, ส านักงานเกษตรจงัหวัดระยองระยอง

(รอยละ) มูลค่ายางพารา

มูลค่ามันส าปะหลัง

มูลค่าสับปะรด

 
 
 
 
 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ปี 2550 
 

 

          หน๎าท่ี 10 

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราแผ่นดิบปี 2549 - 2550 
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ท่ีมา: ส านักงานเกษตรจงัหวัดระยอง     .
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๏  สาขาปศุสัตว์    มูลคําผลผลิตในเดือน มีนาคม 2550  ทรง ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน

ของปีที่ผํานมา   พิจารณาจากมูลคําผลผลิตของไกํเนื้อและไกํไขํ   ขยายตัวร๎อยละ  21.82  และ 7.22   
ตามล่าดับ   เนื่องจากความเช่ือมั่นในการบริโภคเนื้อไกํมีเพิ่มขึ้นจากการไมํพบการระบาดของโรคไข๎หวัด
นกในไกํเนื้อ   สํวนผลผลิตของเป็ดเนื้อและสุกร  หดตัวร๎อยละ  19.96  และ  40.53  ตามล่าดับ  เนื่องจาก
ราคาของเป็ดเนื้อและสุกรลดลง  ปริมาณสุกรลดลงเป็นผลมาจากมาตรการบริหารจัดการทางด๎านอุปทาน  
เชํน  การตัดวงจรลูกสุกร  และปลดแมํพันธ์สุกร  เป็นต๎น   ส่าหรับราคาไขํไกํอยํูที่  1.80  บาท/ฟอง เทํากัน
กับระยะเดียวกันปีกํอน   และราคาไขํเป็ดอยํูที่   2.98  บาท/ฟอง สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีกํอนซึ่งอยํูที่  
2.40  บาท/ฟอง 
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ตารางที่ 2  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาปศุสัตว ์
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
มูลคําผลผลิตไกํเนื้อ  ล๎านบาท 112.92 163.87 97.82 137.55 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -30.76 14.21 -20.27 21.82 
มูลคําผลผลิตไกไํขํ  ล๎านบาท 46.87 50.14 70.11 50.25 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -0.54 2.47 37.06 7.22 
มูลคําผลผลิตเป็ดเนื้อ ล๎านบาท 20.00 14.13 11.62 16.01 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 55.62 -18.35 -42.99 -19.96 
มูลคําผลผลิตสุกร  ล๎านบาท 461.28 319.84 325.12 274.32 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 0.24 -26.32 -32.31 -40.53 

ท่ีมา:  ส่านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

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

ท่ีมา: ส านักงานปศุสัตวจงัหวัดระยอง      .

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

(บาท/ฟอง) ราคาไข่เป็ด 

ราคาไข่ไก่ 

 
 

1.2.  ภาคนอกการเกษตร 
 ๏   สาขาเหมืองแรํและยํอยหิน    ในเดือน มีนาคม 2550   หดตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน      
เดียวกันของปีที่ผํานมา    พิจารณาจากมูลคําผลผลิต ของแรํทรายแก๎ว  และหินปูน  หด ตัวร๎อยละ   38.92  
และ  8.16  ตามล่าดับ  โดยแรํทรายแก๎ว หดตัวเนื่องจากฐานในปีกํอนอยํูในอัตราที่สูง   แตํเมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2550  ขยายตัวร๎อยละ  34.32  ส่าหรับปริมาณผลผลิตของหินแกรนิตขยายตัวร๎อยละ 
19.18   ซึ่งปรับตัวได๎ดีขึ้นหลังจากได๎ตํอใบประทานบัตร   
 

ตารางที่ 3  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาเหมืองแร่และย่อยหิน 
 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
มูลคําผลผลิตแรํทรายแก๎ว  ล๎านบาท 39.02 17.95 17.74 23.83 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 243.08 86.55 84.36 -38.92 
มูลคําผลผลิตหินปูน ล๎านบาท 5.66 3.35 7.52 5.20 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 43.20 -34.60 62.08 -8.16 
มูลคําผลผลิตหินแกรนิต ล๎านบาท 8.05 8.15 5.38 9.60 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 21.10 14.42 -36.55 19.18 

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

ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดระยอง    .

(เมตริกตัน) มูลค่าผลผลิตแร่ทรายแกว

มูลค่าผลผลิตหินปูน

มูลค่าผลผลิตหินแกรนิต

 
 

๏  สาขาอุตสาหกรรม       การผลิต ภาค อุตสาหกรรมในเดือน มีนาคม 2550   ขยาย ตัวเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา    พิจารณาจากปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม      
จ่านวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม    และจ่านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม   ขยายตัวร๎อยละ   14.33,  
0.29  และ  2.85  ตามล่าดับ  ส่าหรับปริมาณการใช๎ไฟฟ้าและจ่านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
อยํูในเกณฑ์ดี   อยํางไรก็ตามภาษีสรรพสามิตหดตัวร๎อยละ 5.87  โดยภาษีที่จัดเก็บได๎ลดลงมากที่สุด  
ได๎แกํ  ภาษีรถจักรยานยนต์  ภาษีแก๎วฯ  และภาษีไนต์คลับ  ดิสโก๎เธค  ส่าหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่
ได๎รับอนุญาตประกอบการที่ส่าคัญ  ได๎แกํ  ประเภทพลาสติก(ผลิตกระสอบพลาสติก)  และประเภทขนสํง
(ผลิตอุปกรณ์ส่าหรับจักรยานยนต์)  สํวนโรงงานอุตสาหกรรมที่แจ๎งขยายกิจการที่ส่าคัญ  ได๎แกํ  ประเภท
อาหาร  (ท่าน้่าแข็งซอง) 
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ตารางที่ 4   แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงสาขาอุตสาหกรรม 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม   ล๎านกิโลวัตต์ 515.83 558.84 552.65 589.74 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -8.62 6.73 7.87 14.33 
จ่านวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน 1,702 1,701 1,701 1,707 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 0.35 0.83 0.41 0.29 
จ่านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม คน 124,106 126,680 127,255 127,645 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 16.32 2.63 3.06 2.85 
จ่านวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม ล๎านบาท 737,890.75 733,229.17 734,799.22 735,203.06 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 18.54 -0.62 -0.42 -0.36 
ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต  ล๎านบาท 3,025.15 3,525.26 3,072.32 2,847.46 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -8.10 8.10 22.07 -5.87 

ท่ีมา:  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ่าเภอปลวกแดง,           
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ่าเภอแกลง, ส่านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, ส่านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง1และ 2 

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า  จ านวนโรงงาน   

และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต  ปี 2549 - 2550 
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มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมภิาคระยอง, การไฟฟาสวนภูมภิาคมาบตาพุด, การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอแกลง, 

การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอปลวกแดง, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง,สนง.สรรพสามติพ้ืนท่ีระยอง1และ2

(รอยละ) ปริมาณการใชไฟฟ้าอุตสาหกรรม

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม

ภาษีสรรพสามิต
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๏   สาขา การ บริการและการทํองเที่ยว     ในเดือ นมีนาคม 2550  มีนักทํองเที่ยวที่เดินทางมา
ทํองเที่ยว ในจังหวัดระยองจ่านวน  179,662  คน  ขยายตัวร๎อยละ  28.89  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีที่
ผํานมา   ซึ่งจังหวัดระยองมีสถานที่ทํองเที่ยวที่สวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติไว๎   โดยสถานที่
ทํองเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยวมากที่สุด  ได๎แกํ  เกาะเสม็ด  ในเขตเมือง  หาดแมํพิม  และหาดแมํร่าพึง     
ตามล่าดับ  เนื่องจากเป็นชํวงปิดภาคเรียนการศึกษาผู๎ปกครองได๎พาลูกหลานมาทํองเที่ยว พักผํอน   
ส่าหรับอัตราการเข๎าพักโรงแรมในเดือนมีนาคม 2550  เทํากับร๎อยละ  49.89  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะ
เดียวกันปีกํอน  ซ่ึงอยํูที่ร๎อยละ  38.45 โดยอัตราการเข๎าพักปรับเพิ่มขึ้นสอดคล๎องกับจ่านวนนักทํองเที่ยว 

 
ตารางที่ 5  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงสาขาการบริการและการท่องเที่ยว 

 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

จ่านวนนักทํองเที่ยว  คน 139,397 134,614 143,592 179,662 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -11.36 4.07 29.00 28.89 
อัตราการเข๎าพักของโรงแรม ร๎อยละ 38.45 41.96 48.39 49.89 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -11.81 7.70 26.18 29.75 

