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1. ภาวะเศรษฐกิจ 
ภาพรวมเศรษฐกิจระดับประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเดือน กรกฎาคม  2550  ด๎านอุปทาน  ผลผลิตพืชผลหลักยังขยายตัวอยู ใน
เกณฑ ดีแต ราคาที่ชะลอลงส งผลให รายได เกษตรกรชะลอลง เล็กน๎อ ย  ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวได ดีเชนกัน   อยางไรก็ตาม  การทองเที่ยวชะลอตัวเนื่องจากมีเหตุการณ ประท วงทางการเมืองและ
ความไม สงบในภาคใต๎   ด านอุปสงค เครื่องช้ีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน กํอน   
ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงเล็กน อยเช นเดียวกับการส งออกและการนําเข าที่   ชะลอลงทําให  
ดุลการค าและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง   ทั้งนี้  เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยํูในเกณฑ ดีตํอเนื่อง        
โดยเงินสํารองระหว างประเทศอยูในระดับสูงและอัตราเงินเฟ ออยูในระดับต่ํา 

 
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 

ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ 3 สาขาที่สําคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก     
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแรํและยํอยหิน   และสาขาไฟฟ้า ก๏าซและการประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองในเดือนกรกฎาคม 2550  ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่ผํานมา  พิจารณาจากด๎านอุปสงค์ พบวํา เครื่องช้ีวัดการบริโภคขยายตัว การลงทุนของภาคเอกชนทรงตัว 
ผลการเบิกจํายเงินงบลงทุนและการสํงออกหดตัว  สําหรับด๎านอุปทาน  พบวํา ภาคอุตสาหกรรมอยํูใน
เกณฑ์ทรงตัว  ภาคเหมืองแรํและยํอยหินและจํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในจังหวัดขยายตัวได๎ดี  และ    
เมื่อพิจารณาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด  พบวํา  ปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการ
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดอยํูในระดับสูง  และการจ๎างงานมีการปรับตัวสูงขึ้น     
อยํางตํอเนื่อง  สํวนอัตราการวํางงานอยํูในระดับต่ํา   

•  ด้านอุปสงค์ของจังหวัดระยอง 
การบริโภค  ขยายตัว  จากภาษีมูลคําเพิ่ม  การจําหนํายรถยนต์นั่งสํวนบุคคล  และปริมาณการใช๎

ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ขยายตัวสูงขึ้น 
การลงทุน   ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  จากพื้นที่อนุญาตกํอสร๎าง นอกเขตเทศบาล และจํานวน

ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิหดตัวลง  
การใช๎จํายของจังหวัด  ขยายตัว  แม๎วําผลการเบิกจํายงบประจําของสํวนราชการขยายตัวได๎ดี  แตํ

การเบิกจํายงบลงทุนหดตัว  ซึ่งต๎องติดตามเรํงรัดให๎สํวนราชการเบิกจํายได๎ตามเป้าหมาย 
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•  อุปทานของจังหวัดระยอง 
อุตสาหกรรม   ขยาย ตัวในอัตราที่ลดลง   จากจํานวนโรงงานและจํานวนทุนจดทะเบียนใน

ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวได๎สูงขึ้น  แตํปริมาณการใช๎ไฟฟ้าและภาษีสรรพสามิตหดตัว  
เหมืองแรํและยํอยหิน   ขยายตัวได๎ดี  จากปริมาณผลผลิตแรํทรายแก๎วยังคงปรับตัวสูงขึ้นมาก 

เนื่องจากผ๎ูประกอบการได๎เรํงการผลิตเพราะเป็นชํวงใกล๎จะหมดอายุใบประทานบัตร 
การบริการและการทํองเที่ยว   ขยายตัวตํอเนื่อง  จากจํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวใน

จังหวัดโดยเฉพาะที่หาดแมํพิม  และเกาะเสม็ด  
เกษตรกรรม   ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตยางพาราและมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้น  แตํปริมาณ

สับปะรดหดตัว  สําหรับด๎านปศุสัตว์ราคาสุกรหดตัวอยํางตัวเนื่อง 
•  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  
ภาคการเงิน    ปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการขยายตัว   สํวนอัตราดอกเบี้ย           

มีแนวโน๎มจะลดลงอยํางตํอเนื่อง 
อัตราเงินเฟ้อ    ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองเดือนกรกฎาคม 2550  เทํากับ 126.10 สูงขึ้น     

ร๎อยละ 2.11  จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ด ไกํ สัตว์น้ํา  ผักและผลไม๎ 
การจ๎างงาน    จํานวนผู๎ประกันตนในระบบประกันสังคมปรับตัวสูงขึ้นตํอเนื่อง  สํวนอัตราการ

วํางงานอยํูในระดับต่ํา(ข๎อมูลเดือนพฤษภาคม 2550 อัตราการวํางงาน เทํากับร๎อยละ 1.90 ตํอปี) 
 

2.  ภาวะการคลัง  
ด้านรายได ้
 การจัดเก็บรายได้ 
  การจัดเก็บรายได๎จังหวัดระยองเดือน กรกฎาคม  2550   มีการจัดเก็บรายได๎ทั้งส้ิน 7,460.60      
ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  3.20  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  3.58) 
  ในชํวง  10  เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ.2550  (ต.ค.49 – ก.ค.50)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได๎รวม  75,248.44  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  2.16  (ต่ํากวําประมาณการ
ร๎อยละ  6.33) 
 การน าส่งรายได้ 
 สําหรับการนําสํงรายได๎สะสมตั้งแตํ ต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม  2550   มีรายได๎นําสํง
คลังจํานวน  69,767.06  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จากภาษีอากร  60,641.63  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  86.92  
รายได๎จากการขาย  107.11   ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  0.15  รายได๎อื่นๆ  113.81  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
0.17  และรายได๎เงินนอกงบประมาณ   8,904.51   ล๎านบาท   คิดเป็นร๎อยละ  12.76   ของรายได๎นําสํงคลัง     
รวมทั้งหมด 
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ด้านรายจ่าย 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณจังหวัดระยองเดือนกรกฎาคม  2550  มีการเบิกจํายงบประมาณทั้งส้ิน  
1,121.27  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  95.37  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  7.84 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํ ต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม  2550   มีจํานวน
ทั้งส้ิน  12,252.51  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  212.20  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  
1.76  โดยมีการเบิกจํายงบประจําจํานวน  9,550.79  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
475.61  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.24  และมีการเบิกจํายงบลงทุน  2,701.72  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวง
เดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  263.41  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  8.88   
ฐานะการคลังของจังหวัด 
  รายได๎รวมของจังหวัดในเดือน กรกฎาคม  2550   จัดเก็บได๎  7,460.60  ล๎านบาท  ขณะที่รายจําย
ของจังหวัดมีจํานวน 1,086.83 ล๎านบาท  ทําให๎ฐานะการคลังของจังหวัดระยองเกินดุล 6,374.07 ล๎านบาท 
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเดือน กรกฎาคม  2550    จัดเก็บได๎  93.03  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีทั้งส้ิน  173.08  ล๎านบาท  ทําให๎เงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยองขาดดุล   80.05  ล๎านบาท 
 

3.  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัด  และงบบริหารแบบบูรณาการ
จังหวัดระยอง  ประกอบด้วย 

   1. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550   จังหวัดระยองได๎รับจัดสรร
จํานวน  10  ล๎านบาท  เพื่องบรายจํายอื่น  รายการคําใช๎จํายในการบริหารจัดการของจังหวัดแบบบูรณาการ  
มี  10  โครงการ  อนุมัติแล๎วจํานวน 9 โครงการ  เป็นเงินจํานวน 9.20 ล๎านบาท  ผลการเบิกจําย  จํานวน  
1.10  ล๎านบาท  และรออนุมัติจํานวน  1  โครงการ 

2. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550   จังหวัดระยองได๎รับ
จัดสรรจํานวน  46 ล๎านบาท  ผลการเบิกจําย 13.54  คิดเป็นร๎อยละ  29.45  จํานวน  432  โครงการ  
ดําเนินการแล๎วเสร็จ  162  โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  37.50   ตามรายละเอียดดังนี้   

จ านวน
ระหว่าง
ด าเนินการ

1 เศรษฐกิจพอเพียง 94 61 33 9,654,036 2,499,444 25.89 7,154,592 
2. พัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน 143 84 59 11,644,080 4,349,970 37.36 7,294,110 
3. ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณของชมุชน 48 43 5 4,185,762 346,601 8.28 3,839,161 
4. สงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 37 26 11 3,895,000 871,700 22.38 3,023,300 
5. บริการขั้นพ้ืนฐานแกประชาชน 110 56 54 16,621,122 5,477,222 32.95 11,143,900 

รวม 432 270 162 46,000,000 13,544,937 29.45 32,455,063 

โครงการ(1)
โครงการ(2)

การเบิกจ่าย(4)ผลการด าเนินงาน(3)

แล้วเสร็จ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ
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4.  นโยบายของรัฐบาล 
 โครงการสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 

สินค๎าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์( OTOP)  ในเดือน กรกฎาคม  2550  ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา  โดยมียอดการจําหนําย  จํานวน  113.06  ล๎านบาท  ขยายตัวร๎อยละ 24.34   
โดยเฉพาะจากการสูงขึ้นของสินค๎าประเภทประเภทอาหารและของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก   โดย
สินค๎า  OTOP ระดับ 5 ดาว ที่สําคัญได๎แกํ ทุเรียนทอดกรอบ  ปลาหมึกปรุงรส น้ํามันหอมระเหย  และ
หัตถกรรมบ๎านทรงไทยจ๋ิว  อยํางไรก็ตาม  ภาครัฐควรสํงเสริมและสนับสนุนการหาตลาดจําหนํายสินค๎า
เพิ่มเติมหรือพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ์  เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค๎า 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะแก๎ไขปัญหาความยากจน       

โดยให๎ความชํวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเงินทุนไปประกอบธุรกิจขนาดยํอม  เชํน  การค๎าขาย    
หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  โดยรัฐบาลให๎เงินกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อชํวยให๎ประชาชนมีอาชีพสร๎างงาน    
สร๎างรายได๎เพิ่มขึ้น   สินเช่ือที่อนุมัติตั้งแตํเร่ิมโครงการ  จํานวน 15, 117  ราย  เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน   
447.96  ล๎านบาท  สําหรับในเดือนกรกฎาคม 2550  หดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา    
โดยอนุมัติจํานวน  109  ราย  ลดลงร๎อยละ  12.80  จํานวนเงินอนุมัติ  3.91  ล๎านบาท  ขยายตัวร๎อยละ  0.26  
สํวนยอดหนี้ค๎างชําระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปมีจํานวน  18.89  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  38.08 ภาครัฐควรเข๎า
ไปชํวยแก๎ไขปัญหาอยํางใกล๎ชิด  เนื่องจากยอดหนี้ค๎างชําระดังกลําวมีแนวโน๎มจะเพิ่มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง
ไปชํวยแก๎ไขปัญหาอยํางใกล๎ชิด  เนื่องจากยอดหนี้ค๎างชําระดังกลําวมีแนวโน๎มจะเพิ่มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ภาพรวมเศรษฐกิจระดับประเทศ 

