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เดีย
จําห
สิน
ระดั
ทรง

โดย
หรือ
งาน
ทั้งส
เพิ่ม
และ
มีจํา
พัฒ

3   ความคื
บบูรณาการ

 โคร
-  จํานว
-  เบิกจา
-  อยูระ
-  งบปร

 งบบ ิ
-  จํานว
-  ผลกา
-  อยูระ

4   นโยบา
 โคร

สินคาห
ยวกันของปกอ
หนายสินคาป
คา OTOP จัง
ดับ  5  ดาว  ที่
งไทยจิ๋ว   

 โคร
โครงก

ยใหความชว
อประกอบธรุ
นและสรางรา
ส้ิน   516.93 
มขึ้นเมื่อเทียบ
ะจํานวนเงินอ
านวน   23.57
ฒนาการประก

 

คืบหนาการเ
ร ประจําปงบ
งการภายใตแ
น 569 โครงก
ายแลว  54.37
หวางดําเนินง
ระมาณคงเหลื
บริหารจังหวัดแ
น 8 โครงการ
รเบิกจาย 4.8
หวางดําเนินง

ายของรัฐบา
งการสนิคาห
หนึ่งตําบล   ห
อน   โดยมียอ
ประเภทอาหา
งหวัดระยอง ณ
ที่สําคัญ  ไดแก

งการธนาคาร
ารธนาคารป
วยเหลือประช
รกิจอื่นๆ  เปน
ายไดเพิ่มขึ้น
   ลานบาท   ส
บกับเดือนเดีย
อนุมัติ  4.48  
7  ลานบาท  แ
กอบธุรกิจของ

รายงานภา

บิกจายงบป
บประมาณ พ
แผนงานยุทธศ
การ   งบประม
7 ลานบาท  คิ
งาน  52.27  ล
ลือ   0.34   ลา
บบบูรณาการ
ร    
7 ลานบาท  คิ
งาน  5.13  ลา

ล 
นึง่ตาํบล หนึ่
หนึ่งผลิตภัณ
อดการจําหนา
ร   ผาและเค ื
ณ ลานหนาศู
ก  ทุเรียนทอด

รประชาชน (ธ
ประชาชนเป
ชาชนทั่วไป
นการใหเงินกู ื
  สินเชื่อที่อน
สําหรับเดือน
ยวกันของปก
 ลานบาท  (เพิ
และรอยละข
งลูกหนี้ใหมีก
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ประมาณตาม
พ.ศ. 2551   
ศาสตรอยูดีมีส
มาณจดัสรรจํ
ดเปนรอยละ 
ลานบาท   คิดเ
นบาท 
ร  ประจําปงบ

คดิเปนรอยละ
นบาท   คิดเป

งผลติภณัฑ (
ณฑ (OTOP) 
าย  จํานวน  
ร่ืองแตงกาย 
ศูนยการคาสต
ดกรอบ  ปลาห

ธนาคารออมสิ
ปนหนึ่งในน
ที่ตองการเงิน
ยืมในอัตราด
นุมัติตั้งแตเร่ิม
นมิถุนายน 25
อน   โดยอนุ
พิ่มขึ้นรอยละ
องหนี้ที่คางช
การเติบโตมีรา

การคลังจังหว

มยุทธศาสตร
 
สุขระดับจังห
านวน  106,6
  51 
เปนรอยละ  4

บประมาณ พ.

ะ  49 
ปนรอยละ  51

(OTOP) 
เดือนมิถุนาย
 149.46  ลาน
   และเครื่องดื
ตาร พลาซา ใ
หมึกปรุงรส  

สิน) 
นโยบายของ
นทุนไปประ
อกเบี้ยต่ําเพื่อ
มโครงการ  จ
51   การใหสิ
มัติเงินกูจําน
  8.21)  สวน
ชําระ  22.48 
ายไดสูงขึ้นทีจ่

บทส

วัดระยอง เดอื

รจังหวัดระย

หวัด พ.ศ.255
657,298  บาท

49 

ศ.2551 จังหวั

1 

ยน 2551   ขย
นบาท  ขยายต
ดื่ม   ประกอบ
นชวงสิ้นเดือ
  น้ํามันหอมร

งรัฐบาลที่แก
ะกอบธุรกิจร
อชวยใหประช
จํานวน  17,3
สินเชื่อของโค
วน  150  ราย
ยอดหนี้คางชํ

 ทั้งนี้  คว
จะสามารถชํา

สรุปผูบริห

อนมิถุนายน ป

ยอง และงบ

1  จังหวัดระย
 

วัดระยอง (งบ

ยายตัวเมื่อเที
ตัวรอยละ  10
บกับมีมหกรร
อน   สําหรับสิ
ระเหย และหัต

กไขปญหาค
ายยอม  เชน
ชาชนมีอาชีพ
307  ราย  เป
ครงการธนาค
ย  (เพิ่มขึ้นรอ
ชําระตั้งแต  3
รสนับสนุน  
าระหนี้ไดดีขึ้

หาร  

ป 2551 l 4 l

บรหิารงาน

ยอง 

บ 10 ลานบาท)

ทียบกับเดือน
0.06  จากการ
รมผลไมและ
สินคา OTOP
ตถกรรมบาน

ความยากจน
น  การคาขาย
เกิดการสราง
นจํานวนเงิน
ารประชาชน
อยละ  10.29)
  เดือนขึ้นไป
 สงเสริมและ
้น 

) 

น
ร
ะ
P  
น

น             
ย      
ง
น
น
)  
ป            
ะ



 

 
สรปุ

รอง

ที่ข
ภาค
แล
ผลก
ดัชน
ปรับ

สวน

ปภาวะเศรษฐ
ภาวะเศ

งลงมาเปนสา
เศรษฐกิ

ยายตัวในเกณ
คอุตสาหกรร
ะยอยหินชะ
การเบิกจายร
นีราคาผูบริโ
บตัวสูงขึ้นตา

 เศรษ
- เ

ด
- ป

ด
- เ

ส
-   อุ

ภ
-  ก

เข
 เศรษ
- ก

จั
-   ก

ป
-   ก

ล
-  ก

สิ

นที่ 2 :  

ฐกิจจังหวัดระ
ศรษฐกิจของ
ขาเหมืองแรแ
กจิจังหวัดระย
ณฑดีตามผลผ
มขยายตัวได
ลอตัว   ดาน
รายจายลงทุน
ภคในจังหวัด
ามความตองก
ษฐกิจดานอปุ
กษตรกรรม 
ดานราคายางพ
ปศุสัตว  ขยาย
ดานราคาสุกร
หมืองแรและ
สวนปริมาณผ
อุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกร
การบริการแล
ขามาในจังหว
ษฐกิจดานอปุ
การบริโภคภ
จัดเก็บภาษีมูล
การลงทุนภาค
ปริมาณการจาํ
การใชจายภา
ลดลงเล็กนอย
การคาระหวา
สินคาวัตถุดิบ

รายงานภา

 รายงาน

ะยอง 
งจังหวัดระย
และยอยหิน   
ยองเดือนมิถุน
ผลิตพืชผลสํา
ดี   จํานวนนั
นอุปสงค กา
นลดลง   ดาน
ดสูงขึ้นจากกา
การแรงงานใน
ปทาน (ดานกา
  ขยายตัวได
พาราและมันส
ยตัว   จากปริ
รและไกเนื้อยงั
ะยอยหิน   ชะ
ผลผลิตหินปนู
ม   ขยายตัวไ
รรม    
ละการทองเที่ย
วัดอยางตอเนื่
ปสงค (ดานกา
าคเอกชน   ข
คาเพิ่ม   และปริ
คเอกชน   ขย
าหนายรถยนต
ครัฐ   ชะลอ
ย   
งประเทศ   ข
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นภาวะเ

องขึ้นกับ 3 
 และสาขาไฟ
นายน 2551  ภ
าคัญที่ออกสูต
ักทองเที่ยวเข
ารบริโภคภา
นการเงิน ปริ
ารเพิ่มขึ้นขอ
นภาคอุตสาหก
ารผลิต)         
ดี    จากผลผ
สําปะหลังปรั
ริมาณของสุก
งคงทรงตัวแล
ะลอตัว   ปริม
นและหินแกร
ไดดี   จากกา

ยว   ขยาย
นอืง 
ารใชจาย) 
ขยายตัวไดดีท
ริมาณการจําห
ยายตัว    จาก
ตบรรทุกพาณิ
ตัว   การเบิก

ยายตัว   โดย

การคลังจังหว

ศรษฐกิ

 สาขาที่สําคั
ฟฟา  กาซและ
ภาพรวมขยายต
ตลาดดีมากเช
ขามาในจังหวั
คเอกชนแล
ิมาณเงินฝาก
งราคาน้ํามัน
กรรม    
                     
ผลิตมันสําปะ
ับตัวสูงขึ้นตา
รและไกเนื้อเ
ละมีแนวโนม
มาณผลผลิตแ
นิตเพิ่มขึ้นเล็
ารเพิ่มขึ้นขอ

ตัว   มีนักทอ

ทุกองคประก
หนายรถยนต
กจํานวนทุนจ
ณชิย    
กจายงบประม

ยมูลคาการนํา

บทส

วัดระยอง เดอื

กจจังหวั

ัญ  คือ  สาข
ะการประปา   
ตัวไดดีตอเนือ่
ชนเดียวกับรา
วัดเพิ่มขึ้นอยา
ะการลงทุน
กและสินเชื่อ
ขายปลีกในป

            
ะหลังและสับ
ามความตองก
เพิ่มขึ้นตามค
มลดลง 
แรทรายแกวล
กนอย 
งจํานวนทุน

งเที่ยวทั้งชาว

กอบ   โดยเฉ
นั่งสวนบุคคล
จดทะเบียนธุร

มาณรายจายป

เขาเพิ่มขึ้นจา

สรุปผูบริห

อนมิถุนายน ป

ัดระยอ

ขาอุตสาหกร
  
อง โดยเฉพาะ
าคาพืชผลที่ป
างตอเนื่อง   ภ
ภาคเอกชนข
เพิ่มขึ้น   ดาน
ประเทศ   ดาน

บปะรดที่ออก
การของตลาด
วามตองการข

ลดลงจากฐาน

จดทะเบียนแ

วไทยและชาว

ฉพาะจากเพิ่ม
ล 
รกิจนิติบุคคล

ประจําและร

ากการนําเขาสิ

หาร  
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ง 

รรมเปนหลัก

ะดานอุปทาน
ปรับตัวสูงขึ้น
ภาคเหมืองแร
ขยายตัวไดดี
นระดับราคา
นการจางงาน

กสูตลาดมาก
 
ของผูบริโภค

นสูงในปกอน

และแรงงาน

วตางประเทศ
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สวน

สูงขึ

ตอเ

ภาค
ภาษี
ปริ
เกษ
หล
ตอเ
แนว
ที่เพิ
ยังค
ราค
ตอเ
สูงขึ
กังว
ปจจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ดา

นปริมาณสินเ
 ด

ขึ้นรอยละ  12
 ด

เนื่อง   สวนอั
แนวโน

คอุตสาหกรร
ษีสรรพสามิต
มาณผลผลิต
ษตรกรไดเรงก
ายชนิดที่ราค
เนื่อง  ทั้งจาก
วโนมปรับตัว
พิ่มขึ้นสูงมาก 
คงขยายตัวได
คาน้ํามันและ
เนื่อง   ซ่ึงจะ
ขึ้น  สงผลให
วลเกี่ยวกับเส
จัยลบที่สําคัญ

รายละเอี

านการเงิน   ข
เช่ือเพิ่มขึ้นจา
ดานระดับราค
2.79  ตามเรงต
านการจางงา
ัตราการวางง
มเศรษฐกิจจั
รม โด
ตที่จัดเก็บจาก
ตมันสําปะหล
การเก็บเกี่ยว
คายังคงอยูใน
กในและตาง
วสูงขึ้น   สถา
   ดานการบริ
ดีทั้งปริมาณเ ิ
ราคาอาหารบ
ะสงผลกระทบ
กําลังซื้อผูบริ
สถียรภาพทาง
ญซ่ึงจะสงผลก
อียดของภาวะ

รายงานภา

ขยายตัวอยาง
ากสินเชื่อที่ให
คา   ดัชนีราค
ตัวของราคานํ
าน   ขยายตัว
านมีแนวโนม
จังหวัดระยอ
ยจํานวนทุน
กการผลิตมีแ
ลังและสับป
ในชวงตนฤดู
นระดับสูงตอ
ประเทศ   แ
านการณดานร
ริโภคภาคเอกช
เงินฝากและสิ
บริโภคในแล
บตอตนทุนก
ริโภคอาจลดล
งการเมือง   จ
กระทบตอกา
ะเศรษฐกิจเดือ
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ตอเนื่อง   ปริ
หแกภาคธุรกิจ
คาผูบริโภคจั
น้ํามันขายปลีก
   จากจํานวน
มลดลง 
งเดือนกรกฎ

นจดทะเบียน
นวโนมขยาย
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งทุนภาคเอกช
อัตราเงินเฟอ 
 ปจจัยลบ  คื
ใหสินคาอุป
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เพิ่ม
จําน
การ
สงผ
เดือ
อยา
การ
สังเ
กอง
เดีย
อยา

ปรับ
ควา
อยา
ออก
ปล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 เศรษฐ
2.1.1   
 

มขึ้นเมื่อเทียบ
นวนมากนับต
รใชทดแทน
ผลใหราคามัน
อนเดียวกันขอ
างตอเนื่องทั้
รขยายตัวของ
เคราะหซ่ึงใช
งทุนตางประ
ยวกันของปกอ
างตอเนื่อง    

บตัวสูงขึ้นต
ามตองการขอ
างตอเนื่องทั้ง
กสูตลาดเพิ่มขึ
ายฤดูกาลเกบ็

กิจดานอุปท
ภาคการเกษ
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บกับเดือนเดีย
ตั้งแตตนปเป
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นสําปะหลังป
องปกอนรอย
ั้งจากในและ
งภาคอุตสาห
ชทดแทนยาง
เทศมีสวนกร
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แนวโนมดา
อเนื่อง   เนื่อ
องโรงงานผลิ
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บเกี่ยว 

รายงานภา

ทาน (ดานกา
ษตร 
ษตรกรรม  เดื
วกันของปกอ
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นการผลิตอ
ปรับตัวสูงขึ้น
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ะตางประเทศ
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ขึ้น   และการ
ดานมูลคาผลผ
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อเทียบกับเดื
อยางไรก็ตาม
มโครงการจํา
ผลิตไกเนื้อเพิ่
มความตองก
โภคสุกรซึ่งมี
4   และลดลง
งดูแลเฝาระ
หรับ       ราคา
ง      สวนราค
ท/ฟอง   

 
นวโนมที่จะ
มมาตรการข
นวโนมเพิ่มขึ้

รางที่ 2 :  แสด

ไกเนื้อ

%

เปดเนื้อ

%

สุกร

%

รายการ

ายเหตุ:  %  คื
า:  สํานักงานปศ

 ดานปศุ
อนเดียวกันข
ม  ราคาสุกรมี
าหนายเนื้อสุก
พิมขึ้นเมื่อเทียบ
ารของผูบริโ
มีราคาสูงขึ้น  
งตอเนื่องจาก
วังมิใหไขหว
าไขไก เพิ่มขึ้น
คาไขเปดเพิ่ม

แนวโนมดา
ลดลง   จากก
ของภาครัฐที่
ขึน้จากความต

ดงอัตราการเป

2549

ทั้งป

1,531.29

-19.80

208.54

12.44

5,374.37

0.81

คือ  อัตราเปลี่ยน
ศุสัตวจังหวัดระ

รายงานภาวะ

ศุสัตว  เดือนมิ
ของปกอนร
มีแนวโนมลด
กรราคาถูก   ด
บกับเดือนเดยี
ภค   และราค
  ดานมูลคาผ
กเดือนกอน  ส
วัดนกกลับม
นเมื่อเทียบกับ
มขึ้นเมื่อเทียบ

านปศุสัตวเดื
การที่ผูเล้ียงส
จะชวยเหลือ
องการของส

ปล่ียนแปลงมู

ทั้งป ค

1,701.00

11.08

264.86

27.01

5,584.34

3.91

นแปลงจากระย
ะยอง 
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มิถุนายน 255
อยละ   80.5
ดลง   จากการ
ดานปริมาณผ
ยวกันของปก
คาไกเนื้อสูงขึ
ลผลิตเปดเนื้อ
สวนราคาปรั
มาอีก   เพรา
บเดือนเดียวกั
บกับเดือนเดีย

ดือนกรกฎาค
สุกรและผูคา
อผูบริโภค   
ถานศึกษาตาง

มูลคาผลผลติส

คร่ึงปแรก คร่ึ

812.57

8.18

122.40

9.47

2,214.08 3

-19.69
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ยะเดียวกันปกอ

ารคลังจังหวัด

1   ขยายตัว  
50   โดยราค
รที่รัฐขอความ
ผลผลิตสุกรอ
อนรอยละ  2
ขึ้นตามความ
อลดลงเมื่อเที
ับตัวไดดี   ทั้
ะจะสงผลเสี
ันของปกอนจ
วกันของปกอ

คม 2551   ค
สุกรไดเขารว
ดานระดับรา
งๆ ซ่ึงเปนตล

สาขาปศุสตัว 

รึ่งปหลัง ไตร

884.42 4

13.43

142.23

46.80

3,437.19 2,2

31.57 1
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ตองการของ
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คาดวาระดับ
วมโครงการจ
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ล่ันบางแหงไ
แนวโนมกา

งานอุตสาหก
สามิตที่จัดเก็บ
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ดัชนีรา
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3.1 เดือนพฤ
3.2 เดือนมถุิ
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ะ 8.9 เทียบ เฉ

ป 2545 ดัชนี
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นีราคาผูบริโภ
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   4. ดัช
ขึ้นรอยละ 1.7
วดพาหนะ ก
ขึ้นรอยละ 3.2

 
อสัตวสดลดล
าจะละเม็ด  ป
เค็ม รวมถึง 
หอม  เปนตน

 
มันเชื้อเพลิงโ
นซิน 91 และเ

  
กการปรับราค

5. ถาพิ
ยบกับ พฤษภ
ืองดื่มเพิ่มขึ้น
วดเนื้อสัตว เ

สวนดัช
คาหมวดพาห

6. ถาพิ
ยละ 8.8 จาก
หารและเครื่อ

า:  สํานักงานพ

นีราคาผูบริโ
7 (พฤษภาคม
การขนสง แล
2 ดัชนีหมวดอ

4.1 ดัชนีรา
ลงรอยละ 0.9 
ปลากะพง  ปล
 ผักสดลดลงร
น  เพราะอยูใน

4.2 ดัชนีหม
โดยเฉลี่ยสูงขึ้
เบนซิน 95 จาํ

4.3 ดัชนีราค
คาขึ้นของคาโ
พิจารณาเทียบ
าคม 2550 
นรอยละ 15.1
เปดไก และสั
ชนีราคาหมวด
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2 เมื่อเทียบกั
 น้ํามันดีเซล 5
นะ  การขนส
าทาง  
นายน 2550 
) สาเหตุหลั
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รางที่ 14 :  ดัช

วมทุกรายการ

หมวดอาหารแ

 ขาว แปงและ

 เนื้อสัตว เปด

 ไขและผลิตภั

 ผักและผลไม

 เคร่ืองประกอ

 เคร่ืองดื่มไมมี

 อาหารบริโภค

 อาหารบริโภค

หมวดอื่น ๆ ไมใช

หมวดเคร่ืองนุ
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รโิภคพื้นฐาน 

สดและพลังงาน
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36 103.20

22 105.40

09 191.70

69 102.50

93 103.80

66 112.50

4. 198.40

36 180.00

99 228.70

 มิ.ย.51  พ

ผูบริโภคชุดทั่ว
ดกระทรวงพาณิ

ารคลังจังหวัด

อนมิถุนายน 2

139.60 125

161.00 139

189.90 123

143.90 129

150.20 127

230.10 209

151.40 126

111.50 109

147.30 134

123.40 113

126.50 117

103.10 102

103.50 103

105.20 104

177.90 150

102.50 100

103.60 102

111.90 108

192.40 159

181.70 153

209.90 167

พ.ค.51  มิ.ย

ดัชนี

ไปที่หักรายการ
ณิชย กระทรวงพ

บทส

ดระยอง เดือน

2551   

  ม.ค.-

มิ.ย.-51

5.90 134.40

9.60 151.30

3.80 152.60

9.30 139.90

7.40 144.60

9.60 221.60

6.10 144.40

9.10 111.00

4.90 139.30

3.90 117.20

7.50 124.00

2.90 103.10

3.30 103.40

4.00 104.70

0.00 170.40

0.20 101.60

2.40 103.50

8.50 110.30

9.00 180.30

3.60 169.30

7.90 198.40

.50

รสินคากลุมอาห
พาณิชย (www.