ท่ีมา:  การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย ส่านักงานภาคกลาง เขต 4 จังหวัดระยอง 

 
 กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวและอัตราการเข้าพักโรงแรม ปี 2549- 2550 
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 ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.
ท่ีมา:  ส านักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ส านักงานภาคกลาง เขต 4    จงัหวัดระยอง      .
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2.   ด้านการบริโภค  
การบริโภคในเดือน มีนาคม 2550   ทรง ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา

พิจารณาจากปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน และจ่านวนรถยนต์นั่ง จดทะเบียนใหมํ  ขยายตัวร๎อยละ  
12.31  และ  43.07  ตามล่าดับ  โดยปริมาณการใช๎ไฟฟ้าส่าหรับที่อยํูอาศัยขยายตัวสูง  เนื่องจากสภาพ
อากาศที่ร๎อนมากขึ้นกวําปีกํอน   และจ่านวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหมํยังคงขยายตัวอยํูในเกณฑ์ดีจากรถ
มือสอง  ส่าหรับภาษีมูลคําเพิ่มและ การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์  หดตัวร๎อยละ  2.10  และ  20.34   
ตามล่าดับ  โดยภาษีมูลคําเพิ่มที่จัดเก็บได๎ลดลงเล็กน๎อย    และปริมาณการจ่าหนํายรถจักรยานยนต์ลดลง   
เนื่องจากผ๎ูบริโภคชะลอการใช๎จํายเพื่อส่ารองเงินไว๎ในชํวงเปิดภาคเรียน  อยํางไรก็ตาม   ผ๎ูบริโภคยังมี
ความระมัดระวังตํอปัญหาคําครองชีพและราคาสินค๎าที่ทรงตัวในระดับสูง  และมีความกังวลตํอ
สถานการณ์ภายในประเทศ  ภัยแล๎ง  รวมทั้งราคาขายปลีกน้่ามันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนกํอน 

  
ตารางที่ 6  แสดงอัตราการขยายตัวด้านการบริโภค 

 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ภาษีมูลคําเพิ่มที่จัดเก็บได๎  ล๎านบาท 3,434.70 2,936.82 3,693.98 3,362.43 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 22.03 9.11 3.01 -2.10 
การจดทะเบียนรถยนต์นั่งสํวนบุคคล คัน 267 535 352 382 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -28.96 86.41 12.82 43.07 
การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์  คัน 3,461 3,082 2,499 2,757 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -14.20 10.39 -2.27 -20.34 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าครัวเรือน  ล๎านกิโลวัตต์ 32.98 31.16 30.68 37.04 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 4.20 7.60 3.86 12.31 

ท่ีมา:  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ่าเภอปลวกแดง,      
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ่าเภอแกลง, ส่านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง, ส่านักงานขนสํงจังหวัดระยอง 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน   
การจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม ปี  2549 - 2550 
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ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ที่มา: การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคระยอง,การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคมาบตาพุด,การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอแกลง,

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง,  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ระยอง, ส านักงานขนสง่จังหวัดระยอง

(รอยละ) ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ปริมาณการใชไฟฟ้าในครัวเรือน
การจดทะเบียนรถยนตนั่งส่วนบุคคล

 

 
3.   ด้านการลงทุนภาคเอกชน  

การลงทุนภาคเอกชนในเดือน มีนาคม 2550   ขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่
ผํานมา   พิจารณาจากการใช๎ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ  จ่านวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ   และจ่านวนทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคลใหมํ  ขยายตัวร๎อยละ  7.28,  3.39  และ  48.00  ตามล่าดับ   โดยเฉพาะทุนจดทะเบียนธุรกิจ
นิติบุคคลเพิ่มขึ้นจากการกํอตั้งโรงงานขนาดใหญํ  ประกอบกับการขยายตัวของพ้ืนที่อนุญาตกํอสร๎าง
อาคารพาณิชย์และที่อยํูอาศัย    ส่าหรับธุร กิจนิติบุคคลที่จดทะเบียนใหมํที่ส่าคัญ  ได๎แกํ  ประเภทกิจการ
การผลิตช้ินสํวนรถยนต์  ประเภทกิจการ ขายปลีก ออกแบบ ติดตั้ง ซํอมบ่ารุง เครื่องท่าความเย็นทุกชนิด  
และประเภทกิจการรับซํอมบ่ารุงโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ อาคารทั่วไป  
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ตารางที่ 7  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างที่อยํูอาศัย ตารางเมตร 170,997.00 94,604.00 176,979.00 351,401.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -16.83 114.26 56.87 105.50 
พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารพาณิชย์ ตารางเมตร 9,119.00 4,239.00 9,231.00 21,447.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -67.85 101.86 213.98 135.19 
พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารอุตสาหกรรม ตารางเมตร 36,469.00 2,114.00 9,633.00 12,520.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 566.47 -64.38 -32.60 -65.67 
พ้ืนท่ีอนุญาตกํอสร๎างอาคารและสิ่งกํอสร๎างอื่น  ๆ ตารางเมตร 5,508.00 13,075.00 14,981.00 18,847.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -74.39 1,094.06 173.73 242.18 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ ล๎านกิโลวัตต์ 15.66 14.16 13.73 16.80 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 42.11 3.13 0.44 7.28 
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหมํ ล๎านบาท 113.31 113.32 192.05 167.70 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 12.30 44.12 202.92 48.00 
จ่านวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ  โรงงาน 59 48 65 61 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร๎อยละ 156.52 -14.29 25.00 3.39 

การจดทะเบียนรถบรรทุก คัน 167 134 125 177 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร๎อยละ 9.15 28.85 47.06 5.99 

ท่ีมา: การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ.แกลง,  
ส่านักงานสถิติจังหวัดระยอง, ส่านักงานพัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดระยอง, ส่านักงานขนสํงจังหวัดระยอง    
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้า  การจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม ่
และการจดทะเบียนรถบรรทุก  ปี 2549 - 2550 
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มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ที่มา: การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคระยอง,การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคมาบตาพุด,การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอแกลง,

การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง, ส านักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง, ส านักงานขนสง่จังหวัดระยอง

(รอยละ) ปริมาณใชไฟฟ้าภาคธุรกิจ
ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ
การจดทะเบียนรถบรรทุก

 
 

4.   ด้านการค้าระหว่างประเทศ  
การค๎าระหวํางประเทศในเดือ นมีนาคม 2550  หด ตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่  

ผํานมา   พิจารณาจากการน าเข้ามีมูลคําจ่านวน  46,638.75  ล๎านบาท  หดตัวร๎อยละ   7.25  โ ดยชนิดสินค๎า
น่าเข๎าที่ส่าคัญ  ได๎แกํ  น้่ามันดิบ   แผํนรีดท่าด๎วยเหล็กกล๎าไมํเป็นสนิม  และพาราไซลีน   ส่าหรับ การ
ส่งออก  มีมูลคํา จ่านวน  32,870.20  ล๎านบาท   หดตัวร๎อยละ 11.44  โดยชนิดสินค๎าการสํงออกที่ ส่าคัญ   
ได๎แกํ   รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพ  น้่ามันดีเซลหมุนเร็ว  และ น้่ามันดิบ   ทั้งนี้  จากมูลคําการ
น่าเข๎าสูงกวํามูลคําการสํงออกสํงผลให๎ดุลการค้า(ระบบดํานศุลกากร)ขาดดุลจ่านวน  13,768.55  ล๎านบาท     
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ตารางที่ 8  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

มูลคําการน่าเข๎าผํานดํานศุลกากร ล๎านบาท 50,282.77 54,086.81 40,606.39 46,638.75 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -1.60 22.23 -15.26 -7.25 
มูลคําการสํงออกผํานดํานศุลกากร ล๎านบาท 37,115.77 27,555.53 24,674.41 32,870.20 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 27.79 -16.54 -27.72 -11.44 

ท่ีมา:  ดํานศุลกากรมาบตาพุด 

 
ตารางที่ 9  แสดงสถิติสินค้าน าเข้า-ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด ประจ าเดือนมีนาคม 2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

อันดับที่ ชนิดสินค้าน าเข้า มูลค่า ชนิดสินค้าส่งออก มูลค่า 

1 น้่ามันดิบ 25,419.28 รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพ 5,185.36 
2 แผํนรีดท่าด๎วยเหล็กกล๎าไมํเป็นสนิม 2,129.42 น้่ามันดีเซลหมุนเร็ว   3,239.22 
3 พาราไซลีน 1,993.03 น้่ามันดิบ 2,854.96 
4 น้่ามันเบนซินชนิดธรรมดา 1,302.88 น้่ามันเบาและสิ่งปรุงแตํงอื่นๆ 2,715.16 
5 สินแรํและหัวแรํทองแดง 1,242.40 สิ่งกํอสร๎างไมํรวมอาคารส่าเร็จรูป 2,458.97 