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเดือน กรกฎาคม  2550  ด๎านอุปทาน  ผลผลิตพืชผลหลักยังขยายตัวอยู ใน
เกณฑ ดีแต ราคาที่ชะลอลงส งผลให รายได เกษตรกรชะลอลง เล็กน๎อ ย  ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวได ดีเชนกัน   อยางไรก็ตาม  การทองเที่ยวชะลอตัวเนื่องจากมีเหตุการณ ประท วงทางการเมืองและ
ความไม สงบในภาคใต๎   ด านอุปสงค เครื่องช้ีการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน กํอน   
ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงเล็กน อยเช นเดียวกับการส งออกและการนําเข าที่   ชะลอลงทําให  
ดุลการค าและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง   ทั้งนี้  เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยํูในเกณฑ ดีตํอเนื่อง        
โดยเงินสํารองระหว างประเทศอยูในระดับสูงและอัตราเงินเฟ ออยูในระดับต่ํา 

 

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ 3 สาขาที่สําคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก     

รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแรํและยํอยหิน   และสาขาไฟฟ้า ก๏าซและการประปา    
เศรษฐกิจจังหวัดระยองในเดือนกรกฎาคม 2550  ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี

ที่ผํานมา  พิจารณาจากด๎านอุปสงค์ พบวํา เครื่องช้ีวัดการบริโภคขยายตัว การลงทุนของภาคเอกชนทรงตัว 
ผลการเบิกจํายเงินงบลงทุนและการสํงออกหดตัว  สําหรับด๎านอุปทาน  พบวํา ภาคอุตสาหกรรมอยํูใน
เกณฑ์ทรงตัว  ภาคเหมืองแรํและยํอยหินและจํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาในจังหวัดขยายตัวได๎ดี  และ    
เมื่อพิจารณาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัด  พบวํา  ปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการ
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดอยํูในระดับสูง  และการจ๎างงานมีการปรับตัวสูงขึ้น     
อยํางตํอเนื่อง  สํวนอัตราการวํางงานอยํูในระดับต่ํา   

•  ด้านอุปสงค์ของจังหวัดระยอง 
การบริโภค  ขยายตัว  จากภาษีมูลคําเพิ่ม  การจําหนํายรถยนต์นั่งสํวนบุคคล  และปริมาณการใช๎

ไฟฟ้าในครัวเรือนที่ขยายตัวสูงขึ้น 
การลงทุน   ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  จากพื้นที่อนุญาตกํอสร๎าง นอกเขตเทศบาล และจํานวน

ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิหดตัวลง  
การใช๎จํายของจังหวัด  ขยายตัว  แม๎วําผลการเบิกจํายงบประจําของสํวนราชการขยายตัวได๎ดี  แตํ

การเบิกจํายงบลงทุนหดตัว  ซึ่งต๎องติดตามเรํงรัดให๎สํวนราชการเบิกจํายได๎ตามเป้าหมาย 
•  อุปทานของจังหวัดระยอง 
อุตสาหกรรม   ขยาย ตัวในอัตราที่ลดลง   จากจํานวนโรงงานและจํานวนทุนจดทะเบียนใน
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ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวได๎สูงขึ้น  แตํปริมาณการใช๎ไฟฟ้าและภาษีสรรพสามิตหดตัว  
เหมืองแรํและยํอยหิน   ขยายตัวได๎ดี  จากปริมาณผลผลิตแรํทรายแก๎วยังคงปรับตัวสูงขึ้นมาก 

เนื่องจากผ๎ูประกอบการได๎เรํงการผลิตเพราะเป็นชํวงใกล๎จะหมดอายุใบประทานบัตร 
การบริการและการทํองเที่ยว   ขยายตัวตํอเนื่อง  จากจํานวนนักทํองเที่ยวที่เข๎ามาทํองเที่ยวใน

จังหวัดโดยเฉพาะที่หาดแมํพิม  และเกาะเสม็ด  
เกษตรกรรม   ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตยางพาราและมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้น  แตํปริมาณ

สับปะรดหดตัว  สําหรับด๎านปศุสัตว์ราคาสุกรหดตัวอยํางตัวเนื่อง 
•  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง  
ภาคการเงิน    ปริมาณเงินฝากและการปลํอยสินเช่ือมีอัตราการขยายตัว   สํวนอัตราดอกเบี้ยมี

แนวโน๎มจะลดลงอยํางตํอเนื่อง 
อัตราเงินเฟ้อ    ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองเดือนกรกฎาคม 2550  เทํากับ 126.10 สูงขึ้น     

ร๎อยละ 2.11  จากการสูงขึ้นของเนื้อสัตว์ เป็ด ไกํ สัตว์น้ํา  ผักและผลไม๎ 
การจ๎างงาน    จํานวนผู๎ประกันตนในระบบประกันสังคมปรับตัวสูงขึ้นตํอเนื่อง  สํวนอัตราการ

วํางงานอยํูในระดับต่ํา(ข๎อมูลเดือนพฤษภาคม 2550 อัตราการวํางงาน เทํากับร๎อยละ 1.90 ตํอปี) 
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคม 2550  มีดังนี ้
 

1.  ด้านการผลิต 
      1.1 ภาคการเกษตร 
 - สาขาการเกษตร    มูลคํา ผลผลิตในเดือน กรกฎาคม 25 50   ขยาย ตัว ในอัตราที่ชะลอลง              
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา    พิจารณาจากมูลคําผลผลิต ยางพารา  และมันสําปะหลัง  
ขยายตัวร๎อยละ  4.83  และ  6.57  ตามลําดับ    โดยราคายางพาราปรับตัวลดลงตามฤดูกาล  เพราะผลผลิต
ออกสูํตลาดมาก  ตามความต๎องการใช๎ยางพาราในประเทศยังคงเพิ่มขึ้น  สําหรับมันสําปะหลังมีผลผลิต
ออกสูํตลาดลดลงเล็กน๎อย  ขณะที่ความต๎องการใช๎ยังมีมากอยํางตํอเนื่อง  เพราะมีแหลํงรับซื้อหลายทาง
ทั้งจากโรงงานอาหารสัตว์  โรงงานผลิตเอทานอล  และโรงแป้งมันสํงผลให๎ราคาปรับตัวสูงขึ้น       
อยํางไรก็ตาม  ปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลงมาก  เนื่องจากโรงงานแปรรูปสับปะรด   หยุดรับซื้อช่ัวคราว
เพื่อซํอมบํารุงเครื่องจักร  ประกอบกับเกษตรกรบางสํวนหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น  เชํน  ยางพารา  
ปาล์มน้ํามัน  และมันสําปะหลังทดแทน  ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาสับปะรดตกต่ําในปี 2549 
    แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรโดยรวมของจังหวัดระยอง    คาดวําราคามันสําปะหลังจะปรับตัว
สูงขึ้น    ซึ่งตลาดมีความต๎องการใช๎อยํูมากและราคายังปรับตัวสูงขึ้นตํอเนื่อง   สํวนราคายางพารามี
แนวโน๎มจะปรับตัวลดลงอีกทั้งราคายางแผํนดิบและราคาน้ํายางซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดยางตํางประเทศ  
สําหรับราคาสับปะรดยังอยํูในเกณฑ์ดี  แตํปริมาณผลผลิตที่ออกสูํตลาดที่มีไมํเพียงพอตํอความต๎องการ  
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศไมํเอื้ออํานวย  และการลดพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร 
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ตารางที่ 1  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาการเกษตร 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
มูลคําผลผลิตยางพารา ล๎านบาท 464.67 216.10 379.24 487.11 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 144.77 23.37 10.70 4.83 
มูลคําผลผลิตมันสําปะหลัง  ล๎านบาท 404.53 316.50 373.55 431.12 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 61.14 14.84 9.85 6.57 
มูลคําผลผลิตสับปะรด  ล๎านบาท 1,382.98 915.44 1,146.16 1,354.46 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 19.71 9.76 3.40 -2.06 

ท่ีมา:  สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดระยอง,  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายางพารา  มันส าปะหลังและสับปะรด  ปี 2549-2550 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคายางพาราแผ่นดิบ ปี 2549-2550 
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- สาขาปศุสัตว์   มูลคําผลผลิตในเดือนกรกฎาคม 2550  ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่ผํานมา  พิจารณาจากมูลคําผลผลิตไกํเนื้อ ไกํไขํและเป็ดเนื้อขยายตัวร๎อยละ 18.31, 3.02 และ  
52.47  ตามลําดับ  โดยปริมาณผลผลิตไกํเนื้อปรับตัวสูงขึ้น จากการสํงออกไกํแปรรูปยังขยายตัวดี  
ประกอบกับความต๎องการบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้นเพราะในชํวงปีนี้ไมํพบการระบาดของโรคไข๎หวัดนก  
และราคาของไกํเนื้อปรับตัวได๎สูงขึ้น  สําหรับปริมาณผลผลิตเป็ดเนื้อขยายตัวได๎สูงตามความต๎องการของ
ตลาดที่มีอยํางตํอเนื่อง  อยํางไรก็ตาม  ราคาสุกรหดตัวน๎อยลง  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมา  แตํปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผํานมา  เป็นผลจากมาตรการของภาครัฐและภาคเอกชนที่ให๎ความรํวมมือลดอุปทาน
สํวนเกิน  ทําให๎อุปสงค์และอุปทานมีความสมดุลมากขึ้น   

สําหรับราคาไขํไกํอยํูที่  2.00  บาท/ฟอง  สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีกํอนซึ่งอยํูที่ 1.70  บาท/ฟอง  
และราคาไขํเป็ดอยํูที่  3.10  บาท/ฟอง สูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีกํอนซึ่งอยํูที่  3.00  บาท/ฟอง 

แนวโน้มราคาปศุสัตว์โดยรวมของจังหวัดระยอง  คาดวําจะปรับตัวดีขึ้นจากแนวโน๎มการสํงออก
ไกํแปรรูปปรุงสุกที่จะขยายตัวตํอเนื่องจากความชัดเจนเร่ืองการจัดสรรโควตานําเข๎าไกํแปรรูปของ
สหภาพยุโรปที่มีผลใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 กรกฎาคม 2550   สํวนราคาสุกรมีแนวโน๎มจะปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามปริมาณผลผลิตที่น๎อยลง 

 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 10 

ตารางที่ 2  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาปศุสัตว ์
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
มูลคําผลผลิตไกํเนื้อ  ล๎านบาท 123.75 137.54 115.32 146.41 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -27.98 21.07 -0.75 18.31 
มูลคําผลผลิตไกไํขํ  ล๎านบาท 48.59 52.98 49.64 50.06 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -5.75 5.03 -1.97 3.02 
มูลคําผลผลิตเป็ดเนื้อ ล๎านบาท 17.71 23.68 24.66 27.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -1.33 33.21 37.21 52.47 
มูลคําผลผลิตสุกร  ล๎านบาท 455.75 420.95 447.11 417.76 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -0.56 -9.91 -1.36 -8.34 

ท่ีมา:  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

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

ท่ีมา: ส านักงานปศุสัตวจงัหวัดระยอง      .

(ร้อยละ)
มูลค่าไก่เนื้อ

มูลค่าเป็ดเนื้อ

มูลค่าสุกร

 
 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 11 

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาไข่ไก่และไข่เป็ด ปี 2549-2550 
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 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.
ท่ีมา: ส านักงานปศุสัตวจงัหวัดระยอง     .