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

(ปฐาน พ.

พ.ค.51/ พ.ค

เม.ย.-51 พ.ค

1.72 1

-0.19 1

1.42 5

0.00

-2.33

-2.39

1.65 2

1.43

2.24

0.08

3.24 1

0.39

-0.29

0.19

7.76 2

0.00

0.19

0.54

3.12 2

-0.94

8.96 3

อัตราการเ

หารสดและสิน
price.moc.go.th

หาร  

2551 l 31 l

ศ.2545 = 100

ค.51/ ม.ค.51-มิ.ย.5

ค.-50 ม.ค.50-มิ.ย.

12.79 8.8

15.11 11.7

55.57 23.6

11.29 9.4

15.15 13.6

7.16 14.5

22.05 18.4

3.67 2.0

11.64 7.3

8.43 2.9

11.15 6.7

0.58 0.2

-0.10 -0.3

1.35 0.6

27.80 17.3

2.30 1.4

1.37 0.8

3.69 2.2

24.78 17.7

17.19 14.4

36.21 22.7

เปลี่ยนแปลง

คากลุมพลังงาน
h) 

0) 

51/

.50
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70
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ตาร
 

ลํา

2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3

หมาย
ที่มา: 

รางที่ 15 : บริ

ดับ
หมวด

1 ขาวสาร - ขาว
 - ข

2 สุกรชําแหละ 
3 ไกสด
4 ปลาทูน่ึง
5 กระเทียมแหง
6 หัวหอมแดง (
7 พริกขี้หนูแหง
8 พริกขี้หนูสด
9 ไขไก (เบอร 3
10 น้ํามันถั่วเหลือ
11 น้ําตาลทรายข
12 ผักคะนา
13 ถั่วฝกยาว
14 ผักบุงจีน
15 ผักชี
16 มะนาว

หม
17 ปูนซีเมนตตรา
18 ปูนซีเมนตตรา
19 เหล็กเสนกลม
20 สังกะสี
21 ทอ PVC ขนา
22 อิฐมอญ
23 คอนกรีตบลอ

ห
24 เบนซิน 91,
25 เบนซิน 95
26 ดีเซล หมุนเร็ว
27 กาซหุงตม ปต

หม
28 ขาวเปลือกเจา
29 ยางแผนดิบคล
30 น้ํายางสด  ,เศ
31 สัปปะรด ผลใ
32 หัวมันสดคละ
33 กุงขาว  ขนาด
34 กุงขาว  ขนาด
35 กุงขาว  ขนาด
36 ไขตะพาบน้ํา 
37 ลูกตะพาบน้ํา

38 ทุเรียนหมอนท
39 เงาะ

ยเหตุ: ราคานี้มิใชราค
 สํานักงานพาณิชยจัง

รการขาวตลาด

รายการสินคา
สินคาอุปโภคบริโภค
วสาร 100%
ขาวสารหอมมะลิ
 - เนือแดง

 
ไมตัดหมวด)
ง (กลาง) 

3)
อง ,นํ้ามันปาลม
าว

มวดวัสดุกอสราง
าเสือ 
าชาง
ม ขนาด 9 มม.

ด 1/2 นิ้ว

ค
หมวดเช้ือเพลิง

ว ,กาซ NGV  (ปตท.
ตท.
มวดสินคาเกษตร
า 25%
ละ  
ษยาง(ขี้ยาง)
ใหญ, ผลเล็ก
ะ
 30 ตัว
 60 ตัว
 70 ตัว

หมวดผลไม
ทอง

คาที่บังคับใหซ้ือขาย แ
งหวัดระยอง  โทรศัพ

รายงานภาวะ

ดจังหวัดระยอ

หนวย
ค

15 กก
15 กก
กก.ละ
กก.ละ
เขง ละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
ฟองละ
ลิตรละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
ลูกละ

ถุงละ
ถุงละ
เสนละ
ฟตุละ
เสนละ
กอนล
กอนล

ลิตรละ
ลิตรละ

.) ลิตรละ
15 กก.ล

ตันละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
กก.ละ
ฟองละ
ตัวละ

กก.ละ
กก.ละ

แตเปนราคาที่ใหทราบ
ท 0 3869 4044-6  โท

 
ะเศรษฐกิจกา

อง   ประจําวนั

ย สัปดาหท่ี 1

ก. 490.00
ก. 540.00
ะ 110.00-120.
ะ 70.00-75.0
ะ 25.00
ะ 40.00
ะ 40.00
ะ 110.00
ะ 70.00
ะ 2.60
ะ 49.50,47.5
ะ 23.00-25.0
ะ 20.00
ะ 20.00
ะ 10.00
ะ 70.00
ะ 3.00

135.00
145.00

ะ 180.00
ะ 18.50
ะ 65.00
ะ 0.70
ะ 4.50

ะ 39.02
ะ 35.42
ะ 39.07,8.50
ละ 305.00

ะ 11,000-12,0
ะ 90.00
ะ 88-89,49.5
ะ 4.10,1.70
ะ -
ะ 190.00
ะ 110.00
ะ 94.00
ะ 2.70
ะ -

ะ 30.00-35.0
ะ 10.00-13.0

บแนวโนมเทานั้น 
ทรสาร 0 3869 4047 

ารคลังจังหวัด

นท่ี  26 มิถุนา

1 สัปดาหท่ี 2

490.00
540.00

00 110.00-120.0
00 70.00-75.00

25.00
40.00
40.00

120.00
80.00
2.50

0 49.50,47.50
00 23.00-25.00

20.00
30.00
10.00
70.00
3.00

135.00
145.00
180.00
18.50
65.00
0.70
4.50

40.52
36.92

0 40.57,8.50
305.00

000 11,000-12,00
99.00

0 88-89,56.25
4.50,1.70

-
190.00
104.00
98.00
2.00

-

00 30.00-35.00
00 13.00-15.00

บทส

ดระยอง เดือน

ายน 2551 

สัปดาหท่ี 3

490.00
540.00

00 110.00-120.00
0 70.00-75.00

25.00
40.00
50.00

120.00
90.00
2.50

0 49.50,47.50
0 23.00-25.00

20.00
30.00
10.00
95.00
3.00

135.00
145.00
180.00
18.50
65.00
0.70
4.50

41.02
37.42

41.87,8.50
305.00

00 11,000-12,000
99.00-100.00

5 88.90,51.50
5.1,2.0

-
190.00
108.00
102.00
1.00

-

0 35.00-40.00
0 15.00-18.00

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

สัปดาหท่ี 4

490.00
540.00

0 110.00-120.00
75.00
25.00
40.00
50.00

110.00
80.00
2.50

49.50,47.50
23.00-25.00

20.00
30.00
10.00
80.00
2.00

135.00
145.00
180.00
18.50
65.00
0.70
4.50

41.02
37.42

41.87,8.50
305.00

0 10,000-11,000
0 97.00-99.00

97-99,54.5-56.4
5.6,2.3

-
190.00
108.00
106.00
1.00

-

35.00-40.00
15.00

หาร  

2551 l 32 l

ราคาเฉลี่ย

490.00
540.00
115.00
73.12
25.00
40.00
45.00

115.00
80.00
2.52

49.50,47.50
24.00
20.00
27.50
10.00
78.75
2.75

135.00
145.00
180.00
18.50
65.00
0.70
4.50

40.39
36.79

40.84,8.50
305.00

11,250.00
96.62

4 91,53.17
4.82,1.92

-
190.00
107.50
110.00
1.67

-

35.00
14.25



 

 

2.5
  
พิจ
โดย
ในภ
เมษ
สว
เพื่อ
  
ปร
นัด
โดย
ระย

ตาร
 

อั

อั

หมา
       
ที่มา

5   ดานกา
การจาง

ารณาจากจํา
ยการจางงาน
ภาคอุตสาห
ษายน 2551  
นอัตราคาจา
อใหเหมาะสม

แนวโน
ะกันสังคมที่
พบแรงงานขึ้
ยตรง   หรือผู
ยองไดทุกวัน-

รางที่ 16 :  แส

ตราการวางงา

%

 ผูประกันตนใ

ประกันสังค

%

อัตราคาจางขัน้

%

รายกา

ายเหตุ:  %  
             N/A คื
า:  สํานักงานแร

ารจางงาน 
งงานเดือนมิถุ
านวนลูกจาง
น(จํานวนแร
กรรมและภา
 อยูที่รอยละ
างขั้นต่ําของ
มกับคาครองชี
มการจางงาน
มีแนวโนมเพ
ขึ้นทุกวันอังค
ผูสมัครงานส
-เวลาราชการ

สดงอตัราการ

าน(รอยละ)

%

ในระบบ

คม(คน)

%

นต่ํา(บาท)

%

าร

 คือ  อัตราเปลี่ย
อ ไมมีขอมูล 
รงงานจังหวัดระ

รายงานภาวะ

ถุนายน 2551 
งในระบบปร
รงงานในระบ
าคการเกษต
ะ  1  ของกําล
จังหวัดระยอ
ชีพที่ปรับตัวสู
นเดือนกรกฎ
พิ่มขึ้นตอเนื่อ
คารที่สองของ
ามารถมาลงท
ร 

เปล่ียนแปลง

2549

ทั้งป ทั้

1.27

-19.15

255,585 27

3.08

155.00 1

3.45

ยนแปลงจากระ

ะยอง, สํานักงา

 
ะเศรษฐกิจกา

   ปรับตัวสูง
ระกันสังคม 
บบประกันสั
รเปนสําคัญ 
ลังแรงงานร
องอยูที่  173 
สูงขึ้น 
าคม 2551   ค
อง   ทั้งนี้   สํ
งเดือน   เพื่อใ
ทะเบียน ฝาก

 
ดานการจางง

ทั้งป คร่ึงปแร

1.40 1.

10.53 -19.

7,664 533,1

8.64 6.

61.00 161.

3.87 3.

2550

ยะเดียวกันปกอ

นประกันสังคม

 
 
 

ารคลังจังหวัด

ขึ้นตอเนื่อง  
  จํานวน   2
สังคม)เพิ่มขึ้
   และอัตรา
วม   ปรับตั

  บาท/วัน  ต

คาดวาจะขยา
สํานักงานจัด
ใหบริษัทและ
กประวัติเพื่อห

งาน 

รก คร่ึงปหลัง

35 1.45

80 70.59

69 552,819

86 8.14

00 161.00

87 3.87

0

อน 

มจังหวัดระยอง

บทส

ดระยอง เดือน

 เมื่อเทียบกับ
292,173  คน
้น   ตามการ
การวางงาน
วลดลงจากร
ามการประก

ายตัวจากจําน
หางานจังหวั
ะโรงงานตางๆ
หางานไดที่สํา

ไตรมาส1 ไตร

0.50

-44.44

287,091 29

8.52

165.00 1

2.48

       

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

บเดือนเดียวกั
น   เพิ่มขึ้นรอ
รเพิ่มขึ้นของ
ของจังหวัด
ระยะเดียวกัน
กาศขึ้นอัตรา

นวนผูประกัน
วัดระยองไดมี
ๆไดมาพบกับ
านักงานจัดห

รมาส2 พ.ค

N/A N

-

92,173 288,5

8.77 8

170.33 173

5.80 7

2551

หาร  

2551 l 33 l

ันของปกอน
อยละ   8.77
การจางงาน
ระยองเดือน
นของปกอน
คาจางขั้นต่ํา

นตนในระบบ
มีการจัดงาน
บผูสมัครงาน
หางานจังหวัด

ค. มิ.ย.

N/A N/A

- -

534 292,173

8.57 8.77

3.00 173.00

7.45 7.45

น   
7            
น            
น    
น           
า  

บ
น       
น
ด

A

-

3

7

0

5
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ม.ค. 
2548

% YOY

หมายเหตุ : อตั
ที่มา: สํานักงา

เม.ย. ก.ค.

ตราการวางงาน
านแรงงานจังห

อัตราการ

จํานวนผู

รายงานภาวะ

ต.ค. ม.ค. 
2549

นขอมูลยอนหลั
วัดระยอง,สํานั

รวางงาน

ผประกันตนในร

 
ะเศรษฐกิจกา

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม.ย. ก.ค.

ัง 2 เดือน      
ักงานประกันสั

การจา

ระบบประกันสั

ารคลังจังหวัด

ต.ค. ม.ค. 
2550

สงัคมจังหวัดระ

างงาน

สงัคม

บทส

ดระยอง เดือน

เม.ย. ก.ค.

ยอง

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ต.ค. ม.ค. 
2551

หาร  
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เม.ย.

 



 

ตาร
 

ตร
เก
ปศ
เห
อุต
ภา
กา
กา
กา
กา
ดา
ดา

ดา
งบ
1. 
จงั

 - ไ

 - จ

 - เ
- อ
- ง

2. 
งบ
 - ไ

 - จ

 - เ

 - อ

รางที่ 17 :  ตร

             
รวจสอบสถา
ษตรกรรม 
ศุสัตว 
หมืองแรและย
ตสาหกรรม 
าคบริการและ
ารบริโภคภาค
ารลงทุนภาคเ
ารใชจายภาคร
ารคาระหวางป
านการเงนิ 
านระดับราคา

านการจางงาน
บยุทธศาสตรพ
 โครงการภายใ
งหวัด พ.ศ.2551

ไดรับจัดสรรงบ

จัดทําไดจํานวน

เบิกจายแลว  54
อยูระหวางดําเนิ
งบประมาณคงเห

 งบบริหารจังห
บประมาณ พ.ศ.
ไดรับจัดสรรงบ

จัดทําโครงการ

เบิกจายแลว  4.

อยูระหวางดําเนิ

รวจสอบและป

      สัญญาณอ
นการณและป

ยอยหนิ 

ะการทองเทีย่ว
คเอกชน 
อกชน 
รัฐ 
ประเทศ 

า 

น 
พัฒนาจงัหวดั
ตแผนงานยุทธ

1  (107 ลานบาท

บประมาณ  106

น 569 โครงการ

4.37 ลานบาท(ร
นิงงาน  52.27  ล
หลือ 0.34 ลาน

วัดแบบบูรณาก
.2551 จังหวัดระ
บประมาณ  10  

  จํานวน 8 โคร

.87  ลานบาท(ร

นิงงาน 5.13 ลาน

รายงานภาวะ

ประเมินสถาน

อันตรายตองรี
ประเมินสถาน

ว 

ด 
ศาสตรอยูดีมีสุ
ท) 

6.65 ลานบาท 

ร  

รอยละ51) 
ลานบาท (รอยล
บาท 

การประจําป
ะยอง   
 ลานบาท 

รงการ  

รอยละ 49) 

นบาท(รอยละ 

 
ะเศรษฐกิจกา

 
นการณเศรษฐ

รีบแกไข       
นการณ สัญ

ขระดับ

 
 

ละ 49) 
 

 
 

 
 
 

51)  

ารคลังจังหวัด

ฐกิจจังหวัด 

      สัญญาณเ
ญาณ 

 
  

  

  

  

  

  

 ควรเร

  

  

 ดัชนีร
สูงขึน้
ของร

  

 ควรติ
 งบปร

ที่กําห
 
 
 

 
 

 
 
 
 

บทส

ดระยอง เดือน

เฝาระวัง      
ขอ

รงรัดการเบิกจ

ราคาผูบริโภค
นรอยละ  12.7
ราคาขายปลีกน

ติดตามเรงรัดก
ระมาณเพือ่ให
หนด 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

          ปลอดภั
เสนอแนะ 

 

จายงบลงทุน 

คเดือนมิถุนาย
79  จากการป
น้ํามันขายปลี

การใชจายเงิน
หเปนไปตามเ

หาร  

2551 l 35 l

ภยั และผาน   

 

ยน 2551 
รับตัวสูงขึ้น
ลีกเปนสําคญั 

น 
เปาหมาย 

 



 

  

สรุ
     
 
  
ปก
  
จัดเ
รอย
  
  
ภาษี
คิดเ
  
มีจํา
ราย
3.06

 

  
ต่ําก
  
มิถุ
คิดเ
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.ค.51

,226.00         

38.30           

,206.06         

,470.36         

,441.95         

,441.95         

,912.31         
ชีกลาง  และราย

ะมาณจังหวัด
งหวัดระยองมี
อนเดียวกันข
ะจําต่ํากวาปก

ประจําเดือนมิ

าย
ป
บัน

,198.70

,026.56

172.14

39.30

-            

39.30

,238.00

,026.56

211.44
ชกลาง  และราย

ารคลังจังหวัด

ยกตามประเภ

มิ.ย.51

10,223.90       

-                  

-                  

10,223.90       

977.96            

977.96            

11,201.86       
ยงานผลการเบกิ

ดระยอง  ประ
มีการเบิกจาย
องปกอน  55
กอนรอยละ  9

มิถุนายน  255

เบิกจาย
จริงป
ท่ีแลว
 (2)

1,259.88

1,059.41

200.47

33.29

-                  

33.29

1,293.17

1,059.41

233.76
งานผลการเบกิ

บทส

ดระยอง เดือน

ภทรายได 

รวมทั้งสิ

61,4              

                    

2,2                

63,6              

8,4                

8,4                

72,1              
กจายจากระบบ

จําเดือนมิถุน
ยเงินงบประม
5.17  ลานบ
9.55  และ  3.1

51 

จํานว
(3) = (1) 

8

1

7

9

                 

9

7

1

6

เปรีย
ปป

กจายจากระบบ 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ห

สิ้น

449.90         

38.30          

206.06         

694.26         

419.91         

419.91         

114.17         
  GFMIS 

ายน  2551 
มาณ (รวมรา
าท  คิดเปนร
10  ตามลําดับ

ห

วน
 - (2) (4)=
-61.18 

-32.85 

-28.33 

6.01

-              

6.01

-55.17 

-32.85 

-22.32 

ยบเทียบเบิกจ
ปจจุบันกับปที่

 GFMIS 

หาร  

2551 l 44 l

นวย:  ลานบาท

รอยละ

85.21             

0.05               

3.06               

88.32             

11.68             

11.68             

100.00            

ยจายปกอน)
รอยละ  4.27
บ 

หนวย: ลานบาท

รอยละ
= (3)/(2)*100

-4.86 

-3.10 

-14.13 

18.05

-                

18.05

-4.27 

-3.10 

-9.55 

ายจริง
ทีแ่ลว

ท 

)  
7  

ท 

 

 



 

 

 
  
  
 
  
  
  
 
  
  
 
 
  
 
  
 
 
 

1,

1,

2,

2,

3,

3,
ล

ที่

หนวยง
งบประจ
1.  กองท
2.  สนง
3.  สนง
4.  สนง
5.  สนง
 งบลงทุ
1.  กรม
2.  กรม
3.  กรม
4.  กรม
5.  สนง

0

500

000

500

000

500

000

500

 ม.ค. 
2548

เม

านบาท

มา: ศูนยเทคโน

านที่มีผลการ
จํา     
ทัพเรือ  เบิกจ
ง.คณะกรรมก
ง.ปลัดกระทร
ง.ตํารวจแหงช
ง.คณะกรรมก
ทุน     
สงเสริมการป
ชลประทาน  
ทางหลวงชน
ทางหลวง  เบิ
ง.คณะกรรมก

ม.ย. ก.ค. ต

โลยีและสารสน

รายงานภาวะ

รเบิกจายงบปร

จายแลว  6,70
การการศึกษาข
วงสาธารณสุ
ชาติ  เบกิจายแ
การการอาชีวศึ

ปกครองทองถิ
 เบกิจายแลว 
นบท  เบกิจายแ
บิกจายแลว  4
การการศึกษาข

ต.ค.  ม.ค. 
2549

เม

เทศ กรมบัญชีก

ผลการเบิกจ

 
ะเศรษฐกิจกา

ระมาณประจํ

6.68  ลานบา
ขั้นพืน้ฐาน  เบ
ข  เบิกจายแล
แลว  305.57  
ศกึษา  เบิกจาย

ถ่ิน  เบิกจายแ
  661.60  ลาน
แลว  63.41  ล
1.24  ลานบา
ขั้นพืน้ฐาน  เบ

ม.ย. ก.ค. ต

ลาง และรายงาน

จายเงินงบป

ผลก

อัตร

เสน

ารคลังจังหวัด

จําปงบประมา

ท  
บิกจายแลว  1
ลว  407.46  ล
 ลานบาท 
ยแลว  112.21

แลว  1,167.91
นบาท 
ลานบาท   
ท 
บิกจายแลว  3

ต.ค.  ม.ค. 
2550

เม

นผลการเบิกจายจ

ประมาณจังห

การเบิกจายเงิน

ราการเปลี่ยนแป

นแนวโนม

บทส

ดระยอง เดือน

าณ  พ.ศ. 255

1,212.47  ลาน
านบาท 

1  ลานบาท 

1  ลานบาท 

34.29  ลานบา

ม.ย. ก.ค. ต

จากระบบ GFMI

หวดัระยอง

งบประมาณ  (แ

ปลงจากปกอน 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

1  สูงสุด  5  อั

นบาท 

าท 

.ค.  ม.ค. 
2551

เม

IS

แกนซาย)

  (แกนขวา)

หาร  

2551 l 45 l

อันดับ   
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มิถุ
คิดเ
1,1
ชวง
 
ตาร
 

1. ร
     
     
2.  
     