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 มีนาคม 2550   ขยายตัวตํอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา   
พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวม ของจังหวัดระยอง  เทํากับ  71,025.88  ล๎านบาท  ขยายตัวร๎อยละ  8.56  
ซึ่งสํวนใหญํเป็นเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์   แม๎วําอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน๎มลดลง   และเมื่อพิจารณา
ปริมาณสินเชื่อ รวม เทํากับ  65,960.26  ล๎านบาท  ขยายตัวร๎อยละ  17.60  ซึ่งสํวนใหญํเป็นสินเช่ือจาก
ธนาคารพาณิชย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)  ซ่ึงเป็นสินเช่ือเพื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเช่ือสิน เช่ือ
บัตรเครดิต และสินเช่ือภาคครัวเรือน ด๎านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและสินเช่ือปรับตัวลดลงอยํางตํอเนื่อง  
ส่าหรับคําเงินบาทในเดือนเมษายน 2550  คําเงินบาทเฉลี่ยอยํูที่ 34.87 บาทตํอดอลลาร์ สรอ.  แข็งคําขึ้น
จากเดือนมีนาคม 2550  สํวนหนึ่งจากการขายดอลลาร์ สรอ. ของผ๎ูสํงออก   
 

ตารางที่ 10  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝาก 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณเงินฝากรวม ล้านบาท 65,423.37 68,135.22 67,688.72 71,025.88 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ 13.76 9.08 5.99 8.56 

ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ล๎านบาท 51,100.00 54,317.00 53,827.00 55,194.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 15.62 12.43 8.75 8.01 
ปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน ล๎านบาท 7,494.00 6,232.00 6,299.00 8,052.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 4.83 -17.63 -16.93 7.45 
ปริมาณเงินฝาก ธอส. ล๎านบาท 983.46 1,232.18 1,284.66 1,295.34 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 42.71 22.28 29.11 31.71 
ปริมาณเงินฝาก ธ.ก.ส. ล๎านบาท 5,845.91 6,354.04 6,278.06 6,484.54 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 6.74 13.91 8.45 10.92 

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

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

 
ตารางที่ 11  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินเชื่อ 

 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

ปริมาณสินเชื่อรวม  ล้านบาท 56,089.44 64,458.08 65,436.41 65,960.26 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ 28.09 21.50 19.76 17.60 

ปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย์  ล๎านบาท 35,283.00 41,155.00 41,989.00 42,334.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 28.30 25.11 22.97 19.98 
ปริมาณสินเช่ือธนาคารออมสิน ล๎านบาท 4,261.00 4,897.00 4,922.00 4,945.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 24.16 15.99 15.40 16.05 
ปริมาณสินเช่ือ ธอส. ล๎านบาท 13,130.67 14,884.12 14,985.12 15,058.62 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 35.36 18.26 16.60 14.68 
ปริมาณสินเช่ือ ธ.ก.ส. ล๎านบาท 3,414.77 3,521.96 3,540.29 3,622.64 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 8.15 5.16 4.85 6.09 

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

ส่านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินเชื่อรวมจังหวัดระยอง  ปี 2549 - 2550 

65,436.41
64,458.08

56,708.0056,089.44
54,638.94

57,763.00
59,287.02

60,053.22 60,489.28
61,247.13 61,643.11

62,551.49
63,509.36

21.50

19.76

27.0628.09
25.68

30.54
28.79 29.66 29.18 29.63

23.35
24.67

21.61

48,000
50,000
52,000
54,000
56,000
58,000
60,000
62,000
64,000
66,000
68,000

 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.

(ลานบาท)

0

5

10

15

20

25

30

35
(รอยละ)ปริมาณสินเช่ือรวม (แกนซาย) อัตราการเปล่ียนแปลง %YOY (แกนขวา)

ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),ธนาคารออมสนิเขตระยอง, ธนาคารอาคารสงเคราะหจงัหวัดระยอง, ส านกังานธ.ก.ส.จงัหวัดระยอง
 

 

6.   ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

 การใช๎จํายภาครัฐในเดือนมีนาคม 2550   ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานม า   
โดยพิจารณาจากรายจํายประจ่าจากงบประมาณของสํวนราชการ ขยายตัวร๎อยละ  3.72  แตํรายจํายลงทุน
จากงบประมาณของสํวนราชการ   หดตัวร๎อยละ 11.44  จึงต๎องเรํงรัดให๎สํวนราชการรีบด่าเนินการกํอหนี้
ผูกพันให๎แล๎วเสร็จ  และท่าการเบิกจํายเพื่อให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่ก่าหนด    ส่าหรับรายจํายประจ่า   
จากงบประมาณและรายจํายลงทุนของ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   หดตัวร๎อยละ 17.46  และ  36.87  
ตามล่าดับ  ซ่ึงต๎องเรํงรัดการเบิกจํายให๎เป็นไปตามเป้าหมายโดยเร็ว 
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ตารางที่ 12  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
รายจํายประจ่าจากงบประมาณ  ล๎านบาท 912.04 856.50 1,176.79 945.98 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -66.36 -3.41 30.28 3.72 
รายจํายลงทุนจากงบประมาณ ล๎านบาท 293.13 87.78 626.15 259.59 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 36.02 -23.44 48.25 -11.44 
รายจํายประจ่าองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ล๎านบาท 98.03 80.17 75.64 80.91 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 20.62 -24.26 -11.37 -17.46 
รายจํายลงทุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ล๎านบาท 77.79 33.41 51.77 49.11 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 0.82 -21.28 11.62 -36.87 

ท่ีมา:  ส่านักงานคลังจังหวัดระยอง 

 

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ 2549 - 2550 
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ท่ีมา: ส านักงานคลังจงัหวัดระยอง

(รอยละ) รายจา่ยประจ าจากงบประมาณ รายจา่ยลงทุนจากงบประมาณ
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7.  ด้านระดับราคา 
ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองเดือนมีนาคม  2550   เทํากับ  122.60  สูงขึ้นร๎อยละ 3.72 

(กุมภาพันธ์ 2550 เทียบกับกุมภาพันธ์ 2549 สูงขึ้นร๎อยละ 4.64)   สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนี
ราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มร๎อยละ 4.40  โดยเฉพาะราคา ของข๎าว  แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง       
ปลาและสัตว์น้่า    ผักสดสูงขึ้น  เครื่องประกอบอาหาร    เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล์   ส่าหรับดัชนีราคา
หมวดอื่นๆไมํใชํอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร๎อยละ  3.30  จากการสูงขึ้นของคําโดยสารสาธารณะ   และ
ดัชนีราคาหมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคลร๎อยละ 2.20 เป็นต๎น 
       

ตารางที่ 13  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านระดับราคา 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
ดัชนีราคาผ๎ูบริโภค ร๎อยละ 118.20 121.10 121.80 122.60 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 9.14 4.49 4.64 3.72 
ดัชนีราคาผ๎ูผลิต ร๎อยละ 132.90 133.50 135.20 136.50 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 7.52 2.14 2.89 2.71 

หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผ๎ูผลิตไมํสามารถวิเคราะห์ได๎   เนื่องจากตัวเลขท่ีจัดเก็บได๎เป็นตัวเลขของระดับประเทศอีกท้ัง       
คําของดัชนีท่ีค่านวณได๎ใช๎ปีฐานในการค่านวณตํางกันอีก 

ท่ีมา:  ส่านักงานเศรษฐกิจการค๎า  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 