(บาท/ฟอง)
ราคาไข่เป็ด 
ราคาไข่ไก่ 

 

 
1.2.  ภาคนอกการเกษตร 

    - สาขาเหมืองแร่และย่อยหิน    ในเดือน กรกฎาคม 2550   ขยายตัวได๎ดี เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา  พิจารณาจากมูลคําผลผลิตของแรํทรายแก๎ว หินปูน  และหินแกรนิตขยาย ตัว
ร๎อยละ  508.39,  14.97  และ  2.53  ตามลําดับ  โดยเฉพาะปริมาณแรํทรายแก๎วที่ขยายตัวสูงมาก    
เนื่องจากผ๎ูประกอบการได๎เรํงการผลิตเพื่อสต๏อกไว๎   เพราะอยํูระหวํางใกล๎หมดอายุใบประทานบัตร  
สํวนปริมาณผลผลิตของหินปูนซึ่งใช๎เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปุ๋ย   และปริมาณผลผลิต
หินแกรนิตที่ใช๎เป็นวัสดุกํอสร๎าง  ทําถนน  มีการขยายตัวขึ้นเล็กน๎อย 
 แนวโน้มการผลิตเหมืองแร่ย่อยหินของจังหวัดระยอง   คาดวําผลผลิตหินปูนและหินแกรนิต  
มีแนวโน๎มชะลอตัวลงเนื่องจากเข๎าสูํฤดูฝน   และตามภาวะเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว   
อยํางตํอเนื่อง  โดยเป็นผลจากอุปสงค์ในประเทศที่ชะลอตัวจากความไมํแนํนอนของเศรษฐกิจ   
 
 
 
 
 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 12 

ตารางที่ 3  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงมูลค่าผลผลิตสาขาเหมืองแร่และย่อยหิน 
 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
มูลคําผลผลิตแรํทรายแก๎ว  ล๎านบาท 16.35 19.39 163.19 99.50 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 16.83 86.66 842.35 508.39 
มูลคําผลผลิตหินปูน ล๎านบาท 4.15 3.91 3.33 4.77 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 37.49 -21.45 -20.56 14.97 
มูลคําผลผลิตหินแกรนิต ล๎านบาท 9.47 7.69 8.27 9.71 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 37.68 20.63 -7.81 2.53 

ท่ีมา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าแร่ทรายแก้ว หินปูนและหินแกรนิต  ปี 2549-2550 
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 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.
ท่ีมา: ส านักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดระยอง    .

(เมตริกตัน)

มูลค่าผลผลิตแร่ทรายแก้ว
มูลค่าผลผลิตหินปูน
มูลค่าผลผลิตหินแกรนิต

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 13 

    - สาขาอุตสาหกรรม  การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือน กรกฎาคม 2550   ขยายตัวในอัตราที่
ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา     พิจารณาจากจํานวนโรงงานและจํานวนทุน       
จดทะเบียนในภาคอุตสาหกรรม  ขยายตัวร๎อยละ  3.78  และ  11.76  ตามลําดับ  จาก จํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรม  สํงผลให๎เกิดการจ๎างแรงงานเพิ่มขึ้นตามไปด๎วย  อยํางไรก็ตาม  ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตหดตัวร๎อยละ 2.88  และ 7.31 ตามลําดับ จาก
การจัดเก็บได๎ลดลงของภาษีน้ํามัน  เนื่องจากมีโรงงานกลั่นน้ํามันบางสํวนปิดซํอมบํารุงช่ัวคราว ตามรอบ
การดําเนินงาน  จึงทําให๎ไมํมีกําลังการผลิตเหลือพอที่จะสํงออก  และการจัดเก็บรายได๎ภาษีรถยนต์ที่ลดลง
จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ที่สูงขึ้นตํอเนื่องมีผลกระทบตํอการตัดสินใจของผ๎ูซื้อ  จึงหันไปซื้อรถยนต์มือสอง
แทน   สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได๎รับอนุญาตประกอบการที่สําคัญ  ได๎แกํ  ประเภทเครื่องจักรกล  
ประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ  และประเภทอาหาร  สํวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได๎รับอนุญาตขยายโรงงาน  
ได๎แกํ  ประเภทพลาสติก(ผลิตเม็ดพลาสติก) 
 สําหรับปัจจัยที่มีผลตํออุตสาหกรรมของจังหวัดระยองคือคําเงินบาทที่แข็งคําเกินไป  สํงผล
กระทบตํอภาคการสํงออก  ประกอบกับราคาน้ํามันและราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นสํงผลตํอต๎นทุน      
การผลิตสินค๎าและบริการ  แตํราคาขายไมํสามารถปรับตัวให๎สูงขึ้นได๎  ทําให๎ความสามารถในการแขํงขัน
ของผ๎ูประกอบการลดลง 

ตารางที่ 4   แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงสาขาอุตสาหกรรม 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม  ล๎านกิโลวัตต์ 604.19 593.70 577.86 586.80 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 27.36 2.79 11.41 -2.88 
จํานวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน 1,668 1,720 1,719 1,731 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 1.03 -0.17 3.55 3.78 
จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม คน 123,780 128,186 128,190 143,963 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 3.73 2.17 3.65 16.31 
จํานวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรม ล๎านบาท 727,539.90 736,006.56 735,883.67 813,117.56 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ -0.22 -0.36 1.28 11.76 
ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต  ล๎านบาท 3,225.84 2,949.87 2,672.29 2,990.09 
อัตราการเปลี่ยนแปลง ร๎อยละ 29.18 -14.20 -23.20 -7.31 

ท่ีมา:  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,           
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง1และ 2 

 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 14 

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม 
 จ านวนโรงงาน  และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต ปี 2549-2550 
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมภิาคระยอง, การไฟฟาสวนภูมภิาคมาบตาพุด, การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอแกลง, 

การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอปลวกแดง, สนง.อุตสาหกรรมจงัหวัดระยอง,สนง.สรรพสามติพ้ืนท่ีระยอง1และ2

(ร้อยละ) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
ภาษีสรรพสามิต

 

     
   - สาขาการบริการและการท่องเที่ยว     ในเดือนกรกฎาคม 2550   มีนักทํองเที่ยวเดินทาง เข๎ามา

ทํองเที่ยว ในจังหวัดระยองจํานวน   153,483  คน  ขยายตัวร๎อยละ  15.43  เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีที่
ผํานมา   ซึ่งการขยายตัวเพิ่มขึ้นสํวนหนึ่งมาจากเหตุการณ์ความไมํสงบจากภาคใต๎  ทําให๎นักทํองเที่ยวทั้ง
ในประเทศและตํางประเทศเปลี่ยนมาเที่ยวในภาคตะวันออกเพิ่มมากขึ้น  และจังหวัดระยองมีสถานที่
ทํองเที่ยวที่สวยงามและยังคงความเป็นธรรมชาติไว๎  โดยสถานที่ทํองเที่ยวที่มีนักทํองเที่ยวมากที่สุด  
ได๎แกํ  หาดแมํพิม  ในเขตเมือง  เกาะเสม็ด  และหาดแมํรําพึง   สําหรับอัตราการเข๎าพักโรงแรมในเดือนนี้
อยํูที่ร๎อยละ  43.69  ขยายตัวร๎อยละ  9.25  โดยอัตราการเข๎าพักปรับเพิ่มขึ้นสอดคล๎องกับจํานวน
นักทํองเที่ยว 
  แนวโน้มสถานการณ์การบริการและการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง  คาดวําจะมีแนวโน๎ม
ขยายตัวดีอยํางตํอเนื่อง  จากสถานการณ์ภาคใต๎ซ่ึงเป็นผลดีตํอการทํองเที่ยวในภาคตะวันออก  แตํอยํางไร
ก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอาจเป็นอุปสรรคเล็กน๎อยตํอการทํองเที่ยว 
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ตารางที่ 5  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงสาขาการบริการและการท่องเที่ยว 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

จํานวนนักทํองเที่ยว  คน 132,963 166,064 132,485 153,483 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 7.77 8.82 13.36 15.43 
อัตราการเข๎าพักของโรงแรม ร๎อยละ 39.99 58.20 44.91 43.69 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 5.91 -1.64 5.18 9.25 

ท่ีมา:  การทํองเท่ียวแหํงประเทศไทย สํานักงานภาคกลาง เขต 4 จังหวัดระยอง 

 
 กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักท่องเที่ยวและอัตราการเข้าพักโรงแรม ปี 2549-2550 
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ท่ีมา:  ส านักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ส านักงานภาคกลาง เขต 4  จงัหวัดระยอง      .
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2.   ด้านการบริโภค  
การบริโภคในเดือน กรกฎาคม 2550   ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา

พิจารณาจาก ภาษีมูลคําเพิ่ม  จํานวนรถยนต์นั่ง จดทะเบียนใหมํและ ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน   
ขยายตัวร๎อยละ  8.54,  18.98  และ  3.51  ตามลําดับ  โดยภาษีมูลคําเพิ่มขยายตัวจากการที่ประชาชน
บริโภคเพิ่มขึ้น   และยอดจําหนํายรถยนต์นั่งขยายตัวดีตามอุปสงค์ทั้งในและตํางประเทศจากการออก
รถยนต์รํุนใหมํ ประกอบกับฐานเดือนเดียวกันปีกํอนคํอนข๎างต่ํา  สําหรับปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในครัวเรือน
ขยายตัวอยํูในเกณฑ์ดีอยํางตํอเนื่อง    แตํจํานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหมํหดตัวร๎อยละ 15.32  
เนื่องจากภาวะตลาดรถจักรยานยนต์ที่เร่ิมอิ่มตัว  และสํวนหนึ่งเป็นผลจากรายได๎ของประชาชนระดับลําง
ลดลง 

ทั้งนี้  ความเช่ือมั่นของผ๎ูบริโภคปรับตัวดีขึ้น  ผ๎ูบริโภคคาดการณ์รายได๎ในอนาคตจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น  และความกังวลตํอสถานการณ์ภายในประเทศเร่ิมคลี่คลาย  รวมทั้งราคาขายปลีกน้ํามันใน
ประเทศปรับตัวลดลงจากเดือนกํอน   

 
ตารางที่ 6  แสดงอัตราการขยายตัวด้านการบริโภค 

 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
ภาษีมูลคําเพิ่มที่จัดเก็บได๎  ล๎านบาท 3,328.88 3,113.63 4,140.62 3,613.30 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 8.56 -31.07 12.24 8.54 
การจดทะเบียนรถยนต์นั่งสํวนบุคคล คัน 274 357 322 326 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -33.50 16.67 23.85 18.98 
การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์  คัน 2,956 2,544 2,944 2,503 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 5.53 -16.32 -2.97 -15.32 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าครัวเรือน ล๎านกิโลวัตต์ 35.31 37.22 38.53 36.55 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 43.83 11.30 24.33 3.51 

ท่ีมา:  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,      
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง, สํานักงานขนสํงจังหวัดระยอง 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 
การจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ปี 2549-2550 
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.

ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมภิาคระยอง,การไฟฟาสวนภูมภิาคมาบตาพุด,การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอแกลง,

การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอปลวกแดง,  ส านักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง, ส านักงานขนสงจงัหวัดระยอง

(ร้อยละ) ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
การจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

 
 
3.   ด้านการลงทุนภาคเอกชน  
 การลงทุนภาคเอกชนในเดือนกรกฎาคม 2550  ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง  เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา   พิจารณาจากพื้นที่อนุญาตกํอสร๎างที่อยํูอาศัย  ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าใน      
ภาคธุรกิจ  จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ   และการจดทะเบียนรถบรรทุกที่ขยายตัวเล็กน๎อยจากเดือนที่ผําน
มา  แตํหดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา  ร๎อยละ 80.96,  0.12  และ  14.55  ตามลําดับ   
โดยพื้นที่อนุญาตกํอสร๎างหดตัวมาก  โดยเฉพาะการกํอสร๎างที่อยํูอาศัยและอาคารพาณิชย์นอกเขตเทศบาล
ที่ลดลงอยํางมาก  ซึ่งสอดคล๎องกับยอดการจําหนํายปูนซีเมนต์ที่หดตัว   และจากการแข็งคําของเงินบาทที่
สูงมากเกินไป  ทําให๎นักลงทุนรอดูสถานการณ์   สําหรับธุร กิจนิติบุคคลที่จดทะเบียน ตั้งใหมํที่สําคัญ  
ได๎แกํ  ประเภทกิจการผลิตช้ินสํวนพลาสติกสําหรับยานยนต์  เครื่องใช๎ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 แนวโน้มการลงทุนภาคเอกชน   คาดวําความเช่ือมั่นของนักธุรกิจลดลง  ซ่ึงธุรกิจจะชะลอ    
การขยายกิจการเพื่อรอความชัดเจนทางการเมืองและผลการเลือกตั้ง 
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ตารางที่ 7  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการลงทุน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างที่อยํูอาศัย ตารางเมตร 432,534.83 576,801.00 823,746.00 82,425.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -2.84 97.07 112.92 -80.94 
พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารพาณิชย์ ตารางเมตร 88,781.65 27,609.00 42,428.00 19,845.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 63.33 17.78 -50.05 -77.65 
พื้นที่อนุญาตกํอสร๎างอาคารอุตสาหกรรม ตารางเมตร 68,369.00 45,827.00 64,823.00 7,625.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 213.35 -17.79 14.60 -88.85 
พ้ืนท่ีอนุญาตกํอสร๎างอาคารและสิ่งกํอสร๎างอื่น  ๆ ตารางเมตร 58,990.00 26,787.00 35,110.0 7,857.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -7.80 205.02 -27.45 -86.68 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ ล๎านกิโลวัตต์ 16.04 16.43 16.28 16.02 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 38.04 5.19 13.29 -0.12 
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหมํ ล๎านบาท 93.05 145.50 184.07 926.26 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 57.37 457.90 -12.23 895.44 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ  โรงงาน 55 43 42 47 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 89.66 -6.52 -17.65 -14.55 
การจดทะเบียนรถบรรทุก คัน 120 110 87 98 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -13.67 4.76 -28.10 -18.33 

ท่ีมา: การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ.แกลง,
สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง, สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดระยอง, สํานักงานขนสํงจังหวัดระยอง    
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจ 
 การจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลใหม่ และการจดทะเบียนรถบรรทุก ปี 2549-2550 
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ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมภิาคระยอง,การไฟฟาสวนภูมภิาคมาบตาพุด,การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอแกลง,

การไฟฟาสวนภูมภิาคอ าเภอปลวกแดง, ส านักงานพัฒนาธุรกิจการคาจงัหวัดระยอง, ส านักงานขนสงจงัหวัดระยอง

(ร้อยละ) ปริมาณใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจ
ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ
การจดทะเบียนรถบรรทุก

 
 
4.   ด้านการค้าระหว่างประเทศ  

การค๎าระหวํางประเทศในเดือ นกรกฎาคม 2550   หด ตัวอยํางตํอเนื่อง  เมื่อเปรียบเทียบกับ       
เดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา  พิจารณาจากการน าเข้ามีมูลคําจํานวน  56,386.15  ล๎านบาท  หดตัวร๎อยละ   
7.75  โดยประเภทสินค๎านําเข๎าที่สําคัญ  ได๎แกํ  น้ํามันดิบ  น้ํามันเบาและสิ่งปรุงแตํงอื่นๆ  และพาราไซลีน  
สําหรับ การส่งออก  มีมูลคํา จํานวน  14,802.02  ล๎านบาท  หด ตัวร๎อยละ  64.42  โดยประเภทสินค๎า       
สํงออกที่ สําคัญ   ได๎แกํ  น้ํามันดิบ  สินแรํและหัวแรํทองแดง  และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  โดยการสํงออก  
หดตัวสํวนหนึ่งจากการแข็งคําเงินบาทและจากกรณีโรงงานกลั่นน้ํามันบางสํวนปิดซํอมบํารุงช่ัวคราว  
ทั้งนี้  จากมูลคําการนําเข๎าสูงกวํามูลคําการสํงออกสํงผลให๎ดุลการค้า (ระบบดํานศุลกากร)  ขาดดุลจํานวน  
41,584.13  ล๎านบาท     
 สถานการณ์การสํงออก  คาดวําจะมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่องจากคําเงินบาทที่แข็งคําขึ้น      
ซึ่งเป็นการแข็งคําที่มากกวําคูํแขํงในภูมิภาคเดียวกัน    สํวนสถานการณ์การนําเข๎ามีแนวโน๎มจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากการนําเข๎าวัตถุดิบและสินค๎าทุนเพ่ือการผลิต 
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   หน๎าที่ 20 

ตารางที่ 8  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าระหว่างประเทศ 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

มูลคําการนําเข๎าผํานดํานศุลกากร ล๎านบาท 61,121.22 47,423.89 52,783.03 56,386.15 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 22.01 -20.20 -16.80 -7.75 
มูลคําการสํงออกผํานดํานศุลกากร ล๎านบาท 41,602.51 28,413.61 28,058.69 14,802.02 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 4.41 -24.20 -21.82 -64.42 

ท่ีมา:  ดํานศุลกากรมาบตาพุด 

 
ตารางที่ 9  แสดงสถิติสินค้าน าเข้า-ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด ประจ าเดือนกรกฎาคม 2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

 อันดับที่ ประเภทสินค้าน าเข้า มูลค่า ประเภทสินค้าส่งออก มูลค่า 

1 น้ํามันดิบ 35,244.09 น้ํามันดิบ 3,168.82 
2 น้ํามันเบาและสิ่งปรุงแตํงอื่นๆ 3,479.24 สินแรํและหัวแรํทองแดง 2,118.35 
3 พาราไซลีน 1,834.57 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 1,022.45 
4 แผํนรีดทําด๎วยเหล็กกล๎าไมํเป็นสนิม 1,830.90 เบนซีน 1,019.65 
5 ถํานหินบิทูมินัส 1,131.51 เครื่องเซ็นตริฟิวจ์อื่นๆ 993.91 

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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   หน๎าที่ 22 

5.   ด้านการเงิน 
 การเงินในเดือน กรกฎาคม 2550  ยังไมํมีข๎อมูลของธนาคารพาณิชย์  โดยในเดือนมิถุนายน 2550  
การเงินในจังหวัดระยอง ขยายตัวตํอเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา   พิจารณาจาก
ปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัดระยอง  เทํากับ  72,645.78  ล๎านบาท  ขยายตัวร๎อยละ  11.54  ซึ่งสํวนใหญํ
เป็นเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารออมสิน   ซ่ึงมีการออกผลิตภัณฑ์เสริมเพื่อจูงใจให๎มีการ   
ฝากเงิน   แตํอยํางไรก็ดีอัตราการขยายตัวของเงินฝากอยํูในแนวโน๎มชะลอตัวนับตั้งแตํชํวงกลางปี       
พ.ศ.2549   และเมื่อพิจารณา ปริมาณสินเชื่อ รวม เทํากับ  67,433.24  ล๎านบาท  ขยายตัวร๎อยละ  13.74     
ซึ่งสํวนใหญํเป็นสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)    ซ่ึง เป็นสินเช่ื อ         
เพื่ออสังหาริมทรัพย์ที่ให๎แกํภาคธุรกิจ  ทั้งนี้การขยายตัวของสินเช่ือมีแนวโน๎มลดลงอยํางมาก  สอดคล๎อง
กับความต๎องการสินเช่ือเพื่อขยายการลงทุนที่มีน๎อยในชํวงที่ผํานมา  ด๎านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ
สินเช่ือปรับตัวลดลงอยํางตํอเนื่อง  เป็นผลจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น  3  เดือนและ  6  เดือน 

สําหรับคําเงินบาทในเดือนกรกฎาคม 2550  เฉลี่ยอยํูที่  33.71  บาทตํอดอลลาร์ สรอ.  แข็งคําขึ้น   
อยํางรวดเร็วจากเดือนมิถุนายนที่ระดับ  34.58  บาทตํอดอลลาร์ สรอ.  
 

ตารางที่ 10  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินฝาก 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ปริมาณเงินฝากรวม ล้านบาท 64,123.13 74,258.73 72,645.78 72,801.37 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ 8.75 9.31 11.54 13.53 
ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ล๎านบาท 49,186.00 57,510.00 55,759.00 55,838.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 8.92 7.98 10.50 13.52 
ปริมาณเงินฝากธนาคารออมสิน ล๎านบาท 7,582.00 8,372.00 8,426.00 8,479.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 3.30 10.68 11.85 11.83 
ปริมาณเงินฝาก ธอส. ล๎านบาท 1,060.22 1,338.84 1,340.22 1,342.25 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 36.85 42.03 28.52 26.60 
ปริมาณเงินฝาก ธ.ก.ส. ล๎านบาท 6,294.91 7,037.89 7,120.56 7,142.12 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 10.63 14.06 16.91 13.46 

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

สํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
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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 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ปริมาณสินเชื่อรวม  ล้านบาท 60,053.22 66,700.03 67,433.24 67,847.54 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ 30.54 15.47 13.74 12.98 

ปริมาณสินเช่ือธนาคารพาณิชย์  ล๎านบาท 38,115.00 42,752.00 43,337.00 43,493 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 36.88 17.54 15.29 14.11 
ปริมาณสินเช่ือธนาคารออมสิน ล๎านบาท 4,623.00 5,111.00 5,152.00 5,195.00 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 21.05 15.09 13.63 12.37 
ปริมาณสินเช่ือ ธอส. ล๎านบาท 13,876.29 15,254.79 15,393.42 15,600.02 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 24.83 12.91 11.98 12.42 
ปริมาณสินเช่ือ ธ.ก.ส. ล๎านบาท 3,438.93 3,582.24 3,550.82 3,559.52 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 6.65 4.12 3.88 3.51 

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

สํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 24 

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

 
 

6.   ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 

 การใช๎จํายภาครัฐในเดือ นกรกฎาคม 2550    ขยายตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี         
ที่ผํานม า  พิจารณาจากรายจํายประจําของสํวนราชการ  ขยายตัวร๎อยละ  14.04  โดยเน๎นการเบิกจําย       
งบดําเนินงานปกติของสํวนราชการ   สํวนรายจํายลงทุนของสํวนราชการหดตัวร๎อยละ  69.75    เนื่องจาก
สํวนใหญํอยํูระหวํางดําเนินการกํอสร๎าง    แตํคาดวําจะมีการเรํงเบิกจํายในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  
เป็นจํานวนมาก    สําหรับรายจํายประจํา ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หดตัวร๎อยละ  2 4.63  รายจําย
ลงทุนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขยายตัวร๎อยละ  2.42  โดยองค์กรปกครองเรํงการใช๎จํายงบลงทุน
ได๎สูงขึ้น  
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ตารางที่ 12  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
รายจํายประจําจากงบประมาณ  ล๎านบาท 898.99 1,024.42 1,059.41 1,025.17 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 11.38 9.54 8.41 14.04 
รายจํายลงทุนจากงบประมาณ ล๎านบาท 317.65 679.63 233.76 96.10 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 243.03 342.09 37.19 -69.75 
รายจํายประจําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ล๎านบาท 110.32 102.61 125.09 83.63p 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 47.88 -15.16 27.69 -24.19 
รายจํายลงทุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ล๎านบาท 87.33 78.39 111.12 89.44p 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 29.07 -29.23 35.55 2.42 