     
3.  
     
     
ที่มา

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2   
 

นายน 2551)
เปนรอยละ  
65.32  ลานบ
งเดียวกันของ

  
รางที่ 24 :  กา

รายจายจรงิปป
 1.1 งบประจํา
 1.2 งบลงทุน
 รายจายปกอน
 2.1 งบประจํา
 2.2 งบลงทุน
 รวมการเบิกจ
 3.1 งบประจํา
 3.2 งบลงทุน

รายก

า:  ศูนยเทคโนโ

ผลการเบิกจ
การเบิกจาย

)  มีจํานวน  
13.89  โดยมี
บาท  คิดเปน
งปกอน  381.1

  
ารเบิกจายเงิน

ปจจุบัน
า

น
า

จาย
า

การ

โลยีและสารสน

รายงานภาวะ

จายเงินงบประ
ยงบประมาณ
 12,677.66  ล
มีการเบิกจาย
นรอยละ  13
10  ลานบาท 

 
นงบประมาณส

เบิกจา
จริงป
ปจจุบั

 (1)

11,             
9,               
2,               

                 
                 
                 

12,             
9,               
2,               

นเทศ กรมบัญชี

 
ะเศรษฐกิจกา

ะมาณสะสม 
ชวง  9  เดือน
ลานบาท  สูง
งบประจํา  9
.67  และมีก

  คิดเปนรอยล
  

สะสมตั้งแตต

าย
ป
บัน
)

,721.27       
,690.94       
,030.33       
956.39        

-             
956.39        
,677.66       
,690.94       
,986.72       
ชกลาง  และราย

ารคลังจังหวัด

นแรกของปง
งกวาชวงเดีย

9,690.94  ลาน
การเบิกจายงบ
ละ  14.63 

 
ตนปงบประมา

เบิกจาย
จริงป
ทีแลว
 (2)

10,428.01       
8,525.62         
1,902.39         

703.23            
-                  

703.23            
11,131.24       
8,525.62         
2,605.62         

งานผลการเบกิ

บทส

ดระยอง เดือน

บประมาณ พ
ยวกันของปก
นบาท  สูงกว
บลงทุน  2,9

 
าณถึงเดือนมิ

จํานว
(3) = (1)

1 1,               
2 1,               
9                  
3                  

                
3                  
4 1,               
2 1,               
2                  

เปรีย
ปป

กจายจากระบบ 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

พ.ศ.2551  (ตุ
กอน  1,546.4
วาชวงเดียวกั
986.72 ลานบ

ถนุายน  2551

หน

วน
) - (2) (4)=

,293.26       
,165.32       
127.94        
253.16        

-              
253.16        
,546.42       
,165.32       
381.10        

ยบเทียบเบิกจ
ปจจุบันกับปที

 GFMIS 

หาร  

2551 l 46 l

ตุลาคม 2550-
42  ลานบาท
ันของปกอน
บาท  สูงกวา

1 

นวย: ลานบาท

รอยละ
= (3)/(2)*100

12.40             
13.67             
6.73               

36.00             
-                 

36.00             
13.89             
13.67             
14.63             

จายจริง
ทีแลว

-
ท        
น  
า         

ท 
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10,2
เกนิ
  
ตาร

ราย
รายไ

รายจา

ดุลกา

หมาย
         
         
ที่มา: 

 

  
 

. ดานฐาน
3.3.1 
 

223.90  ลานบ
นดุล  9,025.20

 
รางที่  25 :  แส

ยการ มิ.ย.
ดรวม* 4,650.49
ยรวม** 1,259.88
ารคลัง 3,390.61

% -44.98
ยเหต:ุ  %  คือ  อตั
           รายไดรวม*  ม
           รายจายรวม**
  ศูนยเทคโนโลยสีาร

 

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ต.ค.

ลานบาท

ที่มา: ศูนยเทคโน

นะการคลัง 
ฐานะการคลั
เดือนมิถุนา

บาท   ขณะทีร่
0  ลานบาท 

   
สดงฐานะการ

ก.ค. ส.ค.
2,525.35 1,116
1,086.53 1,247
1,438.82 -131

-76.48 -102
ตราเปลี่ยนแปลงจากร
มาจากรายไดแผนดนิ
*   เปนรายจายงบประ
รสนเทศ  กรมบัญชกีล

 ม.ค. 
2549

เม

นโลยีสารสนเทศ

ฐานะก

อัตราก

เสนแน

รายงานภาวะ

ลังของจังหวัด
ายน  2551  จ
รายจายปจจบุั

รคลังจังหวัดร

ก.ย. ต
.32 919.22 6
.88 1,404.57 1
.56 -485.35 4
.00 -104.98
ะยะเดียวกันปกอน 
นําสงคลงัจากเงินใน
ะมาณจริงปปจจุบัน  ไ
ลาง  และรายงานผลก

.ย. ก.ค.

ศ กรมบัญชีกลาง

ฐ

การคลังจังหวัด

การเปลี่ยนแปล

นวโนม

 
ะเศรษฐกิจกา

ด 
จังหวัดระยอ
บันมีจํานวน  

ระยอง  ประจํ

ต.ค. พ.ย.
,276.08 7,973.20
,452.89 1,172.28
,823.19 6,800.92
-23.45 19.48

งบประมาณ 
ไมรายจายงบประมาณ
การเบิกจายเงนิจากระ

ต.ค.  ม.ค. 
2550

ง และรายงานผล

ฐานะการคลัง

ระยอง  (แกนซ

งจากปกอน  (แ

ารคลังจังหวัด

องมีรายไดนํ
1,198.70  ลาน

จําเดือนมิถุนา

ธ.ค. ม.ค.
6,273.92 7,508
1,210.52 1,495
5,063.40 6,013

-4.65 -10

ณปกอน 
ะบบ   GFMIS         

เม.ย. ก.ค

ลการเบิกจายเงนิ

งจังหวัดระยอ

ซาย)

แกนขวา)

บทส

ดระยอง เดือน

าสงคลังจาก
นบาท  ทําให

ายน  2551 

. ก.พ.
8.79 7,780.11 5
5.57 1,182.57 1
3.22 6,597.54 4
0.17 21.73

. ต.ค.  ม
25

นจากระบบ GFM

อง

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

กเงินงบประม
หฐานะการคลั

มี.ค. เม.ย.
5,999.25 6,328.82
1,240.33 1,452.30
4,758.92 4,876.52

-11.09 -9.21

ม.ค. 
551

เม.ย.

MIS

หาร  

2551 l 47 l

มาณ จํานวน
ลังของจังหวัด

หนวย:  ลานบ

พ.ค. มิ.ย
5,330.19 10,22
1,316.11 1,19
4,014.08 9,02

-25.42 16
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ตาร
      

รา

รายไ

รายจ

ดุลก

หมาย
ท่ีมา:

 
 
 
 
 
 

-
-

ที

3.3.2 
  

7.34  ลานบาท
รคลังขององค
รางที่  26 :  แส
                  ป

ายการ มิ.ย.

ได 477.53

จาย 241.53

การคลัง 236.00

% 38.48

ยเหตุ:  %  คอื  อ
: เปนขอมูลขององค

1,200
1,000
-800
-600
-400
-200

0
200
400
600
800

 ม.ค. 
2548

ลานบาท

ที่มา: องคกรปก

ฐานะการค
เดือนมิถุน

ท  ขณะที่ราย
คกรปกครองส
สดงฐานะการ
ระจําเดือนมถิ

ก.ค. ส.ค.

145.31 294.23

234.76 314.61

-89.45 -20.38

-498.09 -141.24

อัตราเปลี่ยนแปลงจ
คกรปกครองสวนท

เม.ย. ก.ค. ต

กครองทองถิ่นจั

ฐาน

อัตร

เสน

รายงานภาวะ

คลังขององคก
นายน 2551  จั
จายขององคก
สวนทองถ่ินจั
รคลังขององค
ถุนายน  2551

ก.ย. ต.ค.

3 462.23 333

1 1,571.06 87

8 -1,108.83 246

4 88.99 678

จากระยะเดียวกันปก
ทองถ่ินจังหวัดระยอ

ต.ค.  ม.ค. 
2549

เม

ังหวัดระยอง  

ฐานะก

นะการคลังของขอ

ราการเปลี่ยนแปล

แนวโนม

 
ะเศรษฐกิจกา

กรปกครองสว
จังหวัดระยอง
กรปกครองส
ังหวัดระยอง
คกรปกครองส
1 

. พ.ย. ธ.

3.63 499.81 1

7.15 172.50 2

6.48 327.31 -

8.03 428.43 -1

กอน 
อง คือ อบจ. 1 แหง  

 

ม.ย. ก.ค. ต.ค

การคลังองคก

ององคกรปกครอ

ลงจากปกอน  (แ

ารคลังจังหวัด

วนทองถิ่น 
งมีรายไดของ
สวนทองถ่ินมี
เกินดุล  73.18
สวนทองถิ่นจั

.ค. ม.ค.

169.02 585.63

218.57 210.70

-49.55 374.93

121.72 532.69

 อบต. 28  แหง, เทศ

ค.  ม.ค. 
2550

เม.ย

กรปกครองส

องสวนทองถิ่น

แกนขวา)

บทส

ดระยอง เดือน

งองคกรปกค
จํานวน  144.
8  ลานบาท 
จังหวัดระยอง

ก.พ. ม.ีค.

443.14 34

196.51 19

246.63 14

-27.61 -5

ศบาล  3  แหง   

ย. ก.ค. ต.ค.

สวนทองถิ่น

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ครองสวนทอ
.16  ลานบาท

ง   

. เม.ย.

45.55 496.44

96.16 162.89

49.39 333.55

54.62 43.80

 ม.ค. 
2551

เม.ย.

น

หาร  

2551 l 48 l

งถ่ิน จํานวน
  ทําใหฐานะ

หนวย: ลานบ
พ.ค. ม.ิย.

227.98 217

206.34 144

21.64 73

-95.87 -68
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% YOY

น  
ะ

าท 

7.34
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8.99
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4.1 
งบป

 

1

2

3

4

5

ลําดั

หมา
ที่มา

 

 สวนที ่
และงบบ

  โครงกา
ประมาณ  107

 จําน
 เบิก
 อยูร
 งบป

โครงการเรียน

โครงการพัฒน

โครงการพัฒน

ชุมชน

โครงการรอง

และระบบคร

โครงการทรพั

และส่ิงแวดลอ

ช่ือโดบั

รวม

ายเหตุ:  ขอมูล 
า:  กลุมงานยุทธ

 4 :  ควา
ริหารจัง

ารภายใตแผน
7  ลานบาท 
นวน 569 โครง
จายแลว  54.3
ระหวางดําเนนิ
ประมาณคงเห

นรูชุมชน

นาอาชีพชุมชน

นาผลิตภัณฑ

รับความออนแอ

อบครัวไทย

พยากรธรรมชาติ

อม

โครงการ

ม

ณ  วันที่  31 กร
ธศาสตรการพัฒ

  
 
 

รายงานภาวะ

ามคืบหน

งหวัดแบ

นงานยุทธศาส

งการ   งบประ
37 ลานบาท  
นงาน  52.27  
หลือ   0.34   ล

ชุ

135

277

53

อ
38

66

569

หประเภท

แผนงาน

รกฎาคม  2551 
ฒนาจังหวัด  สาํ

 
ะเศรษฐกิจกา

นาการเบิ

บบบูรณา

สตรอยูดีมีสุข
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 จําน
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1 โครงการกอสร

เนินพระ อําเภอ
2 โครงการขุดลอ

นิ่มเสนาะ หมู 7
3 โครงการขุดลอ

ที่ดิน   หมู 7 ต.
4 โครงการปรับป

ทําการปรับภูมิ
5 โครงการกอสร

ขนาดความจ ุ5
รวม

1 โครงการสรางส
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รวม

1 โครงการปรับป

ระบบภาพของ
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รวม
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การเพ่ิมประสิท
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า:  กลุมงานยุทธ

 
หารจังหวัดแบ
  ลานบาท 
นวน 8 โครงก
การเบิกจาย 4.
ระหวางดําเนนิ

รางระบบประปา ตํ

อเมืองระยอง จงัหวั
อกหนาฝายทายวัดภ

7 ต.บานฉาง
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ช่ือโครงการ

หาเรงดวนของจังห
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620,000.00 2,5     

870,000.00 5,1 

ลการเบิกจายงบป

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

หวัดระยอง 

คงเหลือ

990,000.00 ลงน

-             เสร็จ

-             เสร็จ

-             เสร็จ

640,000.00 อยูระ

630,000.00

-             กําลัง

-             

-             เสร็จ

500,000.00 ระหว

500,000.00

130,000.00

ประมาณ

หาร  

2551 l 50 l

 ไดรับ

หนวย

ามในสัญญาจางแล

จเรียบรอยแลว

จเรียบรอยแลว

จเรียบรอยแลว
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ตาร

มลู

3. 

4. 

5. 

หมา
ที่มา

  

1 สินคาห
สินคาห

ยวกันของปกอ
หนายสินคาป
คา OTOP จัง
ดับ  5  ดาว  ที่
งไทยจิ๋ว   

แนวโนม
วโนมลดลง  
เปนทางเลือก
ดจําหนายสิน
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ลคาการจําหน

1. ประเภ

2. ประเภท

 ประเภทผาแล

 ประเภทของใ

ของที่

 ประเภทสมุนไ

ราย

ยเหตุ:  %  คอื
:  สํานักงานพัฒน

หนึ่งตําบลห
หนึ่งตําบล   ห
อน   โดยมียอ
ประเภทอาหา
งหวัดระยอง ณ
ที่สําคัญ  ไดแก

มสินคาสินคา
  ควรมีการจดั
เพิ่มขึ้น   ทั้งนี
คา   โดยใหผู

สดงรายไดจาก

ายสินคา OTO

%

ภทอาหาร

%

ทเคร่ืองดื่ม

%

ละเครื่องแตงกา

%
ใช/ของตกแต

ระลึก

%

พรที่ไมใชอาหา

%

การ

อ  อัตราเปลี่ยนแป
นาชุมชนจังหวัดระ

รายงานภาวะ

สวนที ่

หนึ่งผลิตภณั
หนึ่งผลิตภัณ
อดการจําหนา
ร   ผาและเค ื
ณ ลานหนาศู
ก  ทุเรียนทอด

าหนึ่งตําบล ห
ดกิจกรรมสงเส
นี้   ผูประกอบ
ผูที่สนใจสามา

กการจําหนาย

2549

ทั้งป

OP 1,164.14

9.35

769.48

12.72

39.11

-42.99

าย 10.54

0.43
ง/

304.81

5.25

าร 40.20

203.11
ลงจากระยะเดยีวก
ะยอง   

 
ะเศรษฐกิจกา

 5 :  นโ

ณฑ (OTOP)
ณฑ (OTOP) 
าย  จํานวน  
ร่ืองแตงกาย 
ศูนยการคาสต
ดกรอบ  ปลาห

หนึ่งผลิตภัณ
สริมการขายเ
บการควรเผยแ
ารถเขามาคนห

ยสินคาหนึง่ตํ

ทั้งป ค

4 1,425.63

5 22.46

8 973.39

2 26.50

1 47.81

9 22.24

4 10.80

3 2.44

1 344.56

5 13.04

0 49.07

1 22.07
กันปกอน 

ารคลังจังหวัด

ยบายรัฐ

) 
เดือนมิถุนาย
 149.46  ลาน
   และเครื่องดื
ตาร พลาซา ใ
หมึกปรุงรส  

ฑเดือนกรกฎ
เพื่อขยายฐาน
แพรสินคาทา
หาสินคาและ

ตาํบลหนึ่งผลติ

ครึ่งปแรก คร่ึง

770.27

20.35

534.39

23.60

31.93

34.27

7.36

-5.31

164.70

6.93

31.89

44.37

2550

บทส

ดระยอง เดือน

ฐบาล 

ยน 2551   ขย
นบาท  ขยายต
ดื่ม   ประกอบ
นชวงสิ้นเดือ
  น้ํามันหอมร

ฎาคม 2551   
นลูกคา และกา
งอินเทอรเน็ต
ติดตอส่ังซื้อสิ

ตภัณฑ 

งปหลัง ไตรม

655.36 38

25.04 1

439.00 26

30.22 2

15.88 1

3.59 -

3.44

24.19 -

179.86 9

19.28 1

17.18 1

-5.14 -4
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ยายตัวเมื่อเที
ตัวรอยละ  10
บกับมีมหกรร
อน   สําหรับสิ
ระเหย และหัต

มูลคาการจําห
ารพัฒนาสินค
ต   เพื่อขยายต
สินคาไดโดยต

ห

มาส1 พ.ค.

87.54 101.4

14.69 -33.4

65.17 58.

22.12 -50.

14.80 5.

-7.50 7.

3.53 1.

-3.29 -14.2

93.01 31.

14.18 29.

11.03 4.2

43.87 6.2

2551

หาร  

2551 l 51 l

ทียบกับเดือน
0.06  จากการ
รมผลไมและ
สินคา OTOP
ตถกรรมบาน

หนายสินคามี
คาแบบใหมๆ
ตลาดและเพิ่ม
ตรง 

นวย:  ลานบาท

มิ.ย.

48 149.46

47 10.06

64 104.08

09 6.99

68 5.25

17 0.57

02 0.81

29 -22.12
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23 4.77

28 18.36
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นและสรางรา
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0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

ม.ค. 
2548

เม

ลานบาท

ที่มา: สํานักงา

ารธนาคารป
ารธนาคารป
วยเหลือประช
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บกับเดือนเดีย
อนุมัติ  4.48  
7  ลานบาท  แ
ประกอบธุรกจิ

ม.ย. ก.ค. ต.

นพัฒนาชุมชน

รายงานภาวะ

ประชาชน (ธ
ประชาชนเป
ชาชนทั่วไป
นการใหเงินกู ื
  สินเชื่อที่อน
สําหรับเดือน
ยวกันของปก
 ลานบาท  (เพิ
และรอยละขอ
จของลูกหนี้ให

.ค. ม.ค. 
2549

เม.