 มี.ค.50 ก.พ.50 มี.ค.49 
มี.ค.50/ 
ก.พ.50 

มี.ค.50/ 
มี.ค.49 

รวมทุกรายการ 100.00 122.60 121.80 118.20   0.70   3.72 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 37.93 133.80 133.30 128.20   0.40   4.40 
ข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 4.32 123.50 123.90 115.10  -0.30   7.30 
เนื้อสัตว์ เป็ดไกํ และสัตว์น้่า 7.19 127.10 126.00 129.40   0.90 -1.80 
ไขํและผลิตภัณฑ์นม 2.97 126.10 126.80 129.40  -0.60 -2.60 
ผักและผลไม ๎ 6.87 188.60 186.60 164.10   1.10 14.90 
เครื่องประกอบอาหาร 1.70 120.40 120.40 113.60   0.00   6.00 
เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล ์ 2.18 108.80 108.80 103.90   0.00   4.70 
อาหารบริโภค-ในบ๎าน 4.20 127.10 127.10 127.50   0.00  -0.30 
อาหารบริโภค-นอกบ๎าน 6.56 113.90 113.90 113.90   0.00   0.00 
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม 62.07 115.70 114.80 112.00   0.80   3.30 
หมวดเครื่องนุํงหํมและรองเท๎า 2.77 102.90 102.90 102.70   0.00   0.20 
หมวดเคหสถาน 28.36 103.70 103.70 102.80   0.00   0.90 
หมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล 5.22 104.00 104.00 101.80   0.00   2.20 
หมวดพาหนะ การขนสํง และการส่ือสาร 19.09 143.60 140.50 133.50   2.20   7.60 
หมวดการบันเทิงการอํานและการศึกษา 2.69 100.20 100.20   99.80   0.00   0.40 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ์ 3.93 102.80 102.80 102.40   0.00   0.40 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 65.66 107.70 107.70 103.20   0.00   4.40 

กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 34.34 151.00 148.70 146.70   1.50   2.90 
  -  อาหารสด 21.36 145.90 145.10 137.60   0.60   6.00 
  -  พลังงาน 12.99 159.30 154.70 161.50   3.00 -1.40 

หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีผ๎ูบริโภคชุดท่ัวไปท่ีหักรายการสินค๎ากลุํมอาหารสดและสินค๎ากลุํมพลังงาน 

ท่ีมา:  ส่านักดัชนีเศรษฐกิจการค๎า ส่านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์  (www.price.moc.go.th) 
 
 

http://www.price.moc.go.th/
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง  ปี 2549 - 2550 
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8.  ด้านการจ้างงาน  
 การจ๎างงานในเดือน มีนาคม 2550   ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา   

พิจารณาจากจ่านวนลูกจ๎างในระบบประกันสังคม   จ่านวน  264,559  คน   ขยายตัวร๎อยละ  5.85   โดย
สํวนใหญํเป็นจ่านวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและหนํวยงานเอกชน   ส่าหรับอัตราของผ๎ูวํางงานใน
จังหวัดระยองมีแนวโน๎มลดลง   และอัตราคําจ๎างขั้นต่่าของจังหวัดระยองอยํูที่ 161  บาท/วัน  
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ตารางที่ 15  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

อัตราการวํางงาน  ร๎อยละ 1.60 0.60 N/A N/A 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -20.00 -57.14 - - 
จ่านวนผ๎ูประกันตนในระบบประกันสังคม  คน 249,940 257,788 263,228 264,559 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 10.52 3.66 5.58 5.85 
อัตราคําจ๎างขั้นต่่า  บาท 155.00 161.00 161.00 161.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 5.44 3.87 3.87 3.87 

หมายเหตุ:   N/A  คือ  ไมํมีข๎อมูล 
ท่ีมา:  ส่านักงานแรงงานจังหวัดระยอง,  ส่านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง       

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน  ปี 2549 - 2550 
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หมายเหตุ: อัตราการวางงานขอมลูยอนหลัง 2 เดือน

ท่ีมา: ส านักงานแรงงานจงัหวัดระยอง,ส านักงานประกันสังคมจงัหวัดระยอง

(รอยละ) อัตราการว่างงาน

จ านวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ด้านรายได ้
 ในการจัดเก็บรายได๎จังหวัดระยองเดือนมีนาคม   2550   มีการจัดเก็บรายได๎ทั้งส้ิน   7,351.75  
ล๎านบาท   ต่่ากวําเดือนเดียวกันในปีที่แล๎วร๎อยละ  3.63  (ต่่ากวําประมาณการ  ร๎อยละ  15.12 )  การจัดเก็บ
รายได๎ของหนํวยงานที่มีการเปลี่ยนแปลง  มีดังนี้   
   1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎ลดลงร๎อยละ 2.25  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  14.11) 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎ลดลงร๎อยละ  5.87  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  18.97)  
  3.  ดํานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.10  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  18.30)  
  4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  89.36  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  48.33)  
  5.  สํวนราชการอื่น  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.02  
   ในชํวง  6  เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ.2550  (ต.ค.2549-มี.ค.  2550)  จังหวัดระยอง
จัดเก็บรายได๎รวม  44,219.52  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  9.19  (ต่่ากวํา
ประมาณการร๎อยละ  4.18  เนื่องจาก สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  6.78  
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  12.42  ด่านศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บรายได๎
เพิ่มขึ้นร๎อยละ  21.83  ส่วนราชการอื่น  จัดเก็บรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.82   สํวนธนารักษ์พื้นที่ระยอง  
จัดเก็บรายได๎ลดลงร๎อยละ  73.41 
  ส่าหรับรายได๎น่าสํงคลังสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม  2550  มีรายได๎น่าสํง
คลัง  จ่านวน  44,838.10  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จากภาษีอากร  38,974.74  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  86.92  
รายได๎จากการขาย  74.44  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  0.17  รายได๎อื่น  71.37  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
0.16  และรายได๎เงินนอกงบประมาณ  5,717.55  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  12.75  ของรายได๎น่าสํงคลัง
รวมทั้งหมด 
ด้านรายจ่าย 
   การเบิกจํายเงินงบประมาณจังหวัดระยองเดือนมีนาคม  2550   มีการเบิกจํายเงินงบประมาณ  
ทั้งส้ิน  1,205.57  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.40  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  
0.03  โดยมีการเบิกจํายงบประจ่าสูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  33.94   
            การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม  2550  มีจ่านวน
ทั้งส้ิน  6,984.65  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ง  402.96  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  
5.45  โดยมีการเบิกจํายงบประจ่า  5,503.80  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  181.18  ล๎าน
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บาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  3.40  และงบลงทุน  1,480.85  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
584.14  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  28.29 
 
ฐานะการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  รายได๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเดือนมีนาคม  2550  จัดเก็บได๎  345.74  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีทั้งส้ิน  130.03  ล๎านบาท  ท่าให๎เงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยอง  เกินดุล  215.71   ล๎านบาท 
 

สถานการณ์ด้านรายได้ 
 

ผลการจัดเก็บรายได้เดือนมีนาคม   2550   แยกตามหน่วยงาน 
  การจัดเก็บรายได๎จังหวัดระยองเดือนมีนาคม  2550  ต่่ากวําเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  โดยมี
หนํวยงานจัดเก็บรายได๎ของกระทรวงการคลัง  เชํน  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บรายได๎ลดลงได๎แกํ  
อากรแสตมป์  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ภาษีมูลคําเพิ่ม  และรายได๎อื่นๆ  ซ่ึงหนํวยงานตํางๆ จัดเก็ยรายได๎
แยกตามหนํวยงานสรุปได๎ดังนี้ 
 1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  4,329.45  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
99.79  ล๎านบาท  ลดลงร๎อยละ  2.25  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  14.11)  ส่าหรับรายละเอียดการจัดเก็บ  
มีดังนี้ 
 -  ภาษีมูลคําเพิ่ม  จัดเก็บได๎  3,362.44  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  72.26  
ล๎านบาท  ลดลงร๎อยละ  2.10  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  14.84)   
 -  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได๎  554.50  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
51.14  ล๎านบาท  ลดลงร๎อยละ  8.44  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  18.45)      การจัดเก็บภาษีประเภทนี้ 
สํวนใหญํเก็บได๎จากเงินเดือน  คํารับจ๎างท่างานให๎  การรับจ๎างท่าของและการค๎าอสังหาริมทรัพย์  และ
ภาษีหัก ณ ที่จําย  โดยผ๎ูประกอบการมีการย่ืนช่าระภาษีต่่ากวําปีกํอน  ทั้งในสํวนของกลุํมปิโตรเคมี     
และกิจการตํอเนื่อง  และการให๎บริการด๎านการจัดการ 
  -  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล  จัดเก็บได๎  363.51  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  23.55  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  6.93  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  1.00)  การจัดเก็บภาษีประเภทนี้สํวนใหญํ
จัดเก็บได๎จากคํารับจ๎างท่างานให๎  การรับจ๎างท่าของ  และการค๎าอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมียอดการช่าระต่่ากวํา
ปีกํอนทั้งในสํวนของกลุํมปิโตรเคมีและกิจการตํอเนื่อง  และกลุํมพลังงาน 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จัดเก็บได๎  40.80  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  3.20   
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  8.51  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  2.18)  โดยสํวนใหญํจัดเก็บได๎จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ 
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  -  อากรแสตมป์  จัดเก็บได๎  7.79  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  3.12  ล๎านบาท  
ลดลงร๎อยละ  28.60  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  33.98)  สํวนใหญํจัดเก็บได๎จากการท่านิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์และการท่าสัญญาตราสารที่ช่าระเป็นตัวเงิน 
  -  รายได๎อื่นๆ  จัดเก็บได๎  0.41  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.02  ล๎านบาท  
ลดลงร๎อยละ  4.65  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  2.50)   
  