 

หมายเหตุ:  P คือ ข๎อมูลเบ้ืองต๎น 
ท่ีมา:  - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยองจํานวน 68 แหํง  ได๎ข๎อมูลแล๎ว 51  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ  75.00 

 

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายภาครัฐ ปีงบประมาณ 2549-2550 
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ท่ีมา: ส านักงานคลังจงัหวัดระยอง

(ร้อยละ)
รายจา่ยประจ าจากงบประมาณ
รายจา่ยลงทุนจากงบประมาณ
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7.  ด้านระดับราคา 
ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคจังหวัดระยองในเดือน กรกฎาคม  2550  เทํากับ  126.10  สูงขึ้นร๎อยละ 2.11  

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานม า  (มิถุนายน  2550 เทียบกับเดือน มิถุนายน  2549   สูงขึ้น
ร๎อยละ  2.27)  สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มร๎อยละ  6.6 4 
โดยเฉพาะดัชนีราคาผักและผลไม๎  สูงขึ้นร๎อยละ  2 0.79      เครื่องประกอบอาหารร๎อยละ  1 0.90              
สํวนหมวดอื่น ๆ ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่มลดลงร๎อยละ  1.09  จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดพาหนะ
การขนสํงและการส่ือสารร๎อยละ  2.28  และหมวดเคหสถานร๎อยละ  0.48  สําหรับราคาสินค๎าในหมวด
พลังงานลดลงตามการปรับลดลงราคาน้ํามันเบนซินรวม 3 ครั้ง  และการปรับลดคํากระแสไฟฟ้า FT   
       

ตารางที่ 13  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านระดับราคา 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ดัชนีราคาผ๎ูบริโภค ร๎อยละ 123.50 125.80 125.90 126.10 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 7.30 2.44 2.27 2.11 
ดัชนีราคาผ๎ูผลิต ร๎อยละ 138.60 141.90 141.70 140.30 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 9.22 1.79 1.80 1.23 

หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผ๎ูผลิตไมํสามารถวิเคราะห์ได๎  เนื่องจากตัวเลขท่ีจัดเก็บได๎เป็นตัวเลขของระดับประเทศอีกท้ัง       
คําของดัชนีท่ีคํานวณได๎ใช๎ปีฐานในการคํานวณตํางกันอีก 

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

http://www.price.moc.go.th/
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   หน๎าที่ 27 

ตารางที่ 14   ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง 
(ปีฐาน พ.ศ.2545 = 100) 

หมวด 
สัดส่วน
น้ าหนัก 
ปีฐาน 

ดัชนี 
อัตราการ 

เปลี่ยนแปลง 

 ก.ค.50 มิ.ย.50 ก.ค.49 
ก.ค.50/ 
มิ.ย.50 

ก.ค.50/ 
ก.ค.49 

รวมทุกรายการ 100.00 126.10 125.90 123.50 0.16 2.11 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 37.93 139.80 139.60 131.10 0.14 6.64 
ข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 4.32 122.30 123.80 118.70 -1.21 3.03 
เนื้อสัตว์ เป็ดไกํ และสัตว์น้ํา 7.19 130.20 129.30 132.00 0.70 -1.36 
ไขํและผลิตภัณฑ์นม 2.97 130.80 127.40 127.80 2.67 2.35 
ผักและผลไม ๎ 6.87 209.70 209.60 173.60 0.05 20.79 
เครื่องประกอบอาหาร 1.70 126.20 126.10 113.80 0.08 10.90 
เครื่องดื่มไมํมีแอลกอฮอล ์ 2.18 109.30 109.10 109.20 0.18 0.09 
อาหารบริโภค-ในบ๎าน 4.20 134.60 134.90 127.50 -0.22 5.57 
อาหารบริโภค-นอกบ๎าน 6.56 113.90 113.90 113.90 0.00 0.00 
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม 62.07 117.60 117.50 118.90 0.09 -1.09 
หมวดเครื่องนุํงหํมและรองเท๎า 2.77 102.90 102.90 102.70 0.00 0.19 
หมวดเคหสถาน 28.36 103.30 103.30 103.80 0.00 -0.48 
หมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล 5.22 104.30 104.00 104.20 0.29 0.10 
หมวดพาหนะ การขนสํง และการส่ือสาร 19.09 150.30 150.00 153.80 0.20 -2.28 
หมวดการบันเทิงการอํานและการศึกษา 2.69 101.10 100.20   99.80 0.90 1.30 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ์ 3.93 102.30 102.40 102.40 -0.10 -0.10 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน 65.66 108.50 108.50 107.10 0.00 1.31 

กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 34.34 159.50 159.00 154.70 0.31 3.10 
  -  อาหารสด 21.36 154.20 153.60 142.10 0.39 8.52 
  -  พลังงาน 12.99 168.30 167.90 175.50 0.24 -4.10 

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 

122.60

126.10
125.90125.80

123.90

121.80

122.70123.00

123.80
123.50

121.10

122.00121.90

7.30

6.45

4.95
4.96

5.36
5.63

4.49 4.64

3.72

2.65 2.44
2.27 2.11

118

119

120

121

122
123

124

125

126

127

 ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.
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8.  ด้านการจ้างงาน  

 การจ๎างงานในเดือน กรกฎาคม 2550   ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา   
พิจารณาจากจํานวนลูกจ๎างในระบบประกันสังคม  จํานวน  269,613  คน  ขยายตัวร๎อยละ 7.41              
โดยสํวนใหญํเป็นจํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและหนํวยงานเอกชน  สําหรับอัตราของผ๎ูวํางงาน
จังหวัดระยองในเดือนมิถุนายน 2550  อยํูที่ร๎อยละ 2.20  ปรับตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีกํอน  แตํเมื่อ
เทียบกับเดือนกํอนลดลงเล็กน๎อย  และอัตราคําจ๎างขั้นต่ําของจังหวัดระยองอยํูที่ 161 บาท/วัน   
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ตารางที่ 15  แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

อัตราการวํางงาน  ร๎อยละ 1.30 1.90 2.20 N/A 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -7.14 -9.52 46.67 - 
จํานวนผ๎ูประกันตนในระบบประกันสังคม  คน 251,015 265,764 268,610 269,613 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 3.49 6.73 7.88 7.41 
อัตราคําจ๎างขั้นต่ํา  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:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง       

 
กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน  ปี 2549-2550 

-28.57

-64.29-64.71

-52.94-50.00

-33.33

-7.14

-38.10
-31.25

-9.52

46.67

-57.14

3.153.293.49 3.41 3.04 3.08
7.886.736.395.855.583.66 7.41

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

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

ท่ีมา: ส านักงานแรงงานจงัหวัดระยอง,ส านักงานประกันสังคมจงัหวัดระยอง

(ร้อยละ)
อัตราการว่างงาน
จ านวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม
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ตารางตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ 
 

               สัญญาณอันตรายต๎องรีบแก๎ไข            สัญญาณเฝ้าระวัง               ปลอดภัย และผําน   
ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 

การบริโภค   
การลงทุน  ความเช่ือมั่นของนักธุรกิจลดลง จากสถานการณ์การเมือง

ภายในประเทศและนักลงทุนต๎องการให๎รัฐบาลควบคุม
คําเงินบาทที่แข็งคํามากเกินไป   

การใช๎จํายภาครัฐ  การเบิกจํายรายจํายลงทุนของสํวนราชการลดลง   ซึ่ง
จะต๎องเรํงรัดให๎เบิกจํายตามเป้าหมายที่จังหวัดกําหนด 

อุตสาหกรรม  หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลงจากการปิดซํอมบํารุง
ช่ัวคราว  ตามรอบการดําเนินงาน 

ภาคเหมืองแรํและยํอยหิน   
ภาคบริการและการทํองเที่ยว   
เกษตรกรรม   
ภาคการเงิน   
เงินเฟ้อ  อัตราเงินเฟ้อของจังหวัดยังคงอยูํในอัตราที่สูง ดังนั้น 

ภาครัฐควรมีมาตรการในการควบคุมระดับราคาสินค๎าที่
จําเป็นตํอการครองชีพเพื่อมิให๎ผ๎ูบริโภคเดือนร๎อน 

การจ๎างงาน  อัตราการวํางงานเดือนพฤษภาคม 2550 อยูํที่ร๎อยละ 1.90  
ของกําลังแรงงานรวมในจังหวัด 

 

ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 

1. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2550 จังหวัดระยอง  ได๎รับจัดสรร
จํานวน 10 ล๎านบาท มีการอนุมัติจํานวน 9 โครงการ            
งบประมาณที่ได๎รับ 9.20 ล๎านบาท  เบิกจํายแล๎ว 1.10  
ล๎านบาท และอีกจํานวน 1 โครงการ  รอการอนุมัติ 

2.  โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมี
สุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550 จังหวัดระยอง   

- ได๎รับจัดสรรจํานวน 46 ล๎านบาท  ผลการ
เบิกจําย 13.54  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  29.45      

- จํานวน 432 โครงการ  ดําเนินการแล๎วเสร็จ 
162 โครงการ  คิดเป็นร๎อยละ  37.50  

 ควรติดตามเรํงรัดการเบิกจํายโครงการฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ของชุมชนซึ่งมีการเบิกจํายได๎ต่ําสุดเพียงร๎อยละ  
8.28  และโครงการขั้นพื้นฐานแกํประชาชนที่มีสัดสํวน
งบประมาณคงเหลือสูงสุดคิดเป็นร๎อยละ  34.34 
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   หน๎าที่ 31 