จังหวัดระยอง

มูลคาก
อัตราก
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ธนาคารออม
ปนหนึ่งในน
ที่ตองการเงิน
ยืมในอัตราด
นุมัติตั้งแตเร่ิม
นมิถุนายน 25
อน   โดยอนุ
พิ่มขึ้นรอยละ
องหนี้ที่คางชํ
หมีการเติบโต
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การจําหนาย (แก
การเปลี่ยนแปลงจ

ารคลังจังหวัด

มสิน) 
นโยบายของ
นทุนไปประ
อกเบี้ยต่ําเพื่อ
มโครงการ  จ
51   การใหสิ
มัติเงินกูจําน
  8.21)  สวน
ชําระรอยละ  2
ตมีรายไดสูงขึ

ค. ม.ค. 
2550

เม.ย

OTOP
กนซาย)
จากปกอน (แกน

บทส

ดระยอง เดือน

งรัฐบาลที่แก
ะกอบธุรกิจร
อชวยใหประช
จํานวน  17,3
สินเชื่อของโค
วน  150  ราย
ยอดหนี้คางชํ
22.48  ทั้งนี้
ขึ้นที่จะสามาร

ย. ก.ค. ต.ค

นขวา)
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กไขปญหาค
ายยอม  เชน
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%
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ม.ย. ก.ค. ต
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รายงานภาวะ

รุปโครงการธ

2549

ทั้งป

2,125

-24.62

67.69

-17.85

80.35

8.58
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2.52
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นแปลงจากระย
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.ค. ม.ค. 
2549

เม

ยอง

โคร
นราย (แกนซา
นวโนม
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ธนาคารประช

ทั้งป คร่ึ

2,352

10.68

74.93

10.70

64.70

-19.48

1,183.48

-5.27
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51.49

18.28
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ยะเดียวกันปกอ

ม.ย. ก.ค. ต
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าย)

ารคลังจังหวัด

ชาชน 

รึง่ปแรก ครึ่งป

924

-23.13

30.32

-20.90

32.39

-19.23 -

563.27 6

-12.02

104.33 1

59.06

18.54

80.38

2550

น 

.ค. ม.ค. 
2550

เม

คารประชา
จํานวนเงินกู

บทส

ดระยอง เดือน

ปหลัง ไตรมา
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54.71 -26

44.61 1

51.94 -25

32.31 9

-19.73 -36

620.21 309

1.83 14

111.95 59

45.05 23

18.01 19

47.78 7
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อ ข อ เ ส น อ
างไรก็ตาม  
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นะกลุมประ
ณะกรรมการม
ะวิหารใหกัม
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หมูบานใก
พันธมิตรอ
  จา
ประมาณ 3
200 คน 
ชาวบานยื่น
กลุมพันธมิ
จะไมรับรอ
สีดา และป
สามเมือง 
พันธมิตรอ
บานปลาย
กําลังเดินท
แตกลุมพั
ประชาชน
เกิดการชุล
ทาไมดีจึง
หมูบานไป
แตกลุมชา
ชาวบานตา
รวดเร็ว  

บทส
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พร ไดเดินทา
รทุกหกลอ 1 

บานแฝ
ชสีมา ซ่ึง
มนตรีวาการก
บันบานหลัง
าวของนายนพ
ลงจากรถ ก็นํ
กมาเพื่อประท
กํานันตําบลสา
ายขาวเรียกช
กลเคียงออกม
ออกไป ทําให
ากนั้นชาวบ
300 คน สวน
มีการตะโกน
นคําขาดวาภา
มิตรออกจากห
องความปลอ
ปลัดองคการบ
ไดเขามาหา

ออกจากหมูบ
 เพราะมีชา
ทางรวมตัวที
ันธมิตรพยา
ไปยังบานนา
ลมุน ยื้อยุดผลั
พากลุมพันธ
ปตั้งหลักอยูที่
วบานสวนห
ามไปไล กลุม
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างดวยรถกระ
 คัน ไปยังบ
ฝก  ต .สามเมื
เปนบานของ
กระทรวงการ
งดังกลาวมีน
พดลอาศัยอยู
นําปายขอควา
ทวง ทันใดนั้น
ามเมือง ไดป
ชาวบานในห
าตอตาน แล
ทั้งสองฝายเผ
านทยอยมา
กลุมพันธมิต

นตอวากันไป
ายในเวลา 30
หมูบานไป ถ
อดภัย  ตอมาตํ
บริหารสวนตํ
มและเกลี้ยก
านไปกอนที่เ
าวบานจากห
ที่บริเวณดังก
ายามจะฝาว
ายนพดลใหไ
ลักกันไปมา น
ธมิตรขึ้นรถถ
ที่ทําการ อบ
หนึ่งไดขับรถย
มพันธมิตรจึง
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ะบะ 9 คัน 
บานเลขที่ 79 
มือง  อ .สีดา 
งนายนพดล 
ตางประเทศ 
นางสําเนียง 
 ทันทีที่กลุม
ามโจมตีนาย
น นายสุนทร 
ประกาศผาน
หมูบานและ
ะขับไลกลุม
ผชิญหนากัน  
ารวมตัวกัน
รมีประมาณ 
มา โดยกลุม

0 นาที ให
ถาไมเชนนั้น
ตํารวจ สภ. 
าบล (อบต.) 
ลอมใหกลุม
เหตุการณจะ
ลายหมูบาน
ลาวมากขึ้น 
วงลอมของ
ด จึงทําให
นายอิทธิเห็น
ถอยออกจาก
บต.สามเมือง 
ยนตบรรทุก
งหนีไปอยาง

 
 
                     
 
 
 

 

 

 

   
 

  

 



 

   
 
ตอง
เกล้ี
การ
กรณ
  
  
สุขุ
ประ
เขา
พระ
วา แ
ออก
เปน
อธิป
มรด
เนื่อ
วิห
หลั
ถือเ
มีก
กฎห
สม
  
ควา
สังก
วา ป
รูจัก
อยา
เร่ือ
ก็ เ
แตค

นายอิท
งการเรียกรอง
ล้ียกลอมใหนา
รตางประเทศ
ณีเขาพระวิหา

ไมสนคํ
ที่จ.ศรีส

ม วงศประสิท
ะชาธิปไตย ห
พระวิหาร-ม
ะวิหารบนอุท
แมวาผลการป
กมาอยางไร 
นมรดกโลก
ปไตยตอไป 
ดกโลกไมใช
องจากประเด็น
าร และที่ผาน
ังคาเรือน ปก
เปนการรุกลํ้า
ารผลักดันให
หมายรัฐธรรม
าชิกเพื่อทวงคื

ทหารพ
ามปลอดภัยป
กัดหนวยเฉพ
ปฏิบัติหนาทีอ่
กมักคุนกับช
างดี ที่ผาน
ยมา แมมีคํา
ป น แ ค เ พี
ความสัมพันธ

ธิ กลาววาการ
งใหญาติพี่นอ
ายนพดลลาอ
ศ  เพราะทํา
าร  
าตัดสินม็อบย
สะเกษ ผู ส่ือ
ทธ์ิ ผูประสาน
หรือขบวนกา
ณฑลบูรพา 
ทยานแหงชา
ประชุมคณะก
จะมีการขึ้นท
กหรือไม  ก็

เพราะประ
ชประเด็นหลั
นหลักคือการ
นมาพบวามีช
กหลักอาศัยอย
าอธิปไตยของ
หกองทัพออ
มนูญ มาตรา 
คนืพื้นที่เขาพ
พรานนายหน
ประตูเหล็กท
พาะกิจกรมทห
อยูที่เขาพระวิ
ชาวกัมพูชาที
มาก็พูดคุยถา
าส่ังใหมีการป
ย ง ก า ร ป

ธทั้งสองฝายยั

รายงานภาวะ

รเดินทางมาค
องของนายนพ
อกจากตําแห
ใหไทยเสียป

ยันปกหลักตอ
อขาวรายงาน
นงานสหธรร
ารธรรมยาตร
ที่ปกหลักทว
ติเขาพระวิห
กรรมการมรด
ทะเบียนเขาพ
จะปกหลัก
ะเด็นการขึ้น
ลักของกลุมเ ี
รทวงคืนปราส
ชาวกัมพูชากว
ยูในเขตแดน
งไทยอยางชัด
อกมาดําเนิน
 77 พรอมทั้ง
ระวิหารเพิ่มขึ
นึ่งที่ทําหนา
ทางขึ้นเขาพ
หารพรานที่ 2
วิหารมานานก
ที่อาศัยอยูแถ
ามสารทุกขสุ
ปดประตูเหล็
ด ป ร ะ ตู เ

ยังคงแนนแฟน

 
ะเศรษฐกิจกา

คร้ังนี้เพื่อ
พดล ไป
หนง รมว.
ระโยชน

อ  
นวา นาย
มมิกเพื่อ
าทวงคืน
วงคืนเขา
าร กลาว
ดกโลกจะ
พระวิหาร
ทวงคืน
ทะเบียน
รียกรอง 
สาทพระ
วา 500 
ของไทย 
ดเจน ตอง
การตาม
งจะระดม
ขึ้นอีก  
าที่ รักษา
ระวิหาร 

23 กลาว
กวา 10 ป 
ถบนี้เปน
สุกดิบกัน
กทางขึ้น 
ท า นั้ น       
น    และ 

ารคลังจังหวัด

                 

 
ยอมรับวารู
คําสั่งใหมีก
บริเวณทาง
  สว
หลังมานป
ตามปกติ 
สนุกสนาน
เพราะสวน
เพราะที่ผา
พระวิหารม
  ขณ
พ ร ะ วิ ห า
นักทองเที่
คงมีเพียงท
ขายสินคา
แมคาบางร
นักทองเที่
เจาหนาที่ที
ขาวเขาพระ
  ผบ
  พ
ผูบัญชากา
ที่นายปอง
ความตอเนื
วา ปญหาพ
อาจจะทําใ
บางคนก็อ
โดยที่ไมได
ขนาดนั้น แ
  เมื่
ประเทศมห
มีการปฏิวัติ
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รูสึกลําบากใจ
การผลักดันช
งขึ้น  
วนความเคลื่
ประตู เหล็ก
บางรายก็จับ

น โดยไมสน
นใหญชินกับ
านมามีคําสั่ง
มาแลวหลายค
ณะที่บรรยาก
า ร เ ป น ไ ป อ
ยวเดินทางม
ทหาร เจาหน
อยูบริเวณลา
รายระบุวา แท
ยวเลย แ
ที่เกี่ยวของ แ
ะวิหารแทน  
บ.สส.อัด ปอง
ล . อ . บุ ญ ส
รทหารสูงสุด
พลระบุวาเรื่อ
นื่อง เพราะป
พวกนี้ดูไปก็ซ
ใหสับสน แล
อาจจะตองต
ดคิดอยางดี  ไ
และไมไดผูรับ
มื่อถามวานา
หาอํานาจสนับ
ติ  พล.อ.บุญส
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จหากในอนา
ชาวกัมพูชาออ

ือนไหวของ
ก็มีการดํา เน
บกลุมนั่งเลน
ใจการปดเป
บเหตุการณป
ปดเปดประต
คร้ัง  
กาศอุทยานแ
อ ย า ง เ งี ย บ
าชมเหมือนช
นาที่อุทยาน 
านจอดรถเทา
ทบจะไมไดข
แตยังดีที่ไดข
ละกองทัพนัก
 
งพล สรุปงาย
ส ร า ง เ นี ย ม
ด (ผบ.สส.) ก
องปราสาทพร
ระเทศไทยเกิ
ซับซอน ถ
ละสรุปอะไรที
ตกเปนจําเลย
ไมอยากพูดอะ
บผิดชอบโดย
ยปองพลออ
บสนุนกัมพูช
สราง      กลาว
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าคตรัฐบาลมี
อกนอกพื้นที่

ชาวกัมพูชา
นินชีวิตกัน
นไพกันอยาง
ดของประตู 
ดเปดประตู 
ตูทางขึ้นเขา

แหงชาติเขา
เ ห ง า ไ ม มี
ชวงที่ผานมา 
และแมคาที่
านั้น โดย
ขายสินคาให
ายสินคาให
กขาวที่มาทํา

ยเกินไป  
ป ร ะ ดิ ษ ฐ 

กลาวถึงกรณี
ระวิหารขาด
กิดการปฏิวัติ
ถาพูดแบบนี้
ที่งายเกินไป 
ยของสังคม 
ะไรใหลงลึก
ยตรง 
อกมาอางวา 
ชา เพราะไทย
ววาไมทราบ 

 
 

 

               

 
    

 

  



 

 
เพร
ควา
ศึกษ
เชื่อ
ชัดเ
  
กระ
พล
ที่ดี
ควา
ผลก
ของ
ไทย
ซ่ึงผ
ปญ

ทห
ละเ
แกป
คิดว
เร่ือ
ติดก
อยูร
แกป
  
กับ
รักษ
เกิด
มีก
เกิด

ราะไมใชเรื่อง
ามเชื่อมั่นเจา
ษา ในการพ
อมั่นจนกวาเ
เจนวาเชื่อมั่น

หากปร
ะทบตอความ
.อ.บุญสรางร
ตอกัน ผลก
ามแตกแยก ห
กระทบก็จะมี
งคน สวนเร่ือ
ยในกัมพูชา ไ
ผูนําของกัมพู
ญหาเหมือนกัน

 ดานพล
ารบก กลาวว
เอียดออน รัฐ
ปญหาในการ
วา ประชาชน
งของความสั
กันตองมีควา
รวมกันอยางส
ปญหาในสวน

พล.อ.อ
ผูวาราชการจั
ษาสถานการณ
ดปญหาหรือค
ารดําเนินการ
ดขึ้น 

 
 

งเกี่ยวกับกอง
าหนาที่ที่เกี่ย
พูดจาอะไรต
จาหนาที่ที่เกี
ไมไดก็อีกเรื่อ
าสาทพระวิห
มสัมพันธของ
ระบุวาถาประ
กระทบก็จะไม
หรือใชความ
มีมากมาย ทุก
องการรักษาค
ไดประสานงา
พูชาก็สามารถ
น  
ล.อ.อนุพงษ เ
วา เร่ืองปราส
ฐบาลของ 2 
รหาขอยุติ สว
นทั้ง 2 ประเท
สัมพันธของบ
มสัมพันธที่ดี
สันติ รวมทั้ง
นนี้โดยกลไก
อนุพงษกลาว
จังหวัดและเจ
ณใหอยูในสภ
ความรุนแรงเกิ
ร คาดวาไ

รายงานภาวะ

งทัพโดยตรง
ยวของ เพราะ
องระมัดระวั
กี่ยวของจะพิ
องหนึ่ง  
หารเปนมรด
งสองประเทศ
ชาชนมีความ
มมาก แตหาก
รุนแรงซึ่งกัน
กอยางอยูที่ค
ความปลอดภั
านและดูแลกั
ถพูดกันได เ

เผาจินดา ผูบั
าทพระวิหาร
ประเทศ ต

วนเรื่องของป
ศตองมีความ
านเมือง ประ
ดีตอกัน เพรา
การใชกลไก
ของรัฐบาล  
วอีกวามีการป
จาหนาที่ตํารว
ภาพเรียบรอย
กิดขึ้น ขณะนี
ไมมีเหตุการณ

 
ะเศรษฐกิจกา

 ตองมี
ะเขาตอง
วัง ตอง
พิสูจนให

กโลกจะ
ศหรือไม
มสัมพันธ
กนําไปสู
นและกัน 
วามรูสึก
ัยของคน
ันอยูแลว 
ขาเขาใจ

ัญชาการ
เปนเรื่อง
ตองเปนผู
ระชาชน
เขาใจใน
ะเทศที่อยู
ะเราตอง
กฎหมาย

ประสาน
วจในการ
ย ไมให
นี้ในพื้นที่
ณรุนแรง

ารคลังจังหวัด

 
อภิ

 ขณ
คาน แล
การขึ้นทะเ
วากัมพูช
คงตองยอน
เปนของใค
หรือกฎหม
สาลีรัฐวิภา
เตรียมกา
เบื้องตนน
เปนผูไปลง
ทางวิชากา
ลงนามขอ
คงปฏิ เสธ
คงตองมาดู
ยาก จนถึง
ที่เกี่ยวของ
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ภิสิทธ์ิ จ้ี ครม
ณะที่นายอภิสิ
ะหัวหนาพรร
เบียนปราสาท
าจะขอจดท
นกลับมาดูวา
คร ไมวาจะเ
มาย ตนไดมอ
าค ส.ส.กทม
รอยูหากพิจ
ายนพดลมีค
งนาม โดยเฉพ
าร ขอเสนอข
งนายนพดลใ
ธไมได  สวน
ดูอีกที เพรา
งวันนี้ ครม
งวาถอยคําเปน
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ม.เผยมติ พระ
สิทธิ์ เวชชาชี
รคประชาธิป
ทพระวิหาร ท
ทะเบียนไดฝ
าความรับผิด
ร่ืองเกี่ยวกับก
อบหมายให น

. ดูขอกฎหม
จารณากฎห
ความชัดเจนที
พาะอยางยิ่ง 
ของกัมพูชาอ
ในวันที่ 22 พ
นคณะรัฐมน
าะการตรวจส
ม.ก็ยังไมเปด
นอยางไร 
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ะวิหาร  
ชีวะ ผูนําฝาย
ปตย กลาวถึง
ที่มีแนวโนม
ฝายเดียวว า 
ชอบควรจะ
การปกครอง
นายพีระพันธุ 
ายและกําลัง
หมายอาญา 
ที่สุด  เพราะ
หากรายงาน
างอิงการไป
พฤษภาคมก็
นตรี  (ครม .) 
สอบคอนขาง
เผยมติครม. 

        

 

 

      

      



 

 

   
เขา
ทั่ว
สูงขึ
5.0 
254
จะมี
มีรอ
ประ
มาก
โดย
เฉล่ี
จะเ
ป 
แรง
ใน
ผูสูง
      
ผูสูง
ดาน
การ
คน
การ
ไดอ
อัน

ถึงเว

โครงสร
าสู สังคมสูงอ
โลก  ประ
ขึ้นเรื่อย ๆ ที่ผ
 ในป พ.ศ.2
43 เปนการเ
มีสัดสวนผูสู
อยละ 21.5 
ะกอบกับ กา
ก สงผลใหผูค
ยผูชายมีอายุเ
ล่ียที่ 80.6 ป ร
พิ่มขึ้นเมื่อเที
นับจาก พ.ศ
งงานดูแลเพี
อนาคต สงผ
งอายุ” เต็มตัว
      ในห
งอายุ ไดวางน
นสวัสดิการผู
รดูแลชีวิตคว
ดูแล นอกจาก
รเรียนรูสําหรั
อยางมีคุณภ
มีสวนลดโรค

วลา เต ี

รางประชากร
อายุ เชนเดีย
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มู

ป

มูลค

มู
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1

1   ตารางขอ

เศรษฐกิจดานอุป
  ภาคการเกษตร
.1  เกษตรกรรม
ปริมาณยางพา

%
ราคายางพาร

%
มูลคาผลผลิตยาง

%
ปริมาณมันสําปะ

%
ราคามันสําปะห

%
คาผลผลติมันสํา

%
ปริมาณสับปะ

%
ราคาสับปะร

%
มูลคาผลผลิตสับป

%

.2  ปศสุัตว
ปริมาณไกเน้ื

%
ราคาไกเน้ือ

%
มูลคาผลผลิตไก

%

รายการ

1.  ตารางเครื

มูลเครื่องชี้ภ

ปทาน(ดานการผ

รา ก.ก.

า บาท/กก

พารา บาท

ะหลัง ก.ก.

หลัง บาท/กก

ปะหลงั บาท

รด ก.ก.

ด บาท/กก

ปะรด บาท

้อ ตัว

บาท/ตัว

กเน้ือ บาท

หนวย

รือ่งชี้ภาวะเศ

รายงานภาวะ

ภาวะเศรษฐ

2549
ท้ังป

ผลิต)

17,699,200 20

50.38
ก. 69.83

35.75
1,235,994,133 1,3

104.15
540,256,000 48

94.07
ก. 1.29

-15.62
697,830,667 79

63.75
800,147,000 52

66.18
ก. 2.69

-33.34
2,152,395,430 2,5

10.78

26,508,677 25

-7.50
ว 57.77

-13.30
1,531,295,817 1,7

-19.80

ย

สวน

ศรษฐกิจ 

 
ะเศรษฐกิจกา

ฐกิจ การคลงั

ท้ังป ครึง่ป

0,337,380 5,654
14.91 1
68.75 6
-1.55

398,194,875 392,95

13.12
81,112,000 261,89

-10.95
1.65

27.81
94,235,727 376,68

13.81 1
25,174,450 262,82

-34.37 -4
4.92

82.83 8
583,858,294 1,174,8

20.00

5,513,178 13,162

-3.76
66.67 6
15.42

701,006,099 812,57

11.08

255

 

ที่ 8 :  ภ

ารคลังจังหวัด

งจังหวัดระย

ปแรก ครึง่ปหลัง

4,060 14,683,32

13.57 15.7
69.50 68.0
-4.79 2.0

57,170 998,465,76

8.13 17.7
92,000 219,220,00

3.63 -23.7
1.44 1.8
6.67 50.8

87,993 408,479,93

10.55 15.0
25,000 262,349,45

48.11 -10.6
4.47 5.3

82.83 82.8
27,750 1,406,193,05

-5.13 63.3

2,622 12,350,55

2.22 -9.4
61.73 71.6
5.83 25.2

72,531 884,423,31

8.18 13.4

50

ภาคผนว

บทส

ดระยอง เดือน

ยอง 

ัง ไตรมาส1 ไ

0 2,002,380 2
3 -37.50
0 80.03
0 15.42

60 160,243,797 25

4 -27.86
00 170,462,000 20

6 7.32
6 2.18
8 51.16

33 371,038,953 45

3 62.22
50 137,886,450 14

6 -5.39
6 5.52
3 39.28

52 761,133,204 65

4 31.77

6 5,582,641 5
0 -15.79
1 77.58
0 29.01

5 433,101,289 46

3 8.65

วก 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ไตรมาส2 พ.