ตารางที่ 16  แสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพากรพื้นที่ระยอง   แยกตามประเภทภาษี 

ประจ าเดือนมีนาคม  2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 

ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 554.50 

ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 363.51 

ภาษีมูลคําเพิ่ม 3,362.44 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 40.80 

อากรแสตมป์ 7.79 

รายได๎อื่น ๆ 0.41 

รวม 4,329.45 

           ท่ีมา:  ส่านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง   
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กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพากรพื้นที่ระยอง 

ประจ าเดือนมีนาคม  2550   (หน่าย : ล้านบาท) 

40.80363.51 7.79
0.41

554.50

3,362.44

ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อ่ืน

 

ท่ีมา:  ส่านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง
 

2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  2,847.63  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
177.65  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  5.87  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  18.97)  ส่าหรับภาษีที่จัดเก็บได๎
สูงสุด  5  อันดับ  ได๎แกํ 

  -  ภาษีน้่ามัน   จัดเก็บได๎  2,501.24   ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว   175.31  
ล๎านบาท   ลดลงร๎อยละ  6.55  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  21.53)  เนื่องจากมีการต้ังเป้าหมายไว๎สูง  และ
มีบริษัทผ๎ูผลิตหยุดการผลิตช่ัวคราวเนื่องจากพบวํามีการร่ัวไหลของหนํวยการผลิต   ประกอบกับวันครบ
ก่าหนดช่าระภาษีของเดือนมีนาคม 2550  ตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุด  ยอดรายได๎บางสํวนจึงไปปรากฏ
เป็นยอดรายได๎ของเดือนเมษายน  2550 

 -  ภาษีรถยนต์    จัดเก็บได๎  280.73  ล๎านบาท     ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว   32.43  
ล๎านบาท   ลดลงร๎อยละ  10.36  (ต่่ากวําประมาณการร๎อยละ  5.92)  เนื่องจากราคาน้่ามันสูงขึ้น  ซึ่งเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ความไมํสงบในตํางประเทศ  รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น  มีผลท่าให๎ผ๎ูซื้อหันไปซื้อ
รถยนต์มือสองแทน 

  -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า   จัดเก็บได๎  61.95  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  31.37  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  102.58  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  149.90)  เนื่องจากบริษัทผ๎ูผลิตมีการช่าระ
ภาษีส่าหรับการซ้ือแสตมป์เพื่อเตรียมน่าไปผลิตสินค๎าที่จะออกจ่าหนํายไนประเทศชํวง   Hi   Season     
ท่าให๎ยอดการช่าระภาษีเพิ่มขึ้น 
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  -  ภาษีสุราแชํ   จัดเก็บได๎  1.59  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  1.03  ล๎านบาท  
ลดลงร๎อยละ  39.31  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  536.00)   

  -  ภาษีสนามกอล์ฟ   จัดเก็บได๎  1.07  ล๎านบาท    สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว   0.06   
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.94  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  1.90)  เนื่องจากผ๎ูประกอบการได๎มีการ
ปรับปรุงสถานที่พร๎อมทั้งจัดวางกลยุทธ์ตํางๆ  ในการบริหารธุรกิจ  เพื่อดึงดูดลูกค๎าท่าให๎มีลูกค๎าเข๎าไป 
ใช๎บริการอยํางสม่่าเสมอ  

 

ตารางที่ 17  แสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง แยกตามประเภทภาษี 

ประจ าเดือนมีนาคม 2550 
                                                                                                           หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 

ภาษีสุราแชํ 1.59 
ภาษีเครื่องดื่ม 0.18 
ภาษีน้่ามัน 2,501.24 
ภาษีรถยนต์ 280.73 
ภาษีรถจักรยานยนต์ 0.33 
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 61.95 
ภาษีสนามกอล์ฟ 1.07 
ภาษีแก๎วฯ 0.04 
ไนต์คลับ  ดิสโก๎เธค 0.09 
อาบน้่า  อบตัว  นวดตัว 0.17 
รายได๎อื่นๆ 0.24 

รวม 2,847.63 
                   ท่ีมา:  ส่านักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2    
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กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 
แยกตามประเภทภาษี  ประจ าเดือนมีนาคม   2550   (หน่าย : ล้านบาท) 

0.18

1.07

1.59
0.33

2,501.24

280.73
61.95

ภาษีน้ ามนั ภาษีรถยนต์ ภาษีเครื่องไฟฟ้า ภาษีเครื่องด่ืม

ภาษีสนามกอล์ฟ ภาษีสุราแช่ ภาษีรถจกัรยานยนต์

ทีม่า  : ส่านกังานสรรพสามิตพ้ืนทีร่ะยอง 1 และ 2

 

 3.  ด่านศุลกากร   จัดเก็บได๎  125.35   ล๎านบาท   สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว 0.12     
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.10  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  18.30)  ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดเก็บอากรขา
เข๎าเพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.43 
  4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  0.89  ล๎านบาท   สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.42  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  89.36   (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  48.33) 
 5.  ส่วนราชการอื่น   จัดเก็บได๎  48.43   ล๎านบาท   สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.01  
ล๎านบาท   เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.02 
 

ตารางที่ 18  แสดงผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ  2549   กับ  ปีงบประมาณ  2550   
  

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

รายได๎จังหวัดระยอง ล๎านบาท 7,624.68 7,567.13 7,662.10 7,351.75 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  ร๎อยละ 8.09 12.10 11.22 -3.63 

 ที่มา:สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 ,ดํานศุลกากรมาบตาพุด,สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง 
ประจ าปีงบประมาณ  2549  กับ  ปีงบประมาณ  2550 

11,086.04

7,943.76
7,446.75 7,675.65

6,390.06

7,572.83 7,567.13 7,351.75

12,288.12

6,900.28
7,628.64 7,229.14 7,662.10

-3.63

12.1012.29
8.238.09

3.44

61.54

31.80

15.15

-28.74

16.60

45.71

11.22
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ผลการจัดเกบ็รายได ๎ปีงบประมาณ  2550 (แกนซ๎าย)

อัตราเพ่ิม %yoy (แกนขวา)

 

 

ผลการจัดเก็บรายได้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ  2550   ถึงสิ้นเดือนมีนาคม  2550 

ตารางที่ 19  ผลการจัดเก็บรายได้ของจังหวัดระยองต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม  2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

ที่มาของรายได ้
ปีนี ้

(ต.ค.49-ม.ีค.50) 

ปีที่แล้ว 

(ต.ค.48-มี.ค.49) 

เปรียบเทียบ 

จ านวน ร้อยละ 

สรรพากรพื้นที่ 24,502.01 22,945.71 1,556.30 6.78 

สรรพสามิตพื้นที่ 18,600.09 16,545.48 2,054.61 12.42 

ดํานศุลกากร 814.34 668.41 145.93 21.83 

ธนารักษ์พื้นที่ 13.94 52.42 -38.48 -73.41 

สํวนราชการอื่น 289.14 286.80 2.34 0.82 

รวม 44,219.52 40,498.82 3,720.70 9.19 

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

 

ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง, สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, ดํานศุลกากรมาบตาพุด, สนงคลังจังหวัดระยอง 
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การจัดเก็บรายได๎ของจังหวัดระยองต้ังแตํต๎นปีงบประมาณ  พ.ศ.2550  ถึงส้ินเดือนมีนาคม   2550   
สรุปแยกตามหนํวยงาน   ได๎ดังนี้ 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  24,502.01  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว   
1,556.30  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  6.78   โดยรายละเอียดของภาษีที่จัดเก็บได๎มีดังนี้  คือ 

   -  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา   จัดเก็บได๎  2,099.25  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล๎ว  223.25  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  11.90 

   -  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล   จัดเก็บได๎  2,405.91  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่
แล๎ว  357.70  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  21.19 

   -  ภาษีมูลคําเพิ่ม   จัดเก็บได๎  20,040.33  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
906.72  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  4.74 

   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จัดเก็บได๎  252.43  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
62.44  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  32.86 