 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 ด้านรายได ้
 การจัดเก็บรายได้ 
  การจัดเก็บรายได๎จังหวัดระยองเดือน กรกฎาคม  2550   มีการจัดเก็บรายได๎ทั้งส้ิน 7,460.60      
ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  3.20  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  3.58) 
  ในชํวง  10  เดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ.2550  (ต.ค.49 – ก.ค.50)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได๎รวม  75,248.44  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  2.16  (ต่ํากวําประมาณการ
ร๎อยละ  6.33) 
 การน าส่งรายได้ 
 สําหรับการนําสํงรายได๎สะสมตั้งแตํ ต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม  2550   มีรายได๎นําสํง
คลังจํานวน  69,767.06  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จากภาษีอากร  60,641.63  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  86.92  
รายได๎จากการขาย  107.11   ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  0.15  รายได๎อื่นๆ  113.81  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
0.17  และรายได๎เงินนอกงบประมาณ   8,904.51   ล๎านบาท   คิดเป็นร๎อยละ  12.76   ของรายได๎นําสํงคลัง     
รวมทั้งหมด 
 ด้านรายจ่าย 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณจังหวัดระยองเดือนกรกฎาคม  2550  มีการเบิกจํายงบประมาณทั้งส้ิน  
1,121.27  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  95.37  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  7.84 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํ ต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม  2550   มีจํานวน
ทั้งส้ิน  12,252.51  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  212.20  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  
1.76  โดยมีการเบิกจํายงบประจําจํานวน  9,550.79  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
475.61  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.24  และมีการเบิกจํายงบลงทุน  2,701.72  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวง
เดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  263.41  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  8.88   
 ฐานะการคลังของจังหวัด 
  รายได๎รวมของจังหวัดในเดือน กรกฎาคม  2550   จัดเก็บได๎  7,460.60  ล๎านบาท  ขณะที่รายจําย
ของจังหวัดมีจํานวน 1,086.83 ล๎านบาท  ทําให๎ฐานะการคลังของจังหวัดระยองเกินดุล 6,374.07 ล๎านบาท 
 ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  รายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเดือน กรกฎาคม  2550    จัดเก็บได๎  93.03  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีทั้งส้ิน  173.08  ล๎านบาท  ทําให๎เงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยองขาดดุล   80.05  ล๎านบาท 
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1.  สถานการณ์ด้านรายได ้
    1.1  ผลการจัดเก็บรายได้เดือนกรกฎาคม  2550  แยกตามหน่วยงาน 
  การจัดเก็บรายได๎จังหวัดระยองเดือน กรกฎาคม 2550    สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว   
แยกตามหนํวยงานดังนี้ 
   1.1.1 สรรพากรพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎   4,218.74  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของ 
ปีที่แล๎ว  352.28  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  9.11  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  4.64)  จากผลการเรํงรัด
จัดเก็บภาษีเพื่อให๎เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมสรรพากรกําหนด สําหรับรายละเอียดการจัดเก็บรายได๎       
มีดังนี้ 
    -  ภาษีมูลคําเพิ่ม   จัดเก็บได๎  3,613.31  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
284.43  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  8.54  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  5.70)  เนื่องจากมีการชําระภาษี
ของผ๎ูประกอบการจากภาษีมูลคําเพิ่มจากการนําเข๎าที่ศุลกากรจัดเก็บ  กลุํมการผลิตเคมีภัณฑ์  ยาง  ปุ๋ยและ
อื่นๆ  และกลุํมการผลิตและขายรถจักรยานยนต์  และช้ินสํวนอุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว 
   -  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล     จัดเก็บได๎  324.86  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของ       
ปีที่แล๎ว 47.80 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 17.25 (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  10.93)  เนื่องจากมีการ
ชําระภาษีของผ๎ูประกอบการในกลุํมการผลิตและขายรถจักรยานยนต์  และช้ินสํวนอุปกรณ์  และกลุํม   
การผลิตเคมีภัณฑ์ ยาง ปุ๋ยและอื่นๆ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว ซ่ึงภาษีประเภทนี้สํวนใหญํจัดเก็บได๎จากคํารับจ๎าง 
ทํางานให๎  การรับจ๎างทําของและการค๎าอสังหาริมทรัพย์  
    -  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา    จัดเก็บได๎  259.94  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของ
ปีที่แล๎ว   31.06  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  13.57  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  2.07)  เนื่องจากมีการ
ชําระภาษีของผ๎ูประกอบการในกลุํมการผลิตเคมีภัณฑ์  ยาง  ปุ๋ย  และอื่นๆ  และกลุํมการผลิตเหล็ก  
เหล็กกล๎า  ทองแดง  และอื่นๆ  ซ่ึงภาษีประเภทนี้สํวนใหญํจัดเก็บได๎จากเงินเดือน  คํารับจ๎างทํางานให๎  
การรับจ๎างทําของและการค๎าอสังหาริมทรัพย์  และภาษีหัก  ณ  ที่จําย 
    -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จัดเก็บได๎  13.56  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
10.18  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  42.88  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  46.57)  เนื่องจากมีการชําระภาษี
จากผ๎ูประกอบการลดลงจากปีที่แล๎ว  ซึ่งภาษีประเภทนี้สํวนใหญํจัดเก็บได๎จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 
    -  อากรแสตมป์   จัดเก็บได๎  6.71  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.87  
ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  11.48  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  18.07)  เนื่องจากมีการชําระภาษีจาก
ผ๎ูประกอบการลดลงจากปีที่แล๎ว  ซึ่งภาษีประเภทนี้สํวนใหญํจัดเก็บได๎จากการทํานิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์และการทําสัญญาตราสารที่ชําระเป็นตัวเงิน   
   -  รายได๎อื่นๆ   จัดเก็บได๎  0.36  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  0.04  
ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  12.50  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  20.00)    
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   หน๎าที่ 33 

ตารางที่ 16  แสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพากรพื้นที่ระยอง   แยกตามประเภทภาษี 

ประจ าเดือนกรกฎาคม   2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 

ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 259.94 

ภาษีเงินได๎นิติบุคคล 324.86 

ภาษีมูลคําเพิ่ม 3,613.31 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 13.56 

อากรแสตมป์ 6.71 

รายได๎อื่น ๆ 0.36 

รวม 4,218.74 

          ท่ีมา:  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง  

กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพากรพื้นที่ระยอง 

ประจ าเดือนกรกฎาคม   2550   (หน่วย : ล้านบาท) 
 

13.56324.86 6.71

0.36
259.94

3,613.31

ภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ รายได้อ่ืน

 

ท่ีมา:  สํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีระยอง
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    1.1.2  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  2,990.17  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของ
ปีที่แล๎ว  235.72  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  7.31  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  6.58)  สําหรับภาษีที่
จัดเก็บได๎สูงสุด  5  ลําดับได๎แกํ 

    -  ภาษีน้ํามัน   จัดเก็บได๎  2,743.66  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
202.96  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  6.89  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  0.10)   เนื่องจากการรณรงค์ให๎
ประหยัดพลังงานและใช๎พลังงานทดแทน  เชํน  น้ํามันแก๏สโซฮอล์,  น้ํามันไบโอดีเซล,  ก๏าซ  NGV,    
ก๏าซ  LPG  ซึ่งมีราคาถูกกวํา  ซ่ึงสอดคล๎องกับข๎อมูลกรมธุรกิจพลังงาน  ที่ประชาชนใช๎น้ํามันเบนซินและ
น้ํามันดีเซลหมุนเร็วลดลงอยํางตํอเนื่อง  ทําให๎ประชาชนประหยัดลดการใช๎น้ํามันที่ฟุ่มเฟือยลง  และ
เปลี่ยนไปใช๎พลังงานทดแทนซึ่งมีราคาถูกกวํา 

    -  ภาษีรถยนต์   จัดเก็บได๎  233.97  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
35.93  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  13.31  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  46.51)  เนื่องจากเหตุการณ์       
ไมํสงบในตํางประเทศสํงผลให๎ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ที่สูงขึ้น  จึงสํงผล
ให๎การตัดสินใจซื้อของคนที่จะซื้อไปซื้อรถยนต์มือสองแทน   

    -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า   จัดเก็บได๎  5.72  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
1.78  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  23.73  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  59.43)  เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ที่บริษัทผ๎ูผลิตเครื่องปรับอากาศมีการชําระภาษีแสตมป์เครื่องปรับอากาศไว๎ลํวงหน๎าตั้งแตํเดือนมีนาคม  
2550  เป็นต๎นมา  จึงสํงผลให๎การชําระภาษีแสตมป์เครื่องปรับอากาศลดลงมาอยํางตํอเนื่อง 

   -  ภาษีสุราแชํ   จัดเก็บได๎  4.90  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  4.75  
ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  3,166.67  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  1,650.00) เนื่องจากผ๎ูประกอบการ 
มีการชําระภาษีเพื่อนําไปปิดภาชนะบรรจุสุราเพิ่มมากขึ้น 

    -  ภาษีรถจักรยานยนต์  จัดเก็บได๎  0.68  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
0.03  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  4.62  (ต่ํากวําประมาณการร๎อยละ  43.80)  เนื่องจากผ๎ูบริโภคให๎ความ
สนใจในสินค๎าที่ผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น  ทําให๎ภาษีรถจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น 
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ตารางที่ 17  แสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง แยกตามประเภทภาษี 

ประจ าเดือนกรกฎาคม   2550 
                                                                                                           หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน 

ภาษีสุราแชํ 4.90 
ภาษีเครื่องดื่ม 0.22 
ภาษีน้ํามัน 2,743.66 
ภาษีรถยนต์ 233.97 
ภาษีรถจักรยานยนต์ 0.68 
ภาษีเครื่องไฟฟ้า 5.72 
ภาษีสนามกอล์ฟ 0.46 
ภาษีแก๎วฯ 0.13 
ไนต์คลับ  ดิสโก๎เธค 0.11 
อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว 0.18 
รายได๎อื่นๆ 0.14 

รวม 2,990.17 
                   ท่ีมา:  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2    
 

กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้ของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 
แยกตามประเภทภาษี  ประจ าเดือนกรกฎาคม   2550  (หน่วย : ล้านบาท) 

4.90

0.46

0.68

0.22

2,743.66

233.97

5.72

ภาษีน้ ามนั ภาษีรถยนต์ ภาษีเครื่องไฟฟ้า ภาษีสุราแช่

ภาษีสนามกอล์ฟ ภาษีรถจกัรยานยนต์ ภาษีเครื่องด่ืม

ทีม่า  : สํานกังานสรรพสามิตพ้ืนทีร่ะยอง 1 และ 2
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   1.1.3  ด่านศุลกากรมาบตาพุด   จัดเก็บได๎  156.11  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของ   
ปีที่แล๎ว  82.31  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  111.53  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  38.25)  ซึ่งเป็นผล   
มาจากการจัดเก็บอากรขาเข๎าเพิ่มขึ้นร๎อยละ  113.99 

   1.1.4  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  2.51  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
2.04  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  434.04  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  457.78)   

   1.1.5  ส่วนราชการอื่น   จัดเก็บได๎  93.07  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
30.53  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  48.82 
 

ตารางที่ 18  แสดงผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ 2549  กับปีงบประมาณ 2550   

 รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

รายได๎จังหวัดระยอง ล๎านบาท 7,229.16 8,416.69 7,801.72 7,460.60 

อัตราการเปลี่ยนแปลง  ร๎อยละ 15.15 -24.08 -1.79 3.20 

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

 
กราฟแสดงผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง 

ประจ าปีงบประมาณ 2549  กับปีงบประมาณ 2550 
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ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1และ 2 , สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, ดํานศุลกากรมาบตาพุด, สนงคลังจังหวัด
ระยอง 
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 1.2 ผลการจัดเก็บรายได้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม    2550 

ตารางที่ 19  ผลการจัดเก็บรายได้ของจังหวัดระยอง 

ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม    2550 

หนํวย: ล๎านบาท 

ที่มาของรายได ้
ปีนี ้

(ต.ค.49-ก.ค.50) 

ปีที่แล้ว 

(ต.ค.48-ก.ค49) 

เปรียบเทียบ 

จ านวน ร้อยละ 

สรรพากรพื้นที่ 43,194.97 42,252.09 942.88 2.23 

สรรพสามิตพื้นที่ 30,040.54 29,807.93 232.62 0.78 

ดํานศุลกากร 1,330.57 1,086.45 244.12 22.47 

ธนารักษ์พื้นที่ 31.87 57.20 -25.33 -44.28 

สํวนราชการอื่น 650.49 454.54 195.95 43.11 

รวม 75,248.44 73,658.21 1,590.23 2.16 

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

  