2,874,890 1,036
17.32 5
87.93 8
26.22 1

52,789,078 87,37

48.08 8
04,296,000 67,885

98.25 15
2.24

55.68 4
56,942,053 149,34

208.64 26
49,083,660 51,744

27.34 1
4.40

-11.77 -1
55,471,158 230,26

12.35

5,711,654 2,283
-12.58
82.00 8
29.47 3

68,355,628 198,70

13.19 4

2551

หาร  

2551 l 62 l

ค. ม.ิย.

6,190 1,765,95
56.86 -1.3
84.32 92.4
17.11 40.1
1,541 163,297,39

83.70 38.2
5,000 46,495,00

59.75 15.7
2.20 2.3

41.94 64.0
47,000 108,333,35

68.67 89.9
4,250 59,863,00

14.84 29.7
4.45 3.9

11.35 -21.8
61,913 234,064,33

1.80 1.4

3,917 1,898,32
4.61 3.7

87.00 73.0
38.10 15.8

00,779 138,577,72

44.47 20.1

 

0
4

47
1

97

23
00

74
3

08
50

91
00

73
91
0

30

45

25
71
00
7

25

7



 

 

มลู

มู

1.2 
1.2.

ป

มลูค

 
 
 
 

ปริมาณไกพันธ
%

ราคาไกพันธไ
%

ลคาผลผลิตไกพัน
%

ปริมาณเปดเนื้
%

ราคาเปดเนื้อ
%

มลูคาผลผลิตเปด
%

ปริมาณสุกร
%

ราคาสุกร
%

มลูคาผลผลิตสกุ
%

  ภาคนอกการเก
1 เหมืองแรและย

ปริมาณแรทรายแ
%

ราคาแรทรายแก
%

คาผลผลิตแรทรา
%

ปริมาณหินปูน
%

รายการ

ไข ก.ก.

ข บาท/กก

นธไข บาท

้อ ก.ก.
%

บาท/กก

ดเนื้อ บาท

ก.ก.

บาท/กก

กร บาท

กษตร
ยอยหิน

แกว เมตริกตัน

กว บาท/เมตริกตนั

ายแกว บาท

น เมตริกตัน

หนวย

รายงานภาวะ

2549
ท้ังป

5,533,554 5,
24.40

. 114.75
-8.14

634,975,322 64

14.27
1,427,167 1,

2.92
. 146.12

9.25
208,543,589 264

12.44
1,133,037 1,

2.55
. 4,743.33 3

-1.69
5,374,372,170 5,5

0.81

น 624,450 1,
37.85

น 350
0.00

218,557,500 41

37.85
น 808,995

22.80

 
ะเศรษฐกิจกา

ท้ังป คร่ึงป
,553,525 2,828

0.36 1
115.92 11

1.02 -
3,746,106 325,77

1.38 1
,982,640 906

38.92 2
133.59 13

-8.58 -
4,865,834 122,40

27.01
,401,605 622

23.70 1
3,984.25 3,55

-16.00 -2
584,344,721 2,214,08

3.91 -1

,198,875 734
91.99 16

350
0.00

9,606,250 256,96

91.99 16
758,525 401

-6.24 -1

255

ารคลังจังหวัด

ปแรก คร่ึงปหลงั
8,735 2,724,790
12.27 -9.59
15.17 116.67
-1.99 4.17
5,981 317,892,167

10.04 -5.83
6,827 1,075,813
20.03 60.17
34.98 132.21
-8.80 -8.35
0,486 142,231,444

9.47 46.80
2,255 779,350
12.10 34.84
58.17 4,410.33
28.36 -2.43
86,999 3,437,193,28

19.69 31.57

4,175 464,700
63.56 34.35

350 350
0.00 0.00

1,250 162,645,000

63.56 34.35
1,345 357,180
10.24 -1.30

50

บทส

ดระยอง เดือน

ง ไตรมาส1 ไ
0 1,563,218 1
9 3.69
7 120.00
7 6.19
7 187,586,160 21

3 10.11
3 463,400
7 52.96
1 143.25
5 3.84
4 66,382,050 73

0 58.83
0 416,420
4 47.06
3 5,487.33
3 68.20
3 2,285,035,347 2,4

7 147.36

0 144,700
5 -14.93
0 350
0 0.00

0 50,645,000 56

5 -14.93
0 192,130
0 -16.38

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ตรมาส2 พ.
,639,251 555

24.08 2
132.00 13
12.50 1

16,381,132 73,388

39.59 3
440,308 150

-27.09 -1
166.87 16
26.42 2

3,474,196 25,610

-7.82
427,556 138

26.09 2
5,679.00 5,62

47.35 5
428,090,524 781,30

85.79 8

162,400 67
-71.21 2

350
0.00

6,840,000 23,695

-71.21 2
210,375 80

22.61 4

2551

หาร  

2551 l 63 l

ค. มิ.ย.
5,975 567,40
24.87 36.0
32.00 127.0
10.92 6.7
8,700 72,060,30

38.51 45.1
0,775 135,02
16.61 -28.8
69.86 168.0
29.60 29.2
0,642 22,684,03

8.13 -8.0
8,899 150,15
23.31 32.6
25.00 5,375.0
50.52 36.0
06,875 807,067,00

85.60 80.5

7,700 58,00
22.20 -87.5

350 35
0.00 0.0

5,000 20,300,00

22.20 -87.5
0,410 53,84
43.64 12.9

04
00
00
2

08

4
24
4

00
23

2

04
2

65
00
08
00

0

00
6
0

00

00

6
45
92



 

 

ม

มูล

ปริม

1.2.

จํ

เข

อัตร

 
 
 

ราคาหินปนู
%

มูลคาผลผลิตหนิ
%

ปริมาณหินแกร
%

ราคาหินแกรนิ
%

ลคาผลผลิตหินแ
%

1.2.2 อุตสาหกร
มาณการใชไฟฟาอุตส

%
จํานวนโรงงา

%
จํานวนแรงงา

%
ทนุจดทะเบยี

%
ภาษีสรรพสามิ

จัดเก็บจากการผ
%

.3 การบริการแล

านวนนักทองเที

ขามาในจังหวัดร
%

ราการเขาพักของ
%

รายการ

น บาท/เมตริก

นปนู บาท

รนิต เมตริกตั

นติ บาท/เมตริก

แกรนิต บาท

รรม
สาหกรรม ลานกิโลวตั

าน โรง

าน คน

น ลานบา

ิตที่

ผลิต
ลานบา

ละการทองเทีย่ว

ทีย่วที่

ระยอง คน

โรงแรม รอยละ

หนวย

รายงานภาวะ

2549
ท้ังป

ตนั 70.00
0.00

56,629,650 5

22.80
ตัน 1,071,400 1

30.73
ตนั 100.00

0.00
107,140,000 1

30.73

ตต 6,533.81
14.41
1,688
-0.06

127,038
3.21

าท 736,604.43 8

-0.14

าท 15,232.93 1

19.59

ว

1,691,377 1

6.39
ะ 47.03

3.77

ย

 
ะเศรษฐกิจกา

ท้ังป คร่ึงป

70.00 7
0.00

3,096,750 28,09

-6.24 -
1,020,887 480

-4.71
100.00 10

0.00
02,088,700 48,02

-4.71

7,037.44 3,42
7.71

1,746
3.44

144,850 128
14.02

16,249.36 735,8

10.81

15,534.42 17,89

1.98

1,946,257 908

15.07
51.94 5
10.44

25

ารคลังจังหวัด

ปแรก คร่ึงปหลั

70.00 70.0
0.00 0.0

94,150 25,002,60

10.24 -1.3
0,271 540,61
-2.30 -6.7
00.00 100.0
0.00 0.0

27,100 54,061,60

-2.30 -6.7

28.02 3,609.4
8.71 6.7

1,719 1,74
3.55 3.4

8,190 144,85
3.65 14.0

883.67 816,249.3

1.28 10.8

95.05 18,882.7

-4.70 4.6

8,256 1,038,00

16.01 14.2
50.16 53.7
11.43 9.5

550

บทส

ดระยอง เดือน

ลงั ไตรมาส1 ไ

00 70.00
00 0.00
00 13,449,100 14

30 -16.38
6 214,021

77 -7.53
00 100.00
00 0.00
00 21,402,100 22

77 -7.53

42 1,809.00
77 6.33
46 1,745
44 2.23
50 144,196
02 12.97
36 814,922.02 84

81 10.84

76 10,180.39

66 7.79

01 715,820

26 56.34
72 51.97

53 2.39

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ไตรมาส2 พ.

70.00 7
0.00

4,726,250 5,628
22.61 4

228,227 51
-8.28 -3

100.00 10
0.00

2,822,700 5,152
-8.28 -3

1,822.62 63
5.55

1,790 1
4.13

148,247 148
15.65 1

41,043.00 840,75

14.29 1

8,741.18 3,15

3.45

N/A

 -
N/A

 -

2551

หาร  

2551 l 64 l

.ค. ม.ิย.

70.00 70.00
0.00 0.00

8,700 3,769,150
43.64 12.92
1,520 87,44
33.03 5.64
00.00 100.00
0.00 0.00

2,000 8,744,500
33.03 5.64

31.40 624.77
6.28 8.12

1,788 1,790
3.95 4.1

8,083 148,247
15.52 15.6
54.22 841,043.0

14.23 14.29

53.70 2,355.5

6.91 -11.8

N/A N/A

 -  
N/A N/A

 -  

0
0
0
2
5
4
0
0
0
4

7
2
0
3
7
5
0

9

8

5

A

 -
A

 -



 

 

2. เศ
2.1 

ร

ปรมิ

2.2 
พืน้ท

พืน้ท

พื้นที

พ้ืนท่ี

พืน้ท

ปริม

ทนุจ

จําน

จํ

 
 
 

ศรษฐกิจอุปสงค(
 การบริโภคภาคเ

ภาษีมลูคาเพิม่
%

รถยนตน่ังสวนบคุ
%

รถจักรยานยน
%

มาณการใชไฟฟาค
%

 การลงทนุภาคเอ
ทีอ่นุญาตกอสรา

%
ทีก่อสราง(ทีอ่ยูอ

%
ที่กอสราง(อาคารพ

%
ท่ีกอสราง(อาคารอุตสา

%
ทีก่อสราง(อื่นๆ)

%
มาณการใชไฟฟาภา

%
จดทะเบยีนธุรกิจนิติบคุ

%
นวนธุรกิจนิติบุคค

%
านวนรถยนตพา

%

รายการ

(ดานการใชจาย)
อกชน
ม ลานบาท

คคล คัน

ต คัน

รัวเรือน ลานกิโลวัตต

กชน
งรวม ตารางเมตร

อาศัย) ตารางเมตร

พาณิชย) ตารางเมตร

าหกรรม) ตารางเมตร

ตารางเมตร

าคธุรกิจ ลานกิโลวัตต

คคลสุทธิ ลานบาท

คลสุทธิ ราย

ณิชย คัน

หนวย

รายงานภาวะ

2549
ท้ังป

ท 42,600.33 4
22.39
3,016

-38.44
33,784
-14.69

ต 395.71
47.61

ร 1,470,525 1
59.06

ร 1,017,268 1
47.63

ร 124,777
32.48

ร 157,902
199.36

ร 170,578
92.74

ต 182.96
45.76

ท 1,513.78
-10.71

529
37.05
5,267
17.17

 
ะเศรษฐกิจกา

ท้ังป ครึง่ป

45,362.83 20,87
6.48 -

3,835 2
27.16 3

31,248 16
-7.51 -

434.16 21
9.72 1

,623,063 966
10.37 7

,278,892 823
25.72 11

88,644 42
-28.96 -4

120,482 64
-23.70 2

135,045 35
-20.83 -2
189.72 9

3.69
2,862.68 97

89.11 3
443

-16.26 -
5,234 2
-0.63 -

255

ารคลังจังหวัด

ปแรก ครึง่ปหลงั

70.10 24,492.73
-0.79 13.58
2,235 1,600
37.03 15.52
6,209 15,039
-4.69 -10.36
13.16 221.00
11.94 7.66

6,107 656,956
70.27 -27.26
3,746 455,146
12.92 -27.80
2,428 46,216
47.94 6.79
4,823 55,659
28.03 -48.1
5,110 99,935
27.45 -18.2
94.10 95.62
3.61 3.78

72.19 1,890.49
35.11 138.04

303 140
-1.94 -36.36
2,849 2,385
-1.32 0.2

50

บทส

ดระยอง เดือน

ง ไตรมาส1 ไ

3 14,066.09 1
8 40.76
0 57
2 -16.71
9 7,782
6 -6.67
0 112.28
6 13.55

6 446,467
6 10.45
6 223,134
0 -36.50
6 85,776
9 299.94
9 118,662
1 847.78
5 18,895
1 0.25
2 49.02
8 9.69
9 777.62
4 64.38
0 204
6 17.24
5 1,656
1 -15.38

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ไตรมาส2 พ.

14,767.41 4,35
35.77 3
1,067
10.46
9,061 3
15.12 3

119.95 3
4.96

368,278 70
-34.46 -2

198,161 60
-58.05 -2
18,547
-11.60 -5

130,618 7
149.73 -
20,952
28.83 -8
52.42

6.09
2,917.03 49

484.43 24
154

19.38
1,732
94.17

2551

หาร  

2551 l 65 l

ค. ม.ิย.

57.17 5,165.6
39.94 24.7

334 35
-6.44 8.7
3,350 3,06
31.68 4.0
39.77 40.3
6.85 4.7

0,539 118,05
27.65 -59.1
0,003 66,32
23.59 -73.1
1,886 13,48
54.29 -9.0
7,580 18,48
14.07 -2.6
1,070 19,76
82.22 137.4
17.93 16.4
9.13 0.9

98.54 1,692.3
42.64 819.4

46 6
6.98 42.8
663 55

6.94 27.9

66
76
50
70
62
01
34
70

59
6

23
4

81
03
89
67
66
49
43
92
34
40
60
86
50
91



 

 

2.3 
ราย

ราย

รา

รา

2.4 

3. ด

ธน

 
 
 
 

 การใชจายภาครัฐ
จายประจําจากงบป

%
จายลงทุนจากงบป

%
ายจายประจําของ

%
ายจายลงทนุของอ

%

 การคาระหวางป
การนําเขา

%
การสงออก

%

ดานการเงิน
ปริมาณงินฝากร

%
ธนาคารพาณิช

%
ธนาคารออมสิ

%
นาคารอาคารสงเค

%
  ธ.ก.ส.

%

รายการ

ฐ
ประมาณ ลานบาท

ประมาณ ลานบาท

อปท. ลานบาท

อปท. ลานบาท

ระเทศ
ลานบาท

ลานบาท

รวม ลานบาท

ชย ลานบาท

น ลานบาท

คราะห ลานบาท

ลานบาท

หนวย

รายงานภาวะ

2549
ท้ังป

ท 10,903.25 1
-2.84

ท 2,696.61
-5.36

ท 1,293.86
23.79

ท 1,157.44
-17.50

ท 615,666.30 65
8.84

ท 441,639.84 26
30.76

ท 793,737.15 87
12.99

ท 617,657.00 68
14.41

ท 90,964.00 9
4.01

ท 12,493.27 1
36.47

ท 72,622.88 8
10.07

 
ะเศรษฐกิจกา

ท้ังป คร่ึงป

2,361.48 6,00
13.37

3,911.73 2,09
45.06 4

1,798.37 66
38.99 1

2,009.93 43
73.65

55,317.95 298,39
6.44

63,043.05 165,74
-40.44 -2

76,272.15 424,17
10.40

81,766.00 330,85
10.38

96,835.00 45,67
6.45

5,792.98 7,81
26.41 3

81,878.17 39,82
12.74 1

255

ารคลังจังหวัด

ปแรก คร่ึงปหลงั

01.09 6,360.3
8.02 18.94

98.29 1,813.44
48.54 41.24
61.21 1,137.1
12.14 61.4
35.37 1,574.5
3.48 113.7

93.99 356,923.9
-2.73 15.5
48.99 97,294.0
21.36 -57.8

73.49 452,098.6
8.81 11.94

54.00 350,912.0
8.96 11.7

75.00 51,160.0
1.19 11.64

16.05 7,976.9
33.82 19.9
28.44 42,049.7
13.06 12.4

50

บทส

ดระยอง เดือน

ง ไตรมาส1 ไ

9 3,301.55
4 10.82
4 939.74
4 -3.47
6 410.17
7 29.42
5 156.86
3 -9.72

6 182,127.13 19
5 28.86
6 50,140.54 6
6 -41.08

6 239,170.69 18
4 15.63
0 187,909.00 12
5 15.04
0 26,108.00 2
4 26.84
3 3,593.12
1 -5.75
3 21,560.57 2
5 12.78

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ไตรมาส2 พ.

3,350.72 1,2
10.88

749.63 1
-33.35 -
324.77 10

-5.67
188.62 6
-27.91 -

93,364.28 54,7
23.11

63,013.56 19,3
-21.87 -

81,622.86 82,9
-16.43

27,124.00 65,0
-24.11

26,281.00 8,7
4.74

3,390.78 1,1
-15.31 -

24,827.08 8,0
19.87

2551

หาร  

2551 l 66 l

.ค. ม.ิย.