   -  อากรแสตมป์   จัดเก็บได๎  62.25  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  6.30  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  11.26  

   -  รายได๎อื่นๆ   จัดเก็บได๎  1.84   ล๎านบาท   ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.11  
ล๎านบาท  ลดลงร๎อยละ  5.64 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  18,600.09  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่
แล๎ว  2,054.61  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  12.42  ภาษีที่จัดเก็บได๎สูงสุด  5  อันดับ  ได๎แกํ 

   -  ภาษีน้่ามัน   จัดเก็บได๎  16,351.11  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
2,529.87  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  18.30   

   -  ภาษีรถยนต์   จัดเก็บได๎  2,017.16  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
538.39  ล๎านบาท  ลดลงร๎อยละ  21.07 

   -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า   จัดเก็บได๎  203.59  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
75.28  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  58.67 

   -  ภาษีเครื่องดื่ม   จัดเก็บได๎  8.56  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  7.51  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  715.24 

   -   ภาษีสุราแชํ   จัดเก็บได๎  6.41  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  11.22  
ล๎านบาท  ลดลงร๎อยละ  63.64 
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3.  ด่านศุลกากร   จัดเก็บได๎  814.34  ล๎านบาท   สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  145.93  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  21.83  ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บภาษีอากรขาเข๎าและคําธรรมเนียมเพิ่มขึ้นร๎อยละ  
801.84  และ  12.50  ตามล่าดับ 

  4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  13.94  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
38.48  ล๎านบาท  ลดลงร๎อยละ  73.41 

  5.  ส่วนราชการอื่น  จัดเก็บได๎  289.14  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  2.34  
ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.82 

 

ตารางที่  20   แสดงยอดการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแยกตามประเภทรายได ้

                                                                                                                                               หนํวย:  ล๎านบาท 

ประเภทรายได้ ต.ค.49-ก.พ.50 มี.ค.50 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

รายได๎ภาษีอากร 34,547.32 4,427.42 38,974.74 86.92 

รายได๎จากการขาย 64.76 9.68 74.44 0.17 

รายได๎อื่น 66.43 4.94 71.37 0.16 

รวม 34,678.51 4,442.04 39,120.55 87.25 

รายได๎เงินนอกงบประมาณ 5,071.80 645.75 5,717.55 12.75 

รวม 5,071.80 645.75 5,717.55 12.75 

รวมทั้งสิ้น 39,750.31 5,087.79 44,838.10 100.00 

   ท่ีมา:   ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 

   
 ส่าหรับรายได๎น่าสํงคลังสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม  2550  มีรายได๎น่าสํงคลัง  
จ่านวน  44,838.10  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จากภาษีอากร  38,974.74  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  86.92  
รายได๎จากการขาย  74.44  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  0.17  รายได๎อื่น  71.37  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
0.16  และรายได๎เงินนอกงบประมาณ  5,717.55  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  12.75  ของรายได๎น่าสํงคลัง
รวมทั้งหมด 
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สถานการณ์ด้านรายจ่าย 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง ประจ าเดือนมีนาคม  2550 
 การเบิกจํายเงินงบประมาณจังหวัดระยองเดือนมีนาคม  2550   มีการเบิกจํายเงินงบประมาณ  
ทั้งส้ิน  1,205.57  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.40  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  
0.03  โดยมีการเบิกจํายงบประจ่าสูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  33.94   

 
ตารางที่  21   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนมีนาคม  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 1,142.13 1,083.16 58.97 5.44 

1.1 งบประจ่า 945.98 912.04 33.94 3.72 

1.2 งบลงทุน 196.15 171.12 25.03 14.63 

2.  รายจ่ายปีก่อน 63.44 122.01 -58.57 -48.00 

2.1 งบประจ่า - - - - 

2.2 งบลงทุน 63.44 122.01 -58.57 -48.00 

3.  รวมการเบิกจ่าย 1,205.57 1,205.17 0.40 0.03 

3.1 งบประจ่า 945.98 912.04 33.94 3.72 

3.2 งบลงทุน 259.59 293.13 -33.54 -11.44 
    ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง 
ปีงบประมาณ 2549 - 2550 

1,002.15
1,153.46

876.24

1,251.941,147.611,088.90

944.28

1,205.571,131.14
1,199.551,205.17 1,216.64
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ที่มา: ส่านักงานคลังจังหวัดระยอง

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  2550  (แกนซ้าย) อัตราเพ่ิม %yoy (แกนขวา)

 

 
การเบิกจ่ายงบประจ า    หนํวยงานที่มีผลการเบิกจํายงบประจ่าสูงสุด  5  อันดับ  ได๎แกํ 

 กองทัพเรือ  เบิกจํายจ่านวน   3,767.38   ล๎านบาท  
 ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เบิกจํายจ่านวน   734.74   ล๎านบาท   
 ส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   เบิกจํายจ่านวน   246.59   ล๎านบาท   
 ส่านักงานต่ารวจแหํงชาติ   เบิกจํายจ่านวน   186.10   ล๎านบาท  
 ส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เบิกจํายจ่านวน  51.79    ล๎านบาท 

การเบิกจ่ายงบลงทุน    หนํวยงานที่มีผลการเบิกจํายงบลงทุนสูงสุด  5  อันดับ  ได๎แกํ 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  เบิกจํายจ่านวน  527.90  ล๎านบาท 

 กรมชลประทาน  เบิกจํายจ่านวน  222.25  ล๎านบาท 

 กรมทางหลวง  เบิกจํายจ่านวน  142.89  ล๎านบาท   
 กรมทางหลวงชนบท  เบิกจํายจ่านวน  5.21 

 กองทัพเรือ  เบิกจํายจ่านวน  1.44  ล๎านบาท 
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ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงเดือนมีนาคม  2550 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํต๎นปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม  2550  มีจ่านวน
ทั้งส้ิน  6,984.65  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ง  402.96  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  
5.45  โดยมีการเบิกจํายงบประจ่า  5,503.80  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  181.18  ล๎าน
บาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  3.40  และงบลงทุน  1,480.85  ล๎านบาท  ต่่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
584.14  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  28.29 
 

ตารางที่ 22  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงเดือนมีนาคม  2550 
                                                                                                                                                หนํวย:ล๎านบาท 

          เบิกจ่ายจริง         เบิกจ่ายจริง

  จ านวน  ร้อยละ
1. รายจ่ายจริงปีปัจจุบัน 6,404.96 6,489.63 -84.67 -1.30 
    1.1 งบประจ่า 5,503.80 5,322.62 181.18 3.40
    1.2 งบลงทุน 901.16 1,167.01 -265.85 -22.78 
2. รายจ่ายปีก่อน 579.69 897.98 -318.29 -35.45 
    2.1 งบประจ่า -                        -                     -                    -               
    2.1 งบลงทุน 579.69 897.98 -318.29 -35.45 
3. รวมการเบิกจ่าย 6,984.65 7,387.61 -402.96 -5.45 
    3.1  งบประจ า 5,503.80 5,322.62 181.18 3.40
    3.2  งบลงทนุ 1,480.85 2,064.99 -584.14 -28.29 

รายการ ปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว

เปรียบเทยีบเบิกจ่ายจริง

          ปีปัจจุบัน         ปีที่แล้ว

 
    ท่ีมา:   ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 
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การวิเคราะห์งบประมาณตามแหล่งเงิน     จังหวัดระยองได๎รับงบประมาณโดยมีแหลํงเงิน  จ่านวนการเบิกจําย  
และสถานะโครงการสรุปได๎ดังนี ้
 

แหล่งเงินงบประมาณ 
        รายจ่าย 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เบิกจ่าย  ณ  31  มี.ค.  50         
รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

1.  งบผํานสํวนราชการต๎นสังกัด 9,157.70 6,404.97 69.94 -  งบประจ่าเบิกจํายตามแผนงาน 
และโครงสร๎างเศรษฐกิจด๎านความ 
มั่นคงเป็นอันดับหนึ่ง 
-  งบลงทุนเบิกจํายงานด๎าน 
สนับสนุนเงินอุดหนุนให๎องค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

2.  งบกลางงบประมาณ          
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด 

443.00 
(ใช๎จริง  
441.84) 

359.30 
 

81.32 มี  81  โครงการ  อยํูระหวําง      
การด่าเนินงานและการเบิกจํายเงิน 
 

3.  งบเงินอุดหนุนคําใช๎จําย       
ในการบริหารจัดการของ
จังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) 