  การจัดเก็บรายได๎ของจังหวัดระยองต้ังแตํต๎นปีงบประมาณ  พ.ศ.2550  ถึงเดือนกรกฎาคม  2550   
สรุปตามหนํวยงาน  ได๎ดังนี้ 

   1.2.1  สรรพากรพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  43,194.97  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของ
ปีที่แล๎ว  942.88   ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  2.23  โดยรายละเอียดของภาษีที่จัดเก็บได๎มีดังนี้  คือ 

    -  ภาษีมูลคําเพิ่ม   จัดเก็บได๎  34,530.52  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของ           
ปีที่แล๎ว  744.38  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  2.20 

      -  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล   จัดเก็บได๎  4,916.58  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของ  
ปีที่แล๎ว  368.21  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  6.97 

    -  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได๎  3,334.50  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล๎ว  534.05  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  19.07 

     -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จัดเก็บได๎  321.26  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
31.97  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  11.05 
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    -  อากรแสตมป์    จัดเก็บได๎  88.67  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
0.67  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.76   

   1.2.2  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง    จัดเก็บได๎  30,040.54  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล๎ว  232.61  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  0.78  โดยภาษีที่จัดเก็บได๎สูงสุด  5  ลําดับได๎แกํ 

    -  ภาษีน้ํามัน   จัดเก็บได๎  26,859.65  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
1,174.85  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  4.57   

    -  ภาษีรถยนต์     จัดเก็บได๎  2,870.44  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
984.58  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  25.54   

    -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า   จัดเก็บได๎  263.37  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
47.47  ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  21.99   

    -  ภาษีสุราแชํ   จัดเก็บได๎  17.86  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  2.60  
ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  12.71 

   -  ภาษีเครื่องดื่ม   จัดเก็บได๎  9.52  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  7.54  
ล๎านบาท  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  380.81 

  1.2.3  ด่านศุลกากรมาบตาพุด    จัดเก็บได๎  1,330.57  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของ
ปีที่แล๎ว  244.12  หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  22.47 

   1.2.4  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง จัดเก็บได๎  31.87  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
25.33  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  44.28 

ตารางที่  20   แสดงยอดการน าส่งเงินรายได้แผ่นดินแยกตามประเภทรายได ้

                                                                                                                                               หนํวย:  ล๎านบาท 

ประเภทรายได้ ต.ค.49-ม.ิย.50  ก.ค.50 รวมทัง้สิ้น ร้อยละ
รายไดภาษีอากร                 59,123.24                 1,518.39                60,641.63               86.92
รายไดจากการขาย                      105.59                        1.52                     107.11                 0.15
รายไดอ่ืน                      112.46                        1.35                     113.81                 0.17

รวม                 59,341.29                 1,521.26                60,862.55               87.24
รายไดเงินนอกงบประมาณ                   8,760.42                    144.09                  8,904.51               12.76

รวม                   8,760.42                    144.09                  8,904.51               12.76
รวมทัง้สิ้น                 68,101.71                 1,665.35                69,767.06             100.00

ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 
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 สําหรับรายได๎นําสํงคลังสะสมตั้งแตํ ต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม  2550   มีรายได๎นําสํง
คลังจํานวน  69,767.06  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จากภาษีอากร  60,641.63  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  86.92  
รายได๎จากการขาย  107.11  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  0.15  รายได๎อื่น  113.81  ล๎านบาท   คิดเป็นร๎อยละ  
0.17  และรายได๎เงินนอกงบประมาณ  8,904.51  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  12.76  ของรายได๎นําสํงคลัง
รวมทั้งหมด 
   
2.  สถานการณ์ด้านรายจ่าย 
  2.1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง ประจ าเดือนกรกฎาคม    2550 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณจังหวัดระยองเดือนกรกฎาคม  2550  มีการเบิกจํายงบประมาณทั้งส้ิน  
1,121.27  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  95.37  ล๎านบาท  หรือลดลงร๎อยละ  7.84  
เนื่องจากมีการเบิกจํายงบลงทุนต่ํากวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎วร๎อยละ  69.75 
  

ตารางที่ 21  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าเดือนกรกฎาคม   2550 
หนํวย: ล๎านบาท 

เบิกจ่าย เบิกจ่าย
จรงิปี จรงิปี
ปัจจุบัน ทีแ่ล้ว จ านวน รอ้ยละ

 (1)  (2) (3) = (1) - (2) (4)= (3)/(2)*100
1. รายจ่ายจรงิปีปัจจุบัน 1,086.53 1,192.34 -105.81 -8.87 

 1.1 งบประจ า 1,025.17               898.99 126.18 14.04
1.2 งบลงทุน 61.36 293.35 -231.99 -79.08 

2.  รายจ่ายปีก่อน 34.74 24.30 10.44 42.96
2.1 งบประจ า -                        -                      -                       -                     
2.2 งบลงทุน 34.74 24.3 10.44 42.96

3.  รวมการเบิกจ่าย 1,121.27 1,216.64 -95.37 -7.84 
3.1 งบประจ า 1,025.17               898.99 126.18 14.04
3.2 งบลงทุน 96.10 317.65 -221.55 -69.75 

รายการ

เปรยีบเทียบเบิกจ่ายจรงิ
ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้ว

ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 
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กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง 
ปีงบประมาณ 2549 - 2550 
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ท่ีมา: สํานักงานคลงัจังหวัดระยอง

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  2550  (แกนซ้าย)

อัตราเพ่ิม %yoy (แกนขวา)

 

 

  การเบิกจ่ายงบประจ า    หนํวยงานที่มีผลการเบิกจํายงบประจําสูงสุด  5  อันดับ  ได๎แกํ 
1.  กองทัพเรือ  เบิกจํายจํานวน   6,586.09  ล๎านบาท  
2.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เบิกจํายจํานวน   1,193.16   ล๎านบาท   
3.  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   เบิกจํายจํานวน   428.81   ล๎านบาท   
4.  สํานักงานตํารวจแหํงชาติ   เบิกจํายจํานวน   318.92   ล๎านบาท  
5.  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เบิกจํายจํานวน  91.45   ล๎านบาท 

  การเบิกจ่ายงบลงทุน    หนํวยงานที่มีผลการเบิกจํายงบลงทุนสูงสุด  5  อันดับ  ได๎แกํ 
1.  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  เบิกจํายจํานวน  1,111.22  ล๎านบาท 
2.  กรมชลประทาน  เบิกจํายจํานวน  472.71  ล๎านบาท 
3.  กรมทางหลวง  เบิกจํายจํานวน  311.20   ล๎านบาท   
4.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจํายจํานวน  28.06  ล๎านบาท 
5.  กองทัพเรือ  เบิกจํายจํานวน  10.97   ล๎านบาท  

 
 
 
 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 41 

  2.2  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฎาคม   2550 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณสะสมตั้งแตํ ต๎นปีงบประมาณถึงเดือนกรกฎาคม  2550   มีจํานวน
ทั้งส้ิน  12,252.51  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  212.20  ล๎านบาท   หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  
1.76  โดยมีการเบิกจํายงบประจําจํานวน  9,550.79  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  
475.61   ล๎านบาท   หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.24   และมีการเบิกจํายงบลงทุน  2,701.72  ล๎านบาท  ตํ่ากวําชํวง
เดือนเดียวกันของปีที่แล๎ว  263.41 ล๎านบาท   หรือลดลงร๎อยละ  8.88 
  

ตารางที่ 22  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมต้ังแต่ต้นปีถึงเดือนกรกฎาคม 2550 
                                                                                                                                                หนํวย:ล๎านบาท 

          เบิกจ่ายจรงิ         เบิกจ่ายจรงิ

  จ านวน  รอ้ยละ
1. รายจ่ายจรงิปีปัจจุบัน 11,514.54 11,004.53 510.01 4.63
    1.1 งบประจํา 9,550.79 9,075.18 475.61 5.24
    1.2 งบลงทุน 1,963.75 1,929.35 34.40 1.78
2. รายจ่ายปีก่อน 737.97 1,035.78 -297.81 -28.75 
    2.1 งบประจํา -                         -                      -                     -                
    2.1 งบลงทุน 737.97 1,035.78 -297.81 -28.75 
3. รวมการเบิกจ่าย 12,252.51 12,040.31 212.20 1.76
    3.1  งบประจํา 9,550.79 9,075.18 475.61 5.24
    3.2  งบลงทุน 2,701.72 2,965.13 -263.41 -8.88 

รายการ ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้ว

เปรยีบเทียบเบิกจ่ายจรงิ

          ปีปัจจุบัน         ปีทีแ่ล้ว

ท่ีมา:   ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายจากระบบ  GFMIS 
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3.  สถานการณ์ด้านการคลัง 
  3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด  

  รายได๎รวมของจังหวัดในเดือน กรกฎาคม  2550   จัดเก็บได๎  7,460.60  ล๎านบาท  ขณะที่รายจําย
ของจังหวัดมีจํานวน 1,086.83 ล๎านบาท  ทําให๎ฐานะการคลังของจังหวัดระยองเกินดุล 6,374.07 ล๎านบาท 
 

ตารางที่  23  แสดงฐานะการคลังของจังหวัดระยอง 
  ประจ าเดือนกรกฎาคม  2550 

หนํวย:  ล๎านบาท 
รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

รายไดร๎วม 7,675.72 6,390.11 7,572.84 7,567.16 7,662.11 7,351.86 7,349.62 8,416.69 7,801.72 7,460.60 75,248.43
รายจํายรวม 804.51 988.79 902.50 883.77 1,683.26 1,142.13 1,115.75 1,647.42 1,259.88 1,086.53 11,514.54
ดลุการคลงั 6,871.21 5,401.32 6,670.34 6,683.39 5,978.85 6,209.73 6,233.87 6,769.27 6,541.84 6,374.07 63,733.89

        yoy% 18.69 19.07 17.29 15.32 5.72 -5.13 8.60 -32.60 -4.14 5.59 1.72
หมายเหตุ:     yoy%  คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน 
ท่ีมา : สนง.สรรพากรพื้นท่ีระยอง, สนง.สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2, ดํานศุลกากรมาบตาพุด,สนง.คลังจังหวัดระยอง, 

สนง.ธนารักษ์พื้นท่ีระยอง, สํวนราชการอื่นๆ และรายงานผลการเบิกจํายเงินระบบ  GFMIS 

 

        กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงฐานะการคลังของจังหวัดระยอง 
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2550 
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ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1และ 2 , สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, ดํานศุลกากรมาบตาพุด, สนงคลังจังหวัด
ระยอง 
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   3.2  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  รายได๎ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเดือน กรกฎาคม  2550    จัดเก็บได๎  93.03  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีทั้งส้ิน  173.08  ล๎านบาท  ทําให๎เงินงบประมาณของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยองขาดดุล   80.05  ล๎านบาท 

 

ตารางที่  24  แสดงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2550 

หนํวย: ล๎านบาท 
รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม

รายได 118.20 185.68 396.93 196.38 502.35 515.29 412.71 695.78 460.73 93.03 3,577.08 

รายจาย 86.60 123.82 168.86 138.20 161.90 191.11 180.36 181.00 236.22 173.08 1,641.15 