27.78 1,026.5
19.85 -3.1
28.92 211.4
81.03 -9.5
6.15p 84.46
-3.44 -35.0
0.77p 59.70
14.22 -46.5

91.85 70,895.4
15.54 34.3
05.98 23,386.7
32.05 -16.6

67.93 19,445.6
11.73
54.00 N/A
13.12
63.00 8,819.0

4.67 4.6
26.49 1,119.5
15.86 -16.4
24.44 9,507.0
14.02 33.5

56
10
44
55
6p
00
0p
51

40
31
71
65

62
-

A
-

00
66
57
46
05
52



 

 

ธน

4. ด

5. ด

 จํ

หมา
       
       

 
 
 
 
 

ปริมาณสินเช่ือร
%

 ธนาคารพาณชิ
%

 ธนาคารออมสิ
%

นาคารอาคารสงเค
%

 ธ.ก.ส.
%

ดานระดับราคา
ดัชนีราคาผูบริโ

%
ดัชนีราคาผูผลิ

%

ดานการจางงาน
อัตราการวางงา

%

จํานวนผูประกันต

ระบบประกันสัง
%

อัตราคาจางขั้น
%

รายการ

ายเหตุ:  %   
             N/A   คื
                  p   ค

รวม ลานบาท

ชย ลานบาท

สนิ ลานบาท

คราะห ลานบาท

ลานบาท

ภค รอยละ

ลิต รอยละ

าน รอยละ

ตนใน

งคม
คน

ตํ่า บาท

หนวย

คือ  อัตราเปลี่ย
คือ  ไมมีขอมูล
คือ  ขอมูลเบื้อง

รายงานภาวะ

2549
ท้ังป

ท 707,032.33 81

26.76
ท 446,700.00 52

29.88
ท 54,560.00 6

21.32
ท 164,381.47 18

26.19
ท 41,390.86 4

7.18

121.17
7.67

135.20
7.08

1.27
-19.15

255,585

3.08
155.00

3.45

นแปลงจากระย
 
งตน 

 
ะเศรษฐกิจกา

ท้ังป ครึง่ป
12,583.36 396,44

14.93 1
21,228.00 254,20

16.68 2
62,035.00 30,07

13.70 1
86,390.80 90,72

13.39 1
42,929.56 21,43

3.72

125.10 12
3.25

139.55 13
3.22

1.40
10.53 -1

277,664 533

8.64
161.00 16

3.87

255

ยะเดียวกันปกอ

ารคลังจังหวัด

ปแรก ครึง่ปหลัง
41.93 416,141.43

17.45 12.62
05.00 267,023.00

20.01 13.69
79.00 31,956.00
15.18 12.34
20.96 95,669.84
14.62 12.25
36.97 21,492.59

4.82 2.64

23.52 126.69
3.35 3.15

38.00 141.10
2.18 4.25

1.35 1.45
19.80 70.59

3,169 552,819

6.86 8.14
61.00 161.00
3.87 3.87

50

อน 

บทส

ดระยอง เดือน

ง ไตรมาส1 ไ
3 214,645.50 17

2 9.59
0 137,690.00 9
9 9.73
0 16,516.00
4 11.87
4 49,575.52 5
5 10.34
9 10,863.98 1
4 1.68

9 130.10
5 6.79
0 149.67
5 10.81

5 0.83
9 -7.41

9 287,091

4 8.52
0 165.00
7 2.48

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ตรมาส2 พ.ค
71,316.43 72,93

-14.59
93,460.00 47,00

-27.40
6,863.00 5,61

10.11
50,198.57 16,71

9.62
10,792.86 3,59

0.40

138.63 13
10.73 1

162.97 16
15.63 1

N/A
 -

292,173 288

8.77
170.33 17

5.80

2551

หาร  

2551 l 67 l

ค. ม.ิย.
32.92 26,001.18

9.34  
04.00 N/A

9.95  
18.00 5,653.00

9.92 9.72
18.47 16,788.08

9.59 9.06
92.45 3,560.10

0.29 0.26

39.60 142.00
10.97 12.79
64.00 168.00
15.57 18.56

N/A N/A
 -  

8,534 292,173

8.57 8.77
73.00 173.00

7.45 7.45

8
 -
A
 -
0
2
8
6
0
6

0
9
0
6

A
 -

3

7
0
5



 

 

 

สรรพ
ภาษีเงิ
ภาษีเงิ
ภาษีมู
ภาษีธุ
อากร
รายได

สรรพส

ภาษีสุ
ภาษีเค
ภาษีนํ
ภาษีร
ภาษีร
ภาษีเค
ภาษีส
ภาษีแ
ไนตค
อาบนํ
รายได

ดานศุ
อากร
อากร
คาธร
คาปรั
รวม  

หนวย
สวนร
ธนารั
รวมร

ที่มา
        

 
 

2

รายการ ต
พากรพื้นที่ระยอง 4,   
งินไดบุคคลธรรมด       
งินไดนิติบุคคล       
มูลคาเพ่ิม 3,   
ธรุกิจเฉพาะ       
แสตมป       
ดอื่นๆ       

สามิตพื้นที่ระยอง1และ2 3,   
สุราแช       
ครื่องดื่ม       
นํ้ามันฯ 2,   
รถยนต       
รถจักรยานยนต       
ครื่องไฟฟา       
สนามกอลฟ       
แกวฯ       
คลับ  ดิสโกเธค       
นํ้า   อบตัว  นวดตัว       
ดเบ็ดเตล็ด       

ศุลกากรมาบตาพุด       
ขาเขา       
ขาออก       
รมเนียม       
รับตางๆ       
 3  หนวยจัดเก็บ 7,   

ยงานอ่ืน       
ราชการอื่น       
ักษพ้ืนที่ระยอง       
รายไดจัดเก็บ 7,   

: สนง.สรรพากรพื
  สนง.ธนารักษพื้

2.  ตารางเครื

รายได

ต.ค. พ.ย.
370.12 3,247.86     
211.15 234.43        
268.49 352.00        
828.63 2,623.32     
54.07   23.67          
7.50     14.13          
0.28     0.31            

074.64 2,926.82     
0.58     0.65            
0.88     5.61            

692.40 2,538.28     
362.28 362.10        

0.30     0.58            
17.21   17.95          
0.50     0.67            
0.09     0.56            
0.13     0.17            
0.19     0.17            
0.08     0.08            

168.52 149.40        
166.95 147.89        

-       -
1.50     1.46            
0.07     0.05            

613.28 6,324.08     
62.44   66.03          
62.25   62.52          
0.19     3.51            

675.72 6,390.11     

พื้นที่ระยอง,  สนง
้นที่ระยอง 

รื่องชี้ภาวะก

รายงานภาวะ

ดจังหวัดระยอ

ธ.ค. ม.ค.
4,214.65  3,891.21   

226.16     524.40      
310.52     381.33      

3,595.14  2,936.82   
73.58       33.21        
8.99         15.17        
0.26         0.28          

3,152.51  3,525.96   
0.98         1.07          
0.22         1.52          

2,532.68  3,249.01   
596.63     232.44      

0.54         0.52          
19.98       38.34        
0.98         1.24          
0.14         0.60          
0.11         0.12          
0.14         0.16          
0.11         0.94          

142.96     116.40      
139.05     114.26      

- -
3.90         2.11          
0.01         0.03          

7,510.12  7,533.57   
62.72       33.59        
62.35       33.10        
0.37         0.49          

7,572.84  7,567.16   

ง.สรรพสามิตพื้นท

การคลังจังห

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางรา
 

อง  ปงบประม

ก.พ. มี.ค.
4,448.72   4,329.45   

348.61      554.50      
370.06      363.5      

3,693.98   3,362.44   
27.10        40.80        
8.67          7.79          
0.30          0.4          

3,072.53   2,847.63   
1.54          1.59          
0.15          0.18          

2,837.50   2,501.24   
182.98      280.73      

0.33          0.33          
48.16        61.95        
1.21          1.07          
0.07          0.04          
0.10          0.09          
0.16          0.17          
0.33          0.24          

111.88      125.46      
109.95      123.74      

- -
1.92          1.6          
0.01          0.1          

7,633.13   7,302.54   
28.98        49.32        
20.49        48.43        
8.49          0.89          

7,662.11   7,351.86   

ที่ระยอง 1และ2,  

หวัดระยอง 

ารคลังจังหวัด

ายได 1 

มาณ 2550 (ต

เม.ย. พ.ค
5 4,334.20   5,25     
0 365.35      27        
1 324.44      1,84     
4 3,622.62   3,11     
0 15.09        1          
9 6.33                      
1 0.37                      
3 2,827.93   2,95     
9 1.24                      
8 0.30                      
4 2,525.07   2,77     
3 279.53      15        
3 0.39                      
5 20.12        1          
7 0.81                      
4 0.08                      
9 0.11                      
7 0.17                      
4 0.11                      

6 137.29      11        
4 135.54      11        

-                        
1 1.73                      
1 0.02                      
4 7,299.42   8,31     
2 50.20        9          
3 36.01        9          
9 14.19                    
6 7,349.62   8,41     

 ดานศุลกากรมาบ

บทส

ดระยอง เดือน

ต.ค. 49 – ก.ย.

ค. มิ.ย. ก
54.35 4,885.67   4,   
72.46 337.50            
44.88 376.49            
3.64 4,140.62   3,   
6.13 24.05              
6.89 6.49                
0.35 0.52                

50.00 2,672.36   2,   
1.40 3.92                
0.21 0.23                

71.26 2,468.55   2,   
6.63 183.15            
0.32 0.65                
9.06 14.88              
0.60 0.48                
0.03 0.12                
0.15 0.12                
0.17 0.17                
0.17 0.09                

5.02 107.51            
3.16 105.45            
-   -                  

1.85 2.04                
0.01 0.02                
9.37 7,665.54   7,   

97.87 138.01            
97.57 137.08            
0.30 0.93                
7.24 7,803.55   7,4   

บตาพุด, สนง.คลัง

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

50) 

ก.ค. ส.ค.
218.74 8,403.81     
259.94 245.87        
324.86 3,872.70     
613.31 4,252.38     
13.56   24.88          
6.71     7.62            
0.36     0.36            

990.17 3,482.88     
4.90     6.50            
0.22     0.18            

743.66 3,097.94     
233.97 361.86        

0.68     0.57            
5.72     14.73          
0.46     0.53            
0.13     0.16            
0.11     0.11            
0.18     0.17            
0.14     0.13            

156.11 155.97        
154.69 154.43        

-       -              
1.40     1.52            
0.02     0.02            

365.02 12,042.66   
97.95   119.27        
95.44   118.95        
2.51     0.32            

462.97 12,161.93   

จังหวัดระยอง,  

หาร  

2551 l 68 l

หนวย: ลานบาท
ก.ย. รวม

4,054.64   55,653.42 
251.59      3,831.96   
331.59      9,120.87   

3,439.11   42,222.01 
25.49        371.63      
6.49          102.78      
0.37          4.17          

3,026.16   36,549.59 
2.35          26.72        
1.82          11.52        

2,678.40   32,635.99 
328.99      3,561.29   

0.43          5.64          
13.24        291.34      
0.50          9.05          
0.04          2.06          
0.11          1.43          
0.17          2.02          
0.11          2.53          

147.81      1,634.33   
146.64      1,611.75   

-            -            
1.15          22.19        
0.02          0.39          

7,228.61   93,837.34 
114.71      921.09      
110.95      885.14      

3.76          35.95        
7,343.32   94,758.43 

 

ท 

2
6
7
1
3
8
7
9
2
2
9
9
4
4
5
6
3
2
3
3
5

9
9
4
9
4
5
3



 

 

สรรพ
ภาษีเงิ
ภาษีเงิ
ภาษมูี
ภาษธุี
อากร
รายได

สรรพส

ภาษสุี
ภาษีเค
ภาษนํี
ภาษีร
ภาษีร
ภาษีเค
ภาษสี
ภาษแี
ไนตค
อาบนํ
รายได
ดานศุ
อากร
อากร
คาธร
คาปรั
รวม  
หนวย
สวนร
ธนารั
รวมร

ที่มา
        

 
 
 
 
 

รายการ
พากรพ้ืนที่ระยอง  
งินไดบุคคลธรรมดา  
งินไดนิติบุคคล  
มลูคาเพ่ิม  
ธุรกิจเฉพาะ  
แสตมป  
ดอื่นๆ  

สามิตพ้ืนทีร่ะยอง1และ2  
สุราแช  
ครื่องดื่ม  
นํ้ามันฯ  
ถยนต  
ถจักรยานยนต  
ครื่องไฟฟา  
สนามกอลฟ  
แกวฯ  
คลับ  ดิสโกเธค  
นํ้า   อบตัว  นวดตัว  
ดเบ็ดเตล็ด  
ศลุกากรมาบตาพุด  
ขาเขา  
ขาออก  
รมเนียม  
ับตางๆ  
3  หนวยจัดเก็บ  
ยงานอื่น  
ราชการอื่น  
ักษพ้ืนที่ระยอง  
รายไดจัดเก็บ  

: สนง.สรรพากรพื
  สนง.ธนารักษพื้

รายได

ต.ค. พ.ย.
5,996.47   4,817.37   

330.05      264.14      
996.60      452.04      

4,602.78   4,073.26   
53.93        19.45        
12.75        8.23          
0.36          0.25          

3,233.31   3,036.91   
2.77          3.36          
3.18          3.28          

2,842.79   2,641.09   
370.47      378.69      

0.70          0.72          
12.30        8.58          
0.57          0.66          
0.09          0.06          
0.12          0.12          
0.17          0.17          
0.15          0.18          

106.22      181.66      
104.83      179.95      

-            -            
1.37          1.67          
0.02          0.04          

9,336.00   8,035.94   
70.68        70.61        
69.37        69.37        
1.31          1.24          

9,406.68   8,106.55   

พื้นที่ระยอง,  สนง
้นที่ระยอง 

รายงานภาวะ

ดจังหวัดระย

ธ.ค. ม.ค.
5,136.17   5,834.92   

256.43      622.32      
312.72      248.75      

4,511.91   4,941.73   
43.84        12.63        
11.05        9.21          
0.22          0.28          

3,114.21   3,662.55   
3.47          4.14          
2.30          2.14          

2,582.23   3,170.01   
493.81      457.81      

0.86          0.51          
29.61        25.20        
0.98          1.45          
0.22          0.15          
0.11          0.10          
0.18          0.18          
0.44          0.86          

179.21      143.13      
175.78      141.36      

-            -            
3.39          1.72          
0.04          0.05          

8,429.59   9,640.60   
18.92        15.61        
18.84        14.30        
0.08          1.31          

8,448.51   9,656.21   

ง.สรรพสามิตพื้นท

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางรา
 

อง  ปงบประ

ก.พ. มี.ค.
2 6,231.99   5,446.   
2 477.78      656.      
5 500.49      864.      
3 5,224.04   3,900.   
3 21.50        16.        
1 7.85          8.          
8 0.33          0.          
5 3,093.76   3,425.   
4 4.23          3.          
4 6.71          1.          
1 2,655.25   2,951.   
1 400.71      438.      
1 0.78          0.          
0 24.03        27.        
5 1.32          1.          
5 0.06          0.          
0 0.10          0.          
8 0.18          0.          
6 0.39          0.          
3 208.47      152.      
6 207.22      150.      

-            -            
2 1.22          1.          
5 0.03          0.          
0 9,534.22   9,023.   
1 30.16        14.        
0 23.14        13.        
1 7.02          1.          
1 9,564.38   9,038.   

ที่ระยอง 1และ2,  

ารคลังจังหวัด

ายได 2 

มาณ 2551  (

เม.ย. พ.
34 5,911.27   10,3   
74 340.18      3        
18 312.99      5,6     
32 5,244.59   4,3     
38 4.47                    
26 8.49                    
46 0.55                    
05 3,232.09   3,1     
72 3.96                    
36 1.80                    
76 2,756.22   2,7     
41 452.58      3        
76 0.46                    
26 15.64                  
23 0.88                    
03 0.05                    
11 0.09                    
17 0.19                    
24 0.22                    
08 166.17      1        
89 164.82      1        

-                      
18 1.34                    
01 0.01                    
47 9,309.53   13,6   
71 33.21                  
68 17.67                  
03 15.54                  
18 9,342.74   13,7   

 ดานศุลกากรมาบ

บทส

ดระยอง เดือน

ต.ค.50–ก.ย.5

.ค. มิ.ย.
58.85 6,089.37   
06.01 296.92      
81.98 612.79      
57.17 5,165.66   
4.83   4.81          
8.43   8.72          
0.43   0.47          

53.84 2,355.70   
4.70   3.95          
3.27   2.83          

28.95 2,007.90   
81.78 320.55      
1.15   1.15          

32.88 18.17        
0.62   0.64          
0.06   0.09          
0.08   0.08          
0.16   0.18          
0.19   0.16          

79.16 173.14      
77.94 172.00      

-     -            
1.21   1.13          
0.01   0.01          

91.85 8,618.21   
55.88 92.72        
54.91 90.70        
0.97   2.02          

47.73 8,710.93   

บตาพุด,  สนง.คลงั

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

51) 

ก.ค. ส.ค.

งจังหวัดระยอง,  

หาร  

2551 l 69 l

หนวย: ลานบาท
ก.ย. รวม

55,822.75   
3,550.57     
9,982.54     

42,021.46   
181.84        
82.99          
3.35            

28,307.42   
34.30          
26.87          

24,336.20   
3,694.81     

7.09            
193.67        

8.35            
0.81            
0.91            
1.58            
2.83            

1,489.24     
1,474.79     

-             
14.23          
0.22            

85,619.41   
402.50        
371.98        
30.52          

86,021.91   

ท 

5
7
4
6
4
9
5
2
0
7
0
1
9
7
5
1
1
8
3
4
9

3
2
1
0
8
2
1



 

 

สรรพ
ภาษีเงิ
ภาษีเงิ
ภาษีมู
ภาษีธุ
อากรแ
รายได

สรรพส

ภาษสุี
ภาษีเค
ภาษนํ้ี
ภาษีร
ภาษีร
ภาษีเค
ภาษสี
ภาษีแ
ไนตค
อาบนํ้
รายได
ดานศุ
อากรข
อากรข
คาธรร
คาปรับ
รวม  3
หนวย
สวนร
ธนารกั
รวมร

ที่มา
        

 
 
 
 

รายการ
พากรพ้ืนที่ระยอง   
งินไดบุคคลธรรมดา   
งินไดนิติบุคคล   
ลคาเพ่ิม   
รกิจเฉพาะ   
แสตมป   
ดอื่นๆ   

สามิตพ้ืนที่ระยอง1และ2   
สราแช   
ครื่องด่ืม   
นํ้ามันฯ   
ถยนต   
ถจักรยานยนต   
ครื่องไฟฟา   
สนามกอลฟ   
กวฯ   
คลับ  ดิสโกเธค   
นํ้า   อบตัว  นวดตัว   
ดเบ็ดเตล็ด   
ศลุกากรมาบตาพุด   
ขาเขา   
ขาออก   
รมเนียม   
บตางๆ   
3  หนวยจัดเก็บ   
ยงานอื่น   
าชการอื่น   
กษพ้ืนที่ระยอง   
ายไดจัดเก็บ   

: สนง.สรรพากรพื
  สนง.ธนารักษพื้

รายไดส

ต.ค. พ.ย.
4,370.12    7,617.98     

211.15      445.58        
268.49      620.49        

3,828.63   6,451.95     
54.07        77.74          
7.50          21.63          
0.28          0.59            

3,074.64    6,001.46     
0.58          1.23            
0.88          6.49            

2,692.40   5,230.68     
362.28      724.38        

0.30          0.88            
17.21        35.16          
0.50          1.17            
0.09          0.65            
0.13          0.30            
0.19          0.36            
0.08          0.16            

168.52       317.92        
166.95      314.84        

-             -              
1.50          2.96            
0.07          0.12            

7,613.28   13,937.36   
62.44        128.47        
62.25        124.77        
0.19          3.70            

7,675.72   14,065.83   

พื้นที่ระยอง,  สนง
้นที่ระยอง 

รายงานภาวะ

ะสมจังหวัดร

ธ.ค. ม.ค
11,832.63      15,72     

671.74           1,19       
931.01           1,3       

10,047.09      12,9     
151.32           1          
30.62             4            
0.85                           

9,153.97        12,67     
2.21                           
6.71                           

7,763.36        11,0     
1,321.01        1,55       

1.42                           
55.14             9            
2.15                           
0.79                           
0.41                           
0.50                           
0.27                           

460.88           57          
453.89           56          

-                           
6.86                           
0.13                           

21,447.48      28,9     
191.19           22          
187.12           22          

4.07                           
21,638.67      29,20     

ง.สรรพสามิตพื้นท

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางรา
 

ระยอง  ปงบป
 

ค. ก.พ.
23.84 20,172.56   2    
96.14 1,544.75         
12.34 1,682.40         
83.91 16,677.89   2    
84.53 211.63            
45.79 54.46              

1.13   1.43                
79.93 15,752.46   1    

3.28   4.82                
8.23   8.38                

12.37 13,849.87       
53.45 1,736.43         

1.94   2.27                
93.48 141.64            

3.39   4.60                
1.39   1.46                
0.53   0.63                
0.66   0.82                
1.21   1.54                

77.28 689.16            
68.15 678.10            

-     -                  
8.97   10.89              
0.16   0.17                

81.05 36,614.18   4    
24.78 253.76            
20.22 240.71            

4.56   13.05              
05.83 36,867.94   4    

ที่ระยอง 1และ2,  

ารคลังจังหวัด

ายได 3 

ประมาณ 2550

มี.ค. เม.ย.
24,502.01 28,836.21     

2,099.25  2,464.60       
2,045.91  2,370.35       

20,040.33 23,662.95     
252.43     267.52          

62.25       68.58            
1.84         2.21              

18,600.09 21,428.02     
6.41         7.65              
8.56         8.86              

16,351.11 18,876.18     
2,017.16  2,296.69       

2.60         2.99              
203.59     223.71          

5.67         6.48              
1.50         1.58              
0.72         0.83              
0.99         1.16              
1.78         1.89              

814.62      951.91          
801.84     937.38          

-            -               
12.50       14.23            
0.28         0.30              

43,916.72 51,216.14     
303.08     353.28          
289.14     325.15          

13.94       28.13            
44,219.80 51,569.42     

 ดานศุลกากรมาบ

บทส

ดระยอง เดือน

0  (ต.ค.49–ก.