10.32 
 

10.31 99.90 มี  14 โครงการ  ด่าเนินการแล๎ว
เสร็จและเบิกจํายเงินเสร็จสิ้นทุก
โครงการ 
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งบกลางโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2549           
(วงเงิน 40,000  ล้านบาท)     กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัดระยอง  ไ ด๎รับจัดสรรจ่านวน   
443,000,000.00   บาท    โดยอนุมัติโครงการจ่านวน   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 7,255,441.00 
(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 ต่าบลเพ 
อ่าเภอเมือง  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 ต่าบลเพ 
อ่าเภอเมือง  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 

อ่าเภอเมืองระยอง 13,884,400.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=13,849,400.00) 

6,924,700.00 6,924,700.00 
(เงินเหลือจําย 

=35,000.00) 
8. โครงการวางและจัดท่าผังพื้นที่เฉพาะ       
เกาะเสม็ด 

สนง.โยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัดระยอง 

1,772,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,763,279.75) 
 

1,763,279.75 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=8,720.25) 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ปี 2550 
 

 

          หน๎าท่ี 44 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

9. โครงการจัดท่าระบบการจัดการหํวงโซํ   
อุปทาน (Supply Chain Management 
Software) ส่าหรับกลุํมจังหวัดภาคตะวันออก
เพื่อการลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส ์
(Logistics Costs) 

ส่านักงานจังหวัด
ระยอง 

20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 

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 
มาตรฐานวัตถุดิบสัตว์น้่า 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงชายฝ่ังระยอง 

15,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=13,256,855.36) 

13,256,855.36 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,743,144.64) 
12. โครงการกํอสร๎างอาคารบังคับน้่าคลองจิก  
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.  โครงการกํอสร๎างสถานีสูบน้่าบ๎าน 
ละหารใหญํ ต.แมํน้่าคู๎ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

โครงการชลประทาน
ระยอง 

6,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=5,978,780.00) 

5,978,780.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=21,220) 

 
รวมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันอก ทั้งสิ้น  13  โครงการ 

144,956,400.00 
(งปม.ที่ใช้จริง 

=132,340,378.56) 

108,942,292.10 23,398,086.46 
(เงินเหลือจ่าย 

=12,616,021.44) 

โครงการจังหวัดระยอง    

14. โครงการกํอสร๎างระบบสํงน้่าด๎วยทํอ 
บ๎านทุํงโพธ์ิ 

โครงการชลประทาน
ระยอง 

40,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=39,037,360.64) 

39,037,360.64 0.00 
(เงินเหลือจําย 
=962,639.36) 

15. โครงการกํอสร๎างระบบประปาผิวดิน
และปรับปรุงระบบประปาหมูํบ๎านเพื่อแก๎ไข
ปัญหาภัยแล๎ง  ต.บางบุตร  อ.บ๎ายคําย 

อ่าเภอบ๎านคําย 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 

อ่าเภอปลวกแดง 3,500,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=3,499,500.00) 

3,499,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=500.00) 
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17. โครงการพัฒนาแหลํงน้่าเพื่อใช๎ใน 
การเกษตร ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ 

อ่าเภอวังจันทร์ 1,517,800.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,517,000.00) 

1,517,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=800.00) 
18. โครงการขุดสระเก็บน้่าดิบเพื่อผลิต 
น้่าประปาและวางระบบทํอประปาเทศบาล 
ต่าบลปลวกแดง 

อ่าเภอปลวกแดง 
 

10,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=9,997,000.00) 

9,997,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=3,000.00) 
19. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนทํอจําย
น้่าประปาในเขตเทศบาลต่าบลเมืองแกลง 

อ่าเภอแกลง 8,000,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=7,877,188.88) 

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

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

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

13,994,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=22,000.00) 
21.โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจังหวัดระยอง 

ส่านักงานจังหวัด
ระยอง 

212,000.00 212,000.00 0.00 

22.โครงการสร๎างจิตส่านึกการทํองเที่ยว 
เชิงนิเวศน์ ส่าหรับนักเรียนในสังกัด 
ส่านักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง 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
ทะเลน้่าแดง  

สนง.เขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 2 

270,000.00 270,000.00 
 

0.00 

25.โครงการกํอสร๎างโรงพยาบาลชุมชน 
ขนาด 30 เตียงเพื่อรองรับการขยาย
โครงสร๎างพื้นฐานการจัดบริการสาธารณสุข 
ในเขตกิ่งอ่าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

สนง.สาธารณสุข
จังหวัดระยอง 

64,660,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=  62,811,560.00) 

10,958,051.00 51,853,509.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,848,440.00) 

26. โครงการปรับปรุงตํอเติมห๎องแยก
ส่าหรับผ๎ูป่วยติดเช้ือ 

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) 

17,473,103.43 5,247,500.00 
(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 ต่ารวจภูธร จังหวัดระยอง 

ต่ารวจภูธร 
จังหวัดระยอง 

5,500,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=5,484,694.48) 

5,484,694.48 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=15,305.52) 
 

32.โครงการพัฒนาจัดการสถานแสดงพันธ์ุ
สัตว์น้่าระยองเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลอําวไทย
ฝ่ังตะวันออก 

4,378,200.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=4,308,817.84) 

4,308,817.84 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=69,382.16) 
33.โครงการสร๎างแหลํงอาศัยสัตว์น้่าทะเล 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      
ในสัตว์น้่า 

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.โครงการส่ารวจออกแบบรายละเอียดและ
ส่ารวจอสังหาริมทรัพย์สายแยกทางหลวง
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-หาดแมํร่าพึง 

สนง.ทางหลวงชนบท 
จังหวัดระยอง 

8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 

45.โครงการส่ารวจสถิติด๎านการทํองเที่ยว 
จังหวัดระยอง 

ททท.ส่านักงาน 
ภาคกลาง  เขต  4 

500,000.00 500,000.00 0.00 

46.โครงการกํอสร๎างศูนย์ฝึกอาชีพและ
พัฒนา ฝีมือต่าบลบ๎านคําย 

อ่าเภอบ๎านคําย 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 
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47.โครงการพัฒนาศูนย์ผลิตสินค๎า OTOP 
ต่าบลหนองไรํ 

อ่าเภอปลวกแดง 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.โครงการวางและจัดท่าผังพื้นที่เฉพาะ     
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 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 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 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 1,800,000.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,785,000.00) 

1,785,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

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

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 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 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 800,000.00 800,000.00 0.00 

55. โครงการขุดลอกคลองยางเอน  หมูํที่  6 
ต.ห๎วยทับมอญ 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 800,000.00 800,000.00 0.00 

56.โครงการขุดลอกหน๎าฝายประชาอาสา 
บ๎านห๎อยหัว  ม.8  ต.ห๎วยทับมอญ 

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

696,900.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

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

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

999,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=1,000.00) 
58.  โครงการขุดลอกสระน้่าบ๎านสามแยก 
น้่าเป็น  หมูํที่  1  ต.น้่าเป็น 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 

59.  โครงการกํอสร๎างฝายน้่าล๎นคลองตาด๎ง  
หมูํ 1 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 720,000.00 720,000.00 0.00 

60.  โครงการกํอสร๎างฝายน้่าล๎น  คลองน้่าใส  
หมูํที่  2  ต.น้่าเป็น 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 950,000.00 950,000.00 0.00 

61.  โครงการกํอสร๎างฝายน้่าล๎น 
คลองชุมนุมพระ  หมูํที่  3  ต.น้่าเป็น 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 930,000.00 930,000.00 0.00 

62.  โครงการสร๎างฝายน้่าล๎น  คลองตาด๎ง  
หมูํที่  6  ต.น้่าเป็น 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 900,000.00 900,000.00 0.00 

63.  โครงการกํอสร๎างฝายคลองส่ารอง 
ตอนกลาง  ม.5  ต.เขาน๎อย 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 525,000.00 525,500.00 0.00 

64.  โครงการกํอสร๎างฝายคลองส่ารอง 
ตอนกลาง  ม.5  ต.เขาน๎อย 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 525,000.00 525,500.00 0.00 

65.  โครงการกํอสร๎างฝายกักน้่าพร๎อมทํอ
ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก    ชนิด 2  
ชํองทาง  บริเวณเขาภูดร-เขาห๎วยมะหาด-   
กิ่งอ่าเภอนิคมพัฒนา 

อ่าเภอบ๎านฉาง 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 

รวมโครงการจังหวัดระยอง ท้ังส้ิน  52 โครงการ  
298,043,600.00 

(งปม.ท่ีใช้จริง 
=288,918,416.76) 

230,437,407.76 58,481,009.00 
(เงินเหลือจ่าย 

=9,125,183.24) 