ดุลการคลัง 31.60 61.86 228.07 58.18 340.45 324.18 232.35 514.78 224.51 80.05- 1,935.93 

    yoy% -754.24 -32.16 -25.12 -67.10 464.13 36.20 56.07 483.06 30.22 -447.74 49.06
หมายเหตุ:      yoy%  คือ  อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน 
ท่ีมา: เป็นข๎อมูลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยอง คือ อบต.38 แหํง, เทศบาล 13 แหํง   

 

กราฟแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
ประจ าเดือนกรกฎาคม  2550 
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ที่มา: องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยอง 
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1.  งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2550  จังหวัดระยอง  ไ ด๎รับ
จัดสรรจํานวน   10,000,000  บาท  เพื่องบรายจํายอื่น  รายการคําใช๎จํายในการบริหารจัดการของจังหวัด
แบบบูรณาการ   มีการจัดสรรงบประมาณแล๎วจํานวน  10  โครงการ  ดังนี้ 

 
ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ หน่ายงานรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 โครงการขยายเขตประปาอาสาใน
พื้นที่ อบต.เขาน๎อย กิ่ง อ.เขาชะเมา 

ที่ทําการปกครอง 
กิ่ง อ.เขาชะเมา 

800,000.00 800,000.00 100 % 

2 โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมือง
ระยองและลานวัฒนธรรม 

สนง.วัฒนธรรม
จังหวัดระยอง 

200,000.00 
 

ยังไมํเบิกจําย  

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร      
“การค๎นหาและกู๎ภัยทางน้ํา” 

สนง.ปภ.จังหวัด
ระยอง 

300,000.00 
 

300,000.00 100 % 

4 โครงการกํอสร๎างศาลา           
เฉลิมพระเกียรติฯ 

ที่ทําการปกครอง
จังหวัดระยอง 

500,000.00 ยังไมํเบิกจําย  
 

5 โครงการรณรงค์ให๎ประชาชน    
ใช๎สิทธ์ิลงมติรํางรัฐธรรมนูญ  
ฉบับปี  2550 

ที่ทําการปกครอง 
จังหวัดระยอง 

1,000,000.00 ยังไมํเบิกจําย  

6 โครงการสร๎างสวนภูมิทัศน์   
จังหวัดระยอง 

สนง.จังหวัดระยอง 5,541,900.00 ยังไมํเบิกจําย  

7 โครงการปรับปรุงถนน อบต.เนินพระ 800,000.00 - รอผลอนุมัติ
โครงการ 

8 โครงการจัดทําหนังสือรายงานผล
การดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  
และบรรยายสรุปจังหวัด  ประจําปี  
พ.ศ.2550 

สํานักงาน 
จังหวัดระยอง 

598,100.00 ยังไมํเบิกจําย  

 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 45 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ หน่ายงานรับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับ 

(บาท) 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
หมายเหตุ 

9 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงชุดแบบ
เคลื่อนย๎ายพร๎อมอุปกรณ์ประกอบ 

สํานักงาน 
จังหวัดระยอง 

60,000.00 ยังไมํเบิกจําย  

10 โครงการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง  
ประจําปี  2550 

 200,000.00 ยังไมํเบิกจําย  

   รวมทั้งสิ้น  10  โครงการ  10,000,000.00 1,100,000.00  

ท่ีมา:  สํานักงานจังหวัดระยอง 

 
2.  งบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข   พ.ศ.2550   จังหวัดระยองได๎รับจัดสรรจํานวน  46,000,000 บาท    

จํานวน  432  โครงการ  ซึ่งจัดสรรให๎แผนงานตํางๆ  ดังนี้ 
 

จ านวน
ระหว่าง
ด าเนินการ

1 เศรษฐกิจพอเพียง 94 61 33 9,654,036 2,499,444 25.89 7,154,592 

2. พัฒนาและสรางโอกาสใหชมุชน 143 84 59 11,644,080 4,349,970 37.36 7,294,110 

3. ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณของชมุชน 48 43 5 4,185,762 346,601 8.28 3,839,161 

4. สงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ 37 26 11 3,895,000 871,700 22.38 3,023,300 

5. บริการขั้นพ้ืนฐานแกประชาชน 110 56 54 16,621,122 5,477,222 32.95 11,143,900 

รวม 432 270 162 46,000,000 13,544,937 29.45 32,455,063 

โครงการ(1)
โครงการ(2)

การเบิกจ่าย(4)ผลการด าเนินงาน(3)

แล้วเสร็จ งบประมาณ เบิกจ่าย รอ้ยละ คงเหลือ

 
 



รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกรกฎาคม ปี 2550 
 

 

   หน๎าที่ 46 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2550  จังหวัดระยอง 
 

จ านวน จ านวนเงิน

A B C (โครงการ) (บาท)

จ านวน
(โครงการ) จ านวนเงิน
(บาท) จ านวน
(โครงการ) จ านวนเงิน
(บาท) จ านวน
(โครงการ) จ านวนเงิน
(บาท) จ านวน
(โครงการ) จ านวนเงิน
(บาท) จ านวน
(โครงการ) จ านวนเงิน
(บาท)

อาํเภอเมอืงระยอง 12 1,921,593 20 2,763,850 4 363,420 4 681,600 5 670,000 10 16 19 45 6,400,463 

อาํเภอแกลง 23 1,548,600 34 2,031,770 3 178,000 8 490,600 28 1,753,522 8 51 37 96 6,002,492 

อาํเภอบ๎านคําย 23 1,756,900 36 2,638,060 8 464,000 8 235,800 15 741,800 10 41 39 90 5,836,560 

อาํเภอปลวกแดง 6 357,000 21 1,083,000 7 480,000 5 280,000 5 350,000 7 15 22 44 2,550,000 

อาํเภอบ๎านฉาง 15 538,743 5 290,000 23 1,946,342 5 1,024,000 6 590,000 14 23 17 54 4,389,085 

อาํเภอวังจันทร์ 4 2,764,000 3 1,380,000 1 576,000 3 1,043,000 2 500,000 4 4 5 13 6,263,000 

กิ่งอาํเภอนิคมพัฒนา 3 173,200 17 1,007,400 1 100,000 4 140,000 9 2,634,800 5 20 9 34 4,055,400 

กิ่งอาํเภอเขาชะเมา 8 594,000 7 450,000 1 78,000 0 - 36 2,781,000 11 12 29 52 3,903,000 

สวํนราชการ  -  -  -  -  -  -  -  - 4 6,600,000 - - 4 4 6,600,000 

94 9,654,036 143 11,644,080 48 4,185,762 37 3,895,000 110 16,621,122 69 182 181 432 46,000,000 

บรกิารขัน้พ้ืนฐานแก่ประชาชน

6 อ าเภอ/2 ก่ิงอ าเภอ

เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาและสร้างโอกาสให้ชุมชน ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุอ าเภอ

สอดคล้องกับแผนงาน แผนชุมชน

 หมายเหต:ุ A=แผนชุมชนท่ีมีคุณภาพสามารถจัดทําโครงการได๎เลย   B=แผนชุมชนท่ีต๎องสนับสนุน/เสริมเวทีเพ่ือให๎สามารถจัดทําโครงการได๎   C=แผนชุมชนท่ีต๎องเริ่มกระบวนการตั้งแตํต๎น 

 ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดระยอง 

หน๎าที่  48 
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1.   สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
สินค๎าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์( OTOP)  ในเดือน กรกฎาคม  2550  ขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา  โดยมียอดการจําหนําย  จํานวน  113.06  ล๎านบาท  ขยายตัวร๎อยละ 24.34   
โดยเฉพาะจากการสูงขึ้นของสินค๎าประเภทประเภทอาหารและของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก   โดย
สินค๎า  OTOP ระดับ 5 ดาว ที่สําคัญได๎แกํ ทุเรียนทอดกรอบ  ปลาหมึกปรุงรส น้ํามันหอมระเหย  และ
หัตถกรรมบ๎านทรงไทยจ๋ิว  อยํางไรก็ตาม  ภาครัฐควรสํงเสริมและสนับสนุนการหาตลาดจําหนํายสินค๎า
เพิ่มเติมหรือพัฒนาด๎านผลิตภัณฑ์  เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค๎า 
 

ตารางที่ 25  แสดงรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP ล้านบาท 90.93 152.53 135.80 113.06 

อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน ร้อยละ -12.27 41.80 79.65 24.34 
1. ประเภทอาหาร ล๎านบาท 59.80 117.49 97.28 77.37 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -10.46 58.19 133.45 29.38 
2. ประเภทเครื่องดื่ม ล๎านบาท 2.92 5.30 5.22 3.79 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -44.16 64.09 60.12 29.79 
3. ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย ล๎านบาท 0.54 1.19 1.04 0.41 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -44.84 21.43 -4.59 -24.04 
4. ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก ล๎านบาท 24.15 24.57 28.23 27.57 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -19.95 -1.25 8.74 14.16 
5. ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร ล๎านบาท 3.52 3.98 4.03 3.92 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 622.79 -5.46 11.63 11.36 

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

โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่จะแก๎ไขปัญหาความยากจน       
โดยให๎ความชํวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเงินทุนไปประกอบธุรกิจขนาดยํอม  เชํน  การค๎าขาย    
หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  โดยรัฐบาลให๎เงินกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อชํวยให๎ประชาชนมีอาชีพสร๎างงาน    
สร๎างรายได๎เพิ่มขึ้น   สินเช่ือที่อนุมัติตั้งแตํเร่ิมโครงการ  จํานวน 15, 117  ราย  เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน   
447.96  ล๎านบาท  สําหรับในเดือนกรกฎาคม 2550  หดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผํานมา    
โดยอนุมัติจํานวน  109  ราย  ลดลงร๎อยละ  12.80  จํานวนเงินอนุมัติ  3.91  ล๎านบาท  ขยายตัวร๎อยละ  0.26  
สํวนยอดหนี้ค๎างชําระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไปมีจํานวน  18.89  ล๎านบาท  เพิ่มขึ้นร๎อยละ  38.08 ภาครัฐควรเข๎า
ไปชํวยแก๎ไขปัญหาอยํางใกล๎ชิด  เนื่องจากยอดหนี้ค๎างชําระดังกลําวมีแนวโน๎มจะเพิ่มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง 
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ตารางที่ 26  แสดงรายการสรุปโครงการธนาคารประชาชน 
 

รายการ หน่วย 
2549 2550 

ก.ค. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1. อนุมัติเงินกู๎แล๎ว      
    - จํานวนราย ราย 125 230 136 109 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -26.04 -15.75 -60.12 -12.80 
    - จํานวนเงิน ล๎านบาท 3.90 8.08 4.10 3.91 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ -15.95 4.94 -59.12 0.26 

2. เงินกู๎ชําระคืน ล๎านบาท 6.38 5.89 6.50 4.96 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 16.64 -14.39 0.15 -22.26 
3. เงินกู๎คงเหลือ ล๎านบาท 105.95 99.47 97.28 96.53 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 0.05 -5.43 -10.43 -8.89 
4. หนี้ค๎างชําระตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไป ล๎านบาท 13.68 19.28 16.69 18.89 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 40.81 53.50 28.58 38.08 
5. ร๎อยละของหนี้ค๎างชําระ ร๎อยละ 12.92 19.36 19.22 19.57 
    อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปีกํอน ร๎อยละ 40.89 62.14 61.38 51.47 

ท่ีมา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

กราฟแสดงการอนุมัติเงินกู้โครงการธนาคารประชาชน 
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