พ.ค. มิ.ย
34,090.56     38,97     

2,737.06       3,07       
4,215.23       4,59       

26,776.59     30,91     
283.65          30          
75.47            8            
2.56                          

24,378.02     27,05     
9.05              1            
9.07                          

21,647.44     24,11     
2,453.32       2,63       

3.31                          
242.77          25          

7.08                          
1.61                          
0.98                          
1.33                          
2.06                          

1,066.93       1,17       
1,050.54       1,15       

-                           
16.08            1            
0.31                          

59,535.51     67,20     
451.15          58          
422.72          55          

28.43            2            
59,986.66     67,79     

บตาพุด,  สนง.คลงั

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

.ย.50) 

ย. ก.ค.
76.23 43,194.97        
74.56 3,334.50           
91.72 4,916.58           
17.21 34,530.52         
07.70 321.26              
81.96 88.67                
3.08   3.44                  

50.37 30,040.55         
12.96 17.87                
9.30   9.52                  

15.99 26,859.65         
36.47 2,870.44           
3.96   4.64                  

57.65 263.37              
7.56   8.02                  
1.73   1.86                  
1.10   1.21                  
1.50   1.68                  
2.15   2.29                  

74.44 1,330.55           
55.99 1,310.68           

-    -                   
18.12 19.52                
0.33   0.35                  

01.04 74,566.07         
89.16 687.11              
59.80 655.24              
29.36 31.87                
90.20 75,253.18         

งจังหวัดระยอง,  

หาร  

2551 l 70 l

หนวย:  ลานบาท
ส.ค. ก.ย.

51,598.78  55,653.42    
3,580.37   3,831.96      
8,789.28   9,120.87      

38,782.90 42,222.01    
346.14      371.63         
96.29        102.78         
3.80          4.17             

33,523.43 36,549.59    
24.37        26.72           
9.70          11.52           

29,957.59 32,635.99    
3,232.30   3,561.29      

5.21          5.64             
278.10      291.34         

8.55          9.05             
2.02          2.06             
1.32          1.43             
1.85          2.02             
2.42          2.53             

1,486.52   1,634.33      
1,465.11   1,611.75      

-            -               
21.04        22.19           
0.37          0.39             

86,608.73 93,837.34    
800.40      921.09         
768.21      885.14         
32.19        35.95           

87,409.13 94,758.43    

ท 



 

 

สรรพ
ภาษีเงิ
ภาษีเงิ
ภาษีมู
ภาษีธุ
อากร
รายได

สรรพ

ภาษีสุ
ภาษีเค
ภาษีนํ
ภาษีร
ภาษีร
ภาษีเค
ภาษีส
ภาษีแ
ไนตค
อาบนํ
รายได
ดานศุ
อากร
อากร
คาธร
คาปรั
รวม  
หนวย
สวนร
ธนารั
รวมร

ที่มา
        

 
 
 
 
 

รายการ
พากรพื้นที่ระยอง
งนิไดบุคคลธรรมดา
งนิไดนิติบุคคล
มูลคาเพิ่ม
ธุรกิจเฉพาะ
แสตมป
ดอื่นๆ

สามิตพ้ืนท่ีระยอง1และ2

สุราแช
ครื่องดื่ม
นํ้ามันฯ
รถยนต
รถจักรยานยนต
ครื่องไฟฟา
สนามกอลฟ
แกวฯ
คลับ  ดิสโกเธค
นํ้า   อบตัว  นวดตัว
ดเบ็ดเตล็ด
ศลุกากรมาบตาพุด
ขาเขา
ขาออก
รมเนียม
รับตางๆ
 3  หนวยจัดเก็บ
ยงานอื่น
ราชการอื่น
รักษพื้นที่ระยอง
รายไดจัดเก็บ

: สนง.สรรพากรพื
  สนง.ธนารักษพื้

รายไดส

ต.ค. พ.ย
5,996.47       10,8     

330.05          59          
996.60          1,44       

4,602.78       8,67       
53.93            7            
12.75            2            

0.36                          
3,233.31       6,27       

2.77                          
3.18                          

2,842.79       5,4       
370.47          74          

0.70                          
12.30            2            

0.57                          
0.09                          
0.12                          
0.17                          
0.15                          

106.22          28          
104.83          2          

-                            
1.37                          
0.02                          

9,336.00       17,37     
70.68            14          
69.37            13          

1.31                          
9,406.68       17,5     

พื้นที่ระยอง,  สนง
้นที่ระยอง 

รายงานภาวะ

ะสมจังหวัดร

ย. ธ.ค.
13.84 15,950.01     
94.19 850.62          
48.64 1,761.36       
76.04 13,187.95     
73.38 117.22          
20.98 32.03            
0.61   0.83              

70.22 9,384.43       
6.13   9.60              
6.46   8.76              

83.88 8,066.11       
49.16 1,242.97       
1.42   2.28              

20.88 50.49            
1.23   2.21              
0.15   0.37              
0.24   0.35              
0.34   0.52              
0.33   0.77              

87.88 467.09          
84.78 460.56          

-     -                
3.04   6.43              
0.06   0.10              

71.94 25,801.53     
41.29 160.21          
38.74 157.58          
2.55   2.63              

13.23 25,961.74     

ง.สรรพสามิตพื้นท

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางรา
 

ระยอง  ปงบป
 

ม.ค. ก.พ
21,784.93     28,016  

1,472.94       1,950    
2,010.11       2,510    

18,129.68     23,353  
129.85          151       
41.24            49         

1.11              1           
13,046.98     16,140  

13.74            17         
10.90            17         

11,236.12     13,891  
1,700.78       2,101    

2.79              3           
75.69            99         

3.66              4           
0.52              0           
0.45              0           
0.70              0           
1.63              2           

610.22          818       
601.92          809       

-                            
8.15              9           
0.15              0           

35,442.13     44,976  
175.82          205       
171.88          195       

3.94              10         
35,617.95     45,182  

ที่ระยอง 1และ2,  

ารคลังจังหวัด

ายได 4 

ประมาณ 2551

. มี.ค. เ
6.92 33,463.26  39,  
0.72 2,607.46    2,    
0.60 3,374.78    3,    
3.72 27,254.04  32,  
1.35 167.73             
9.09 57.35               
1.44 1.90                 
0.74 19,565.79  22,  
7.97 21.69               
7.61 18.97               
1.37 16,843.13  19,  
1.49 2,539.90    2,    
3.57 4.33                 
9.72 126.98             
4.98 6.21                 
0.58 0.61                 
0.55 0.66                 
0.88 1.05                 
2.02 2.26                 
8.69 970.77       1,    
9.14 960.03       1,    
- -                  

9.37 10.55               
0.18 0.19                 
6.35 53,999.82  63,  
5.98 220.69             
5.02 208.70             
0.96 11.99               
2.33 54,220.51  63,  

 ดานศุลกากรมาบ

บทส

ดระยอง เดือน

1  (ต.ค.50–ก.

เม.ย. พ.ค.
,374.53 49,733.38  
,947.64 3,253.65    
,687.77 9,369.75    
,498.63 36,855.80  
172.20  177.03       
65.84    74.27         
2.45      2.88           

,797.88 25,951.72  
25.65    30.35         
20.77    24.04         

,599.35 22,328.30  
,992.48 3,374.26    

4.79      5.94           
142.62  175.50       

7.09      7.71           
0.66      0.72           
0.75      0.83           
1.24      1.40           
2.48      2.67           

,136.94 1,316.10    
,124.85 1,302.79    

-       -            
11.89    13.10         
0.20      0.21           

,309.35 77,001.20  
253.90  309.78       
226.37  281.28       
27.53    28.50         

,563.25 77,310.98  

บตาพุด,  สนง.คลงั

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

.ย.51) 

มิ.ย. ก.ค.
55,822.75  
3,550.57    
9,982.54    

42,021.46  
181.84       

82.99         
3.35           

28,307.42  
34.30         
26.87         

24,336.20  
3,694.81    

7.09           
193.67       

8.35           
0.81           
0.91           
1.58           
2.83           

1,489.24    
1,474.79    

-            
14.23         
0.22           

85,619.41  
402.50       
371.98       

30.52         
86,021.91  

งจังหวัดระยอง,  

หาร  

2551 l 71 l

หนวย: ลานบาท
ส.ค. ก.ย.

ท 



 

สรรพ
ภาษีเงิ
ภาษีเงิ
ภาษีมู
ภาษีธุ
อากรแ
รายได

สรรพส

ภาษีสุ
ภาษีเค
ภาษีนํ้
ภาษีร
ภาษีร
ภาษีเค
ภาษีส
ภาษีแ
ไนตค
อาบนํ้
รายได
ดานศุ
อากรข
อากรข
คาธรร
คาปรั
ธนารั
รวมร

ที่มา
        

 
 
 
 
 
 
 

รายการ
พากรพ้ืนที่ระยอง   
งินไดบุคคลธรรมดา    
งินไดนิติบุคคล    
มูลคาเพ่ิม    
รกิจเฉพาะ    
แสตมป    
ดอื่นๆ    

สามิตพื้นท่ีระยอง1และ2    
สุราแช    
ครื่องด่ืม    
นํ้ามันฯ    
ถยนต    
ถจักรยานยนต    
ครื่องไฟฟา    
สนามกอลฟ    
แกวฯ    
คลับ  ดิสโกเธค    
นํ้า   อบตัว  นวดตัว    
ดเบ็ดเตล็ด    
ศลุกากรมาบตาพุด    
ขาเขา    
ขาออก   
รมเนียม    
ับตางๆ   
ักษพ้ืนที่ระยอง    
ายไดจัดเก็บ    

: สนง.สรรพากรพื
  สนง.ธนารักษพื้

ประมาณการ

ต.ค. พ.ย.
4,884.03  3,666.97   

239.96    266.28      
287.44    383.79      

4,322.88 2,976.11   
24.53      25.09        
8.97        15.42        
0.25        0.28          

3,202.26 3,127.71   
2.11        2.18          
0.96        0.90          

2,829.79 2,723.54   
350.00    380.00      

0.33        0.58          
18.00      19.00        
0.54        0.69          
0.09        0.28          
0.12        0.12          
0.17        0.17          
0.15        0.25          

149.85    151.32      
148.88    150.87      

-           -            
0.97        0.45          
-           -            

0.50        0.50          
8,236.64 6,946.50   

พื้นที่ระยอง,  สนง
้นที่ระยอง 

รายงานภาวะ

รรายไดจังหวั

ธ.ค. ม.ค.
4,741.19   4,368.53   

258.06      599.32      
317.43      395.40      

4,077.58   3,321.82   
78.03        35.13        

9.85          16.60        
0.24          0.26          

3,184.35   3,452.32   
2.53          2.12          
1.05          1.02          

2,676.28   3,158.09   
480.00      250.00      

0.55          0.54          
22.00        38.00        

1.05          1.28          
0.25          0.40          
0.12          0.12          
0.17          0.16          
0.35          0.59          

154.98      141.45      
154.00      140.45      

-            -            
0.98          1.00          
-            -            

1.25          14.35        
8,081.77   7,976.65   

ง.สรรพสามิตพื้นท

 
ะเศรษฐกิจกา

 
ตารางรา

 
ัดระยอง ปงบ

 

ก.พ. มี.ค.
4,981.85   4,925.11   

396.65      685.72      
389.69      384.69      

4,155.90   3,805.08   
29.86        40.77        
9.48          8.54          
0.27          0.31          

3,130.15   3,109.35   
2.12          2.17          
0.80          0.87          

2,876.97   2,736.04   
200.00      310.00      

0.44          0.39          
48.00        58.00        
1.09          1.18          
0.11          0.18          
0.12          0.12          
0.16          0.16          
0.34          0.24          

127.57      146.94      
127.25      146.39      

-            -            
0.32          0.55          
-            -            

5.96          1.49          
8,245.53   8,182.89   

ที่ระยอง 1และ2,  

ารคลังจังหวัด

ายได 5 

บประมาณ 25

เม.ย. พ.ค.
1 4,764.85   5,719     
2 347.99      290        
9 301.72      1,876     
8 4,090.70   3,526     
7 17.19        18          
4 6.91          7            
1 0.34          0            
5 3,086.78   3,008     
7 2.11          2            
7 0.71          0            
4 2,760.20   2,809     
0 300.00      173        
9 0.40          0            
0 22.00        21          
8 0.86          0            
8 0.08          0            
2 0.12          0            
6 0.17          0            
4 0.13          0            
4 137.75      132        
9 136.77      131        

-                         
5 0.98          1            

-                         
9 0.56          0            
9 7,989.94   8,860     

 ดานศุลกากรมาบ

บทส

ดระยอง เดือน

551  (ต.ค. 50 

มิ.ย. ก.ค
9.19 5,531.56   4,74   
0.32 387.70      29      
6.03 428.13      34      
6.64 4,681.68   4,08   
8.33 26.67        1        
7.56 7.09                   
0.31 0.29                   
8.26 3,023.44   3,08   
2.07 2.10                   
0.95 0.86                   
9.81 2,802.89   2,80   
3.00 200.00      26      
0.35 0.60                   
.00 16.00        1        

0.64 0.49                   
0.05 0.09                   
0.12 0.14                   
0.17 0.17                   
0.10 0.10                   
2.47 131.25      14      
.02 130.50      14      
- -                     
.45 0.75                   
- -                     

0.56 0.56                   
0.48 8,686.81   7,97   

บตาพุด,  สนง.คลงั

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

 – ก.ย. 51) 

ค. ส.ค.
45.94 8,236.27     6    
94.14 279.80             
40.07 3,113.63     1    
88.31 4,807.56     4    
15.74 27.45               
7.36  7.53                 
0.32  0.30                 

85.33 3,329.75     3    
2.14  2.35                 
0.80  0.78                 

06.82 2,941.04     2    
60.00 370.00             
0.58  0.57                 

14.00 14.00               
0.49  0.51                 
0.10  0.13                 
0.13  0.12                 
0.17  0.16                 
0.10  0.09                 

41.36 137.00             
40.19 136.25             

-    -                  
1.17  0.75                 
-    -                  

0.56  0.51                 
73.19 11,703.53   9    

งจังหวัดระยอง,  

หาร  

2551 l 72 l

หนวย: ลานบาท
ก.ย. รวม

6,134.97 62,700.46       
318.70   4,364.64         

1,252.14 9,470.16         
4,514.05 48,368.31       

41.21     380.00            
8.54       113.85            
0.33       3.50                

3,131.91 37,871.61       
2.39       26.39              
0.78       10.48              

2,820.92 33,942.39       
290.40   3,563.40         

0.41       5.74                
16.00     306.00            
0.49       9.31                
0.16       1.92                
0.13       1.48                
0.17       2.00                
0.06       2.50                

136.15   1,688.09         
135.40   1,677.97         

-         -                  
0.75       10.12              
-         -                  

5.02       31.82              
9,408.05 102,291.98     

ท 

7



 

 

สรรพ

ภาษีเงิ

ภาษีเงิ

ภาษมูี

ภาษีธุ

อากรแ

รายได

สรรพส

ภาษสุี

ภาษีเค

ภาษนํ้ี

ภาษีร

ภาษีร

ภาษีเค

ภาษสี

ภาษีแ

ภาษีไ

ภาษีอ

รายได

ดานศุ

อากรข

อากรข

คาธรร

คาปรั

ธนารกั

รวมร

ที่มา
        

 
 
 
 
 
 
 

ปร

รายการ

พากรพื้นท่ีระยอง

งินไดบุคคลธรรมดา

งินไดนิติบุคคล

มูลคาเพิ่ม

รกิจเฉพาะ

แสตมป

ดอื่นๆ

สามิตพื้นที่ระยอง1 และ2

สุราแช

คร่ืองดื่ม

นํ้ามันฯ

ถยนต

ถจักรยานยนต

คร่ืองไฟฟา

สนามกอลฟ

กวฯ

นตคลับ

าบอบนวด

ดอื่นๆ

ศลุกากรมาบตาพุด

ขาเขา

ขาออก

รมเนียม

ับตางๆ

กัษพื้นท่ีระยอง

ายไดจัดเก็บ

: สนง.สรรพากรพื
  สนง.ธนารักษพื้

ระมาณการรา

ต.ค. พ.ย.

4,884.03 8,551.0 

239.96 506.2 
287.44 671.2 

4,322.88 7,298.9 
24.53 49.6 
8.97 24.3 
0.25 0.5 

3,202.26 6,329.9 

2.11 4.2 
0.96 1.8 

2,829.79 5,553.3 
350.00 730.0 

0.33 0.9 
18.00 37.0 
0.54 1.2 
0.09 0.3 
0.12 0.2 
0.17 0.3 
0.15 0.4 

149.85 301.1 

148.88 299.7 
- - 

0.97 1.4 
- - 

0.50 1.0 
8,236.64 15,183.1 

พื้นที่ระยอง,  สนง
้นที่ระยอง 

รายงานภาวะ

ยไดสะสมจัง

ธ.ค. ม

00 13,292.19 17, 

24 764.30 1,3 
23 988.66 1,3 
99 11,376.57 14,6 
62 127.65 1 
39 34.24  
53 0.77  
97 9,514.32 12, 

29 6.82  
86 2.91  
33 8,229.61 11,3 
00 1,210.00 1,4 
91 1.46  
00 59.00  
23 2.28  
37 0.62  
24 0.36  
34 0.51  
40 0.75  

17 456.15  

75 453.75 5 
-  

42 2.40  
-  

00 2.25  
14 23,264.91 31,2 

ง.สรรพสามิตพื้นท

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางรา
 

งหวัดระยอง ป
 

ม.ค. ก.พ.

,660.72 22,642.57 

363.62 1,760.27 
384.06 1,773.75 
698.39 18,854.29 
162.78 192.64 
50.84 60.32 
1.03 1.30 

,966.64 16,096.79 

8.94 11.06 
3.93 4.73 

387.70 14,264.67 
460.00 1,660.00 

2.00 2.44 
97.00 145.00 
3.56 4.65 
1.02 1.13 
0.48 0.60 
0.67 0.83 
1.34 1.68 

597.60 725.17 

594.20 721.45 
- - 

3.40 3.72 
- - 

16.60 22.56 
241.56 39,487.09 

ที่ระยอง 1และ2,  

ารคลังจังหวัด

ายได 6 

ปงบประมาณ

มี.ค. เม.ย.

27,567.68 32,332.5 

2,445.99 2,793.9 
2,158.44 2,460.1 

22,659.37 26,750.0 
233.41 250.6 
68.86 75.7 
1.61 1.9 

19,206.14 22,292.9 

13.23 15.3 
5.60 6.3 

17,000.71 19,760.9 
1,970.00 2,270.0 

2.83 3.2 
203.00 225.0 

5.83 6.6 
1.31 1.3 
0.72 0.8 
0.99 1.1 
1.92 2.0 

872.11 1,009.8 

867.84 1,004.6 
- - 

4.27 5.2 
- - 

24.05 24.6 
47,669.98 55,659.9 

 ดานศุลกากรมาบ

บทส

ดระยอง เดือน

ณ 2551   (ต.ค.

พ.ค. มิ

53 38,051.72 43, 

98 3,084.30 3,4 
16 4,336.19 4,7 
07 30,276.71 34,9 
60 268.93 2 
77 83.33  
95 2.26  
92 25,301.18 28, 

34 17.41  
31 7.26  
91 22,570.72 25,3 
00 2,443.00 2,6 
23 3.58  
00 246.00 2 
69 7.33  
39 1.44  
84 0.96  
16 1.33  
05 2.15  

86 1,142.33 1, 

61 1,135.63 1,2 
-  

25 6.70  
-  

61 25.17  
92 64,520.40 73,2 

บตาพุด,  สนง.คลงั

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

. 50–ก.ย. 51)

มิ.ย. ก.ค.

583.28 48,329.22 

472.00 3,766.14  
764.32 5,104.39  
958.39 39,046.70  
295.60 311.34  
90.42 97.78  
2.55 2.87  

324.62 31,409.95  

19.51 21.65  
8.12 8.92  

373.61 28,180.43  
643.00 2,903.00  

4.18 4.76  
262.00 276.00  

7.82 8.31  
1.53 1.63  
1.10 1.23  
1.50 1.67  
2.25 2.35  

273.58 1,414.94  

266.13 1,406.32  
- - 

7.45 8.62  
- - 

25.73 26.29  
207.21 81,180.40  

งจังหวัดระยอง,  

หาร  

2551 l 73 l

) 

หนวย: ลานบาท
ส.ค. ก.ย.