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัด
ระยองท้ังส้ิน  65 โครงการ 

 
443,000,000.00 

(งปม.ท่ีใช้จริง 
=421,258,795.32) 

339,379,699.86 81,879,095.46 
(เงินเหลือจ่าย 

=21,741,204.68)  

 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ปี 2550 
 

 

          หน๎าท่ี 50 

-  เงินเหลือจ่ายจากโครงการที่ด าเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจ านวน   21,741,204.68  บาท   จึงน ามาจัดท า     
โครงการใหม่  ดังต่อไปนี้ 
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1.  โครงการระบายสับปะรดออกสูํผ๎ูบริโภค
จังหวัดระยอง 

สนง.อุตสาหกรรม 
จังหวัดระยอง 

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

326,311.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

285,689.00) 
2.  โครงการกํอสร๎างระบบกรองน้่าประปาผิว
ดินส่าหรับชุมชนและนักเรียนพิการ 

โรงเรียนระยอง 
ปัญญานุกูล 

1,231,890.00 
(งปม.ที่ใช๎จริง 

=1,220,000.00) 

1,220,000.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=11,890.00) 
3.  โครงการขุดสระน้่า หมูํ 6  ต.ส่านักท๎อน  
อ.บ๎านฉาง 

อ่าเภอบ๎านฉาง 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 

อ่าเภอแกลง 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 

อ่าเภอแกลง 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 

อ่าเภอวังจันทร์ 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 

อ่าเภอวังจันทร์ 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 

อ่าเภอวังจันทร์ 500,000.00 500,000.00 0.00 

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

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

999,500.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=500.00) 
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ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 

10.  โครงการกํอสร๎างปรับปรุงคุณภาพ 
ผลผลิตทางการเกษตร  หมูํที่ 6  ต.ช่าฆ๎อ 

กิ่งอ่าเภอเขาชะเมา 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 

11.  โครงการกํอสร๎างระบบประปาที่วําการ
กิ่งอ่าเภอนิคมพัฒนา  จังหวัดระยอง 

กิ่งอ่าเภอ 
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 ส่านักงาน 
จังหวัดระยอง 

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

509,842.00 0.00 
(เงินเหลือจําย 

=18.00) 
15.  โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
กํอสร๎างถนนแสดงวัฒนธรรมทาง
อุตสาหกรรม  และหอคอยจังหวัดระยอง 

ส่านักงาน 
จังหวัดระยอง 

3,690,000.00 3,690,000.00 0.00 

16.  โครงการติดตั้งไฟฟ้าประดับอาคาร 
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 

ส่านักงาน 
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 
=441,846,128.32) 

359,305,032.86 82,541,095.46 
(งปม.คงเหลือ 

=1,153,871.68) 
            ท่ีมา:  ส่านักงานจังหวัดระยอง 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ปี 2550 
 

 

          หน๎าท่ี 52 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของจังหวัดแบบบูรณาการ  (งบCEO)   จังหวัดระยองได๎รับจัดสรร
จ่านวน  10,320,000  บาท  อนุมัติจํายโครงการจ่านวน  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  โครงการสํงเสริมกระบวนการจัดท่า 
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   โครงการผนึกก่าลังภาครัฐ-ภาค 
ประชาชนสร๎างสังคมปลอดยาเสพติด 

ต่ารวจภูธร 
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 
 

ส่านักงาน 
จังหวัดระยอง 

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

ส่านักงาน 
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  โครงการพัฒนาผ๎ูน่าการเปลี่ยนแปลง  
หลักสูตร  “การบริหารการเปลี่ยนแปลง  
(Change  Management)”  ส่าหรับผ๎ูบริหารฯ 

ส่านักงานจังหวัด
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  โครงการส่ารวจและจัดท่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดระยอง (GPP) ปีงบประมาณ549 

ส่านักงานคลัง 
จังหวัดระยอง 

1,500,000.00 
 

1,500,000.00 0.00 
 

     3.2.2  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
งานจังหวัดแบบบูรณาการ  จังหวัดระยอง 
ประจ่าปีงบประมาณ  พ.ศ.2549 

ส่านักงานจังหวัด
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 

ส่านักงานจังหวัด
ระยอง 

750,000.00 750,000.00 0.00 

    3.3.2  โครงการติดตามผลการด่าเนินงานการ
ถํายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายระดับองค์กรสูํ
ระดับบุคคล 

ส่านักงานจังหวัด
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 

ส่านักงาน 
จังหวัดระยอง 
 

787,627.00 787,627.00 0.00 
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 3.4.2  โครงการจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจ  
พอเพียง 

ที่ท่าการปกครอง
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:  ส่านักงานจังหวัดระยอง 
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1.   สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
สินค๎าหนึ่งต่าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)  ในเดือนมีนาคม 2550  ทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน

เดียวกันของปีที่ผํานมา  โดยสินค๎า OTOP  มียอดการจ่าหนําย  จ่านวน  127.95  ล๎านบาท  ขยายตัว ร๎อยละ   
36.61  ซึ่งปรับตัวได๎ดีโดยเฉพาะสินค๎าประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก  ผ๎าและเครื่องแตํงกาย  
และสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร  ทั้งนี้  ภาครัฐควรสํงเสริมและสนับสนุนการหาตลาดจ่าหนํายสินค๎าเพิ่มเติม
หรือพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ให๎ได๎มาตรฐาน  เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค๎า 
 

ตารางที่ 23  แสดงรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP ล้านบาท 93.66 94.85 115.10 127.95 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ 71.78 -8.87 1.31 36.61 
1. ประเภทอาหาร ล๎านบาท 78.15 56.83 76.49 83.82 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 83.40 -18.36 -4.43 7.26 
2. ประเภทเครื่องดื่ม ล๎านบาท 4.85 5.37 5.31 5.32 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 225.89 15.67 19.93 9.69 
3. ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย ล๎านบาท 0.88 1.04 1.28 1.33 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 33.84 -24.74 -19.03 51.14 
4. ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก ล๎านบาท 6.34 27.75 20.49 33.22 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -32.71 10.28 -15.04 423.97 
5. ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร ล๎านบาท 3.44 3.86 11.53 4.26 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 893.27 17.65 234.40 23.84 

ท่ีมา:  ส่านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ปี 2549- 2550 
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2.   โครงการธนาคารประชาชน  (ธนาคารออมสิน) 

โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะแก๎ไขปัญหาความยากจน       
โดยให๎ความชํวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเงินทุนไปประกอบธุรกิจขนาดยํอม   เชํน   การค๎าขาย    
หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  โดยรัฐบาลให๎เงินกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่่าเพื่อชํวยให๎ประชาชนมีอาชีพสร๎างงาน    
สร๎างรายได๎เพิ่มขึ้น   สินเช่ือที่อนุมัติตั้งแตํเร่ิมโครงการ  จ่านวน 1 4,402 ราย  เป็นจ่านวนเงิน ทั้งส้ิน    
424.46  ล๎านบาท  ในเดือ นมีนาคม 2550    อนุมัติ เงินกู๎ จ่านวน 272  ราย   เพิ่มขึ้นร๎อยละ 115.87  และ
จ่านวนเงิน อนุมัติ  8.58  ล๎านบาท   เพิ่มขึ้นร๎อยละ  86.93   สํวนยอดหนี้ค๎างช่าระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปมี
จ่านวน  17.53  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ 76.71 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา 
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ตารางที่ 24  แสดงรายการสรุปโครงการธนาคารประชาชน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1. อนุมัติเงินกู๎แล๎ว      
    - จ่านวนราย ราย 126 77 115 272 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -67.69 -25.96 -51.88 115.87 
    - จ่านวนเงิน ล๎านบาท 4.59 3.05 3.54 8.58 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -60.67 -4.09 -60.14 86.93 

2. เงินกู๎ช่าระคืน ล๎านบาท 6.88 4.33 5.16 5.85 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 16.02 -35.08 -24.67 -14.97 
3. เงินกู๎คงเหลือ ล๎านบาท 108.47 74.72 95.90 98.62 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 1.76 -29.34 -11.49 -9.08 
4. หนี้ค๎างช่าระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไป ล๎านบาท 9.92 14.30 16.07 17.53 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 89.60 58.36 63.31 76.71 
5. ร๎อยละของหนี้ค๎างช่าระ ร๎อยละ 9.36 19.14 16.76 17.78 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 90.63 124.38 84.38 89.96 

ท่ีมา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 
0 

กราฟแสดงการอนุมัติเงินกู้โครงการธนาคารประชาชน 
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