56,565.49 62,700.4 

4,045.94 4,364.6 
8,218.02 9,470.1 

43,854.26 48,368.3 
338.79 380.0 
105.31 113.8 

3.17 3.5 
34,739.70 37,871.6 

24.00 26.3 
9.70 10.4 

31,121.47 33,942.3 
3,273.00 3,563.4 

5.33 5.7 
290.00 306.0 

8.82 9.3 
1.76 1.9 
1.35 1.4 
1.83 2.0 
2.44 2.5 

1,551.94 1,688.0 

1,542.57 1,677.9 
- - 

9.37 10.1 
- - 

26.80 31.8 
92,883.93 102,291.9 

ท 
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1.  ส

1.1 ภ

1.2 ภ

1.3 ภ

1.4 ภ

1.5 อ

1.6 ร

2.  ส

2.1 ภ

2.2 ภ

2.3 ภ

2.4 ภ

2.5 ภ

2.6 ภ

2.7 ภ

2.8 ภ

2.9 ไ

2.10

2.11

3.  ด

3.1 อ

3.2 อ

3.3 ค

3.4 ค

4.  ธ

5.  ส

รวม
ที่มา
        

สรรพากรพื้นท่ีระย

ภาษีเงินไดบุคคลธ

ภาษีเงินไดนิติบุคค

ภาษีมลูคาเพ่ิม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป

รายไดอื่นๆ

สรรพสามิตพื้นที่ระ

ภาษีสุราแช

ภาษีเครื่องด่ืม

ภาษีนํ้ามนั

ภาษีรถยนต

ภาษีรถจักรยานยน

ภาษีเครื่องไฟฟา

ภาษีสนามกอลฟ

ภาษีแกว

ไนตคลับ  ดิสโกเธ

0 อาบนํ้า อบตัว นว

1 รายไดอื่นๆ

ดานศุลกากรมาบต

อากรขาเขา

อากรขาออก

คาธรรมเนียม

คาปรับตางๆ

ธนารกัษพื้นท่ีระยอ

สวนราชการอื่น

มรายไดจัดเก็บ (Gr

ท่ีมาของราย

: สนง.สรรพากรพื
  สนง.ธนารักษพื้

แสดงผลก

ยอง

ธรรมดา

คล

ะยอง1 และ2

นต

ธค

วดตัว

ตาพุด

       

อง

ross)

ยได

พื้นที่ระยอง,  สนง
้นที่ระยอง 

รายงานภาวะ

การจัดเก็บราย

6,089.37 4

296.92

612.79

5,165.66 4

4.81

8.72

0.47

2,355.70 2

3.95

2.83

2,007.90 2

320.55

1.15

18.17

0.64

0.09

0.08

0.18

0.16

173.14

172.00

-                   

1.13

0.01

2.02

90.70

8,710.93 7

ปน้ี ปท่ี

ง.สรรพสามิตพื้นท

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางรา
 

ยไดจังหวัดระ
 

จํานว

4,885.67 1,20

337.50 -4

376.49 2

4,140.62 1,02

24.05 -

6.49

0.52

,672.36 -3

3.92

0.23

2,468.55 -4

183.15 1

0.65

14.88

0.48

0.12

0.12

0.17

0.09

107.51 6

105.45

-                   

2.04

0.02

0.93

137.08 -4

7,803.55 90

แลว
เปรยีบเ

ที่ระยอง 1และ2,  

ารคลังจังหวัด

ายได 7 

ะยอง ประจําเ

วน รอยละ

03.70 24

40.58 -12

36.30 62

25.04 24

19.24 -80

2.23 34

-0.05 -9

16.66 -11

0.03 0

2.60 1,130

60.65 -18

37.40 75

0.50 76

3.29 22

0.16 33

-0.03 -25

-0.04 -33

0.01 5

0.07 77

65.63 61

66.55 63

-   -               

-0.91 -44

-0.01 -50

1.09 117

46.38 -33

07.38 11

เทียบปน้ีกับปท่ีแล

 ดานศุลกากรมาบ

บทส

ดระยอง เดือน

ดือนมิถุนายน

4.64 5,531.5

2.02 387.7

2.76 428.1

4.76 4,681.6

0.00 26.6

4.36 7.0

9.62 0.2

1.85 3,023.4

0.77 2.1

0.43 0.8

8.66 2,802.8

5.02 200.0

6.92 0.6

2.11 16.0

3.33 0.4

5.00 0.0

3.33 0.1

5.88 0.1

7.78 0.1

1.05 131.2

3.11 130.5

- -               

4.61 0.7

0.00 -               

7.20 0.5

3.83 -               

1.63 8,686.8

ประมาณการ
ลว

บตาพุด,  สนง.คลงั

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

น  2551 

จํานวน

6 557.81

0 -90.78

3 184.66

8 483.98

7 -21.86

9 1.63

9 0.18

4 -667.74

0 1.85

6 1.97

9 -794.99

0 120.55

0 0.55

0 2.17

9 0.15

9 0.00

4 -0.06

7 0.01

0 0.06

5 41.89

0 41.50

-                  

5 0.38

-                  

6 1.46

-                  

1 24.12

เปรยีบเทียบปนี
ร

งจังหวัดระยอง,  

หาร  

2551 l 74 l

รอยละ

1 10.08

8 -23.42

6 43.13

8 10.34

6 -81.96

3 22.99

8 62.07

4 -22.09

5 88.10

7 229.07

9 -28.36

5 60.28

5 91.67

7 13.56

5 30.61

0 0.00

6 -42.86

1 5.88

6 60.00

9 31.92

0 31.80

-                  

8 50.67

-                  

6 260.71

-                  

2 0.28

น้ีกับประมาณการ

8

4

6

9

0

6

6

0

6

0

0

8



 

 

แ

1.  ส

1.1 ภ

1.2 ภ

1.3 ภ

1.4 ภ

1.5 อ

1.6 ร

2.  ส

2.1 ภ

2.2 ภ

2.3 ภ

2.4 ภ

2.5 ภ

2.6 ภ

2.7 ภ

2.8 ภ

2.9 ไ

2.10

2.11

3.  ด

3.1 อ

3.2 อ

3.3 ค

3.4 ค

4.  ธ

5.  ส

รวม
ที่มา
        

แสดงผลการจั

สรรพากรพื้นท่ีระย

ภาษีเงินไดบุคคลธ

ภาษีเงินไดนิติบุคค

ภาษีมูลคาเพิม่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

อากรแสตมป

รายไดอื่นๆ

สรรพสามิตพื้นที่ระ

ภาษีสุราแช

ภาษีเครื่องดื่ม

ภาษีน้ํามัน

ภาษีรถยนต

ภาษีรถจักรยานยน

ภาษีเครื่องไฟฟา

ภาษีสนามกอลฟ

ภาษีแกว

ไนตคลับ  ดิสโกเธ

0 อาบนํ้า อบตัว น

1 รายไดอื่นๆ

ดานศุลกากรมาบต

อากรขาเขา

อากรขาออก

คาธรรมเนียม

คาปรับตางๆ

ธนารักษพื้นท่ีระย

สวนราชการอื่น

มรายไดจัดเก็บ (Gr

ท่ีมาของราย

: สนง.สรรพากรพื
  สนง.ธนารักษพื้

จัดเก็บรายได

ยอง

ธรรมดา

คล

ะยอง1 และ2

นต

ธค

วดตัว

ตาพุด

      

อง

ross)

ยได

พื้นที่ระยอง,  สนง
้นที่ระยอง 

รายงานภาวะ

สะสมจังหวัด

55,822.75 38

3,550.57 3

9,982.54 4

42,021.46 30

181.84

82.99

3.35

28,307.42 27

34.30

26.87

24,336.20 24

3,694.81 2

7.09

193.67

8.35

0.81

0.91

1.58

2.83

1,489.24 1

1,474.79 1

-                   

14.23

0.22

30.52

371.98

86,021.91 67

ปน้ี ปท่ี

ง.สรรพสามิตพื้นท

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางรา
 

ดระยอง  ตัง้แ
 

จํานว

8,976.23 16,8

3,074.56 4

4,591.72 5,3

0,917.21 11,1

307.70 -1

81.96

3.08

7,050.37 1,2

12.96

9.30

4,115.99 2

2,636.47 1,0

3.96

257.65 -

7.56

1.73

1.10

1.50

2.15

1,174.44 3

1,155.99 3

-                   

18.12

0.33

29.36

559.80 -1

7,790.20 18,2

ท่ีแลว
เปรียบ

ที่ระยอง 1และ2,  

ารคลังจังหวัด

ายได 8 

แตตนปงบประ

วน รอยละ

846.52 43

476.01 15

390.82 117

104.25 35

125.86 -40

1.03

0.27 8

257.05 4

21.34 164

17.57 188

220.21 0

058.34 40

3.13 79

-63.98 -24

0.79 10

-0.92 -53

-0.19 -17

0.08 5

0.68 3

314.80 26

318.80 27

-                   

-3.89 -2

-0.11 -33

1.16 3

187.82 -33

231.71 26

บเทียบปนี้กับปท่ีแล

 ดานศุลกากรมาบ

บทส

ดระยอง เดือน

ะมาณ 2551  

ะ

3.22 43,583.2

5.48 3,472.0

7.40 4,764.3

5.92 34,958.3

0.90 295.6

1.26 90.4

8.77 2.5

4.65 28,324.6

4.66 19.5

8.92 8.1

0.91 25,373.6

0.14 2,643.0

9.04 4.1

4.83 262.0

0.45 7.8

3.18 1.5

7.27 1.1

5.33 1.5

1.63 2.2

6.80 1,273.5

7.58 1,266.1

- -               

1.47 7.4

3.33 -               

3.95 25.7

3.55 -               

6.89 73,207.2

ประมาณกา
ลว

บตาพุด,  สนง.คลงั

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

 ถึงเดอืนมิถนุ

จํานวน

28 12,239.4

00 78.5

32 5,218.2

39 7,063.0

60 -113.7

42 -7.4

55 0.8

62 -17.2

51 14.7

12 18.7

61 -1,037.4

00 1,051.8

18 2.9

00 -68.3

82 0.5

53 -0.7

10 -0.1

50 0.0

25 0.5

58 215.6

13 208.6

-                  

45 6.7

-                  

73 4.7

-                  

21 12,814.7

เปรียบเทียบป
าร

งจังหวัดระยอง,  

หาร  

2551 l 75 l

นายน  2551 

รอยละ

47 28.0

57 2.2

22 109.5

07 20.2

76 -38.4

43 -8.2

80 31.3

20 -0.0

79 75.8

75 230.9

41 -4.0

81 39.8

91 69.6

33 -26.0

53 6.7

72 -47.0

19 -17.2

08 5.3

58 25.7

66 16.9

66 16.4

-                  

78 91.0

-                  

79 18.6

-                  

70 17.5

ปนี้กับประมาณการ

8

6

3

0

8

2

7

6

1

1

9

0

2

8

8

6

7

3

8

3

8

1

2

0

ร



 

รายไ
รายไ
รายไ
เงนิใน

รายไ
เงนิน
รวม

ที่มา

 

รายได
รายได
รายได
เงนิใน

รายได
เงนิน
รวม

ที่มา

 
 
 
 
 
 
 

ประเภท/เดือน

ดภาษอีากร
ดจากการขาย
ดอื่นๆ
นงบประมาณ

ดเงินนอกงบฯ
นอกงบประมาณ

:  ศูนยเทคโนโลยี

แสดงผ

ประเภท/เดือน

ดภาษอีากร  
ดจากการขาย  
ดอื่นๆ  
นงบประมาณ  

ดเงินนอกงบฯ  
อกงบประมาณ  

 

:  ศูนยเทคโนโลยี

ตาร

ต.ค. พ.ย.

7,076.86  6,658.51  
7.22         9.74         

21.53       12.64       
7,105.61  6,680.89  

1,061.18  1,017.11  
1,061.18  1,017.11  
8,166.79  7,698.00  

ยีและสารสนเทศ  

ตาร

ผลการนาํสงร

ต.ค. พ.ย.

6,259.69  7,952.12  
6.01         7.13         

10.38       13.95       
6,276.08  7,973.20  

886.52     1,074.73  
886.52     1,074.73  

7,162.60  9,047.93  

ยีและสารสนเทศ  

รายงานภาวะ

างการนําเงินร

แสดงผลกา

ธ.ค. ม.ค.

6,188.76  7,552.1  
14.64       17.3       

9.42         8.0         
6,212.82  7,577.5  

903.95     1,063.3  
903.95     1,063.3  

7,116.77  8,640.8  

 กรมบัญชีกลาง แ

างการนําเงินร

ายไดปงบปร

ธ.ค. ม.ค.

6,212.39    7,488.5  
10.04         7.5         
51.49         12.7       

6,273.92    7,508.7  

959.27       1,248.3  
959.27       1,248.3  

7,233.19    8,757.1  

 กรมบัญชีกลาง แ

 
ะเศรษฐกิจกา

 
รายไดแผนดนิ

 
ารนาํสงรายได

 

ก.พ. มี.ค

14 7,071.07  6,464  
34 15.82       20       
08 16.32       9         
56 7,103.21  6,494  

31 1,046.50  1,235  
31 1,046.50  1,235  
87 8,149.71  7,730  

และรายงานผลการ

รายไดแผนดนิ
 

ะมาณ  ปงบป
 

ก.พ. มี.ค

51 5,660.24  5,997  
55 7.57                   
73 2,112.30  1         
79 7,780.11  5,999  

32 864.26     788     
32 864.26     788     
11 8,644.37  6,788  

และรายงานผลการ

ารคลังจังหวัด

นแยกตามปร

ดปงบประมา

ค. เม.ย. พ

4.99 6,472.96  7,0  
0.13 6.76              
9.68 7.10              
4.80 6,486.82  7,0  

5.52 985.48     1,0  
5.52 985.48     1,0  
0.32 7,472.30  8,0  

รเบิกจายจากระบบ

นแยกตามปร

ประมาณ 255

ค. เม.ย. พ

7.66 6,326.95  5,3  
-  -                  

1.59 1.87               
9.25 6,328.82  5,3  

8.92 955.68     6     
8.92 955.68     6     
8.17 7,284.50  5,9  

รเบิกจายจากระบบ

บทส

ดระยอง เดือน

ระเภทรายได  

ณ  2550  

พ.ค. มิ.ย.

004.53 4,633.58  2  
6.43     7.52           

18.63   9.39           
029.59 4,650.49  2  

025.36 423.16       
025.36 423.16       
054.95 5,073.65  2  

บ GFMIS  

ระเภทรายได  

1  ประจําเดอื

พ.ค. มิ.ย.

28.44 10,223.90 
-     -            

1.75    -            
330.19 10,223.90 

664.25 977.96      
664.25 977.96      
994.44 11,201.86 

บ GFMIS  (ขอมูล

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

 1 

ก.ค. ส.ค.

2,517.59 1,114.00   
2.00        1.47          
5.76        0.85          

2,525.35 1,116.32   

283.98    148.62      
283.98    148.62      

2,809.33 1,264.94   

 2 

อนมิถุนายน  2

ก.ค. ส.ค.

ล ณ 30 มิถุนายน  

หาร  

2551 l 76 l

หนวย: ลานบ

ก.ย. รวม

913.49      63,668   

1.68          110        

4.05          123        

919.22      63,902   

92.84        9,287     

92.84        9,287     

1,012.06   73,189   

2551 

หนวย: ลานบ
ก.ย. รวม

61,449.9   

38.3          

2,206.0     

63,694.2   

8,419.9     

8,419.9     

72,114.1   

 2551) 

าท 

.48

.75

.45

.68

.01

.01

.69

าท 

90

30

06

26

91

91

17



 

 

งวดที

รายจ

รายจ

รวมก

ที่มา

 

งวดที่

-

รายจา

-

รายจา

-

รวมก

-

ที่มา

 

ผลก

รายการ ต
ท่ีไดรับปปจจุบัน

-งบประจํา

-งบลงทุน
ายจริงปปจจุบัน

-งบประจํา

-งบลงทุน
ายปกอน

-งบประจํา       

-งบลงทุน
การเบิกจาย

-งบประจํา

-งบลงทุน

:  ศูนยเทคโนโลยี

ผลกา

รายการ ต.ค
ทีไ่ดรับปปจจุบัน 3,3

-งบประจํา 1,9

-งบลงทุน 1,4
ายจริงปปจจุบัน 1,4

-งบประจํา 8

-งบลงทุน 5
ายปกอน 1

-งบประจํา            

-งบลงทุน 1
การเบิกจาย 1,5

-งบประจํา 8

-งบลงทุน 6

:  ศูนยเทคโนโลยี

การเบิกจายเงนิ

ต.ค. พ.ย.
919.60 1,169.99

851.60 959.68

68.00 210.31
804.51 988.79

742.62 917.82

61.89 70.97
71.73 164.67

-      -            

71.73 164.67
876.24 1,153.46

742.62 917.82

133.62 235.64

ยีสารสนเทศ กรมบ

ารเบิกจายเงิน

ค. พ.ย.
386.81 3,317.33

920.49 3,159.27

466.32 158.06
452.89 1,172.28

879.90 1,042.15

572.99 130.13
119.88 173.86

-     -                 

119.88 173.86
572.77 1,346.14

879.90 1,042.15

692.87 303.99

ยีสารสนเทศ กรมบ

รายงานภาวะ

นงบประมาณ

ธ.ค. ม.ค.
267.91 1,027.

123.82 791.

144.09 236.
902.50 883.

864.09 856.

38.41 27.
99.65 60.

-             -           

99.65 60.
1,002.15 944.

864.09 856.

138.06 87.

บัญชีกลาง และรา

นงบประมาณจั

ธ.ค. ม.ค.
1,107.36 1,367

1,035.35 857

72.01 510
1,210.52 1,495

1,116.62 1,038

93.90 456
206.59 122

-              -               

206.59 122
1,417.11 1,618

1,116.62 1,038

300.49 579

บัญชีกลาง และรา

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางราย
 

ณจังหวัดระยอ
 

ก.พ. มี.
40 2,424.07 2,24

18 1,353.57 2,07

22 1,070.50 17
77 1,683.26 1,14

50 1,176.79 94

27 506.47 19
51 119.69 6

-                   

51 119.69 6
28 1,802.95 1,20

50 1,176.79 94

78 626.16 25

ายงานผลการเบิกจ

ตารางราย
 

จังหวัดระยอง
 

ก.พ.
7.41 1,403.26

7.20 1,346.45

0.21 56.81
.57 1,182.57

8.78 1,098.66

6.79 83.91
2.86 141.66

-                      

2.86 141.66
8.43 1,324.23

8.78 1,098.66

9.65 225.57

ายงานผลการเบิกจ

ารคลังจังหวัด

ยจาย 1 

อง  ปงบประม

ค. เม.ย. พ
41.74 965.38 1,2

70.80 921.66 6

70.94 43.72 5
42.13 1,115.75 1,6

45.98 937.99 1,0

96.15 177.76 6
63.44 33.62

-  -               

63.44 33.62
05.57 1,149.37 1,7

45.98 937.99 1,0

59.59 211.38 6

จายจากระบบ GF

ยจาย 2 

ง  ปงบประม

มี.ค. เม.ย.
878.56 800.26

849.57 475.62

28.99 324.64
1,240.33 1,452.30

1,164.11 1,096.38

76.22 355.92
58.30 53.35

-         -               

58.30 53.35
1,298.63 1,505.65

1,164.11 1,096.38

134.52 409.27

จายจากระบบ GF

บทส

ดระยอง เดือน

มาณ 2550 (ต

พ.ค. มิ.ย.
203.55 1,040.11

693.45 922.64

510.10 117.47
647.42 1,259.88 1,

024.42 1,059.41 1,

623.00 200.47
56.63 33.29

-    -             

56.63 33.29
704.05 1,293.17 1,

024.42 1,059.41 1,

679.63 233.76

FMIS 

าณ 2551  (ต.

พ.ค. มิ.ย
6 1,074.63 8

2 1,034.25 6

4 40.38 1
0 1,316.11 1,1

8 1,227.78 1,0

2 88.33 1
5 40.59

-                           

5 40.59
5 1,356.70 1,2

8 1,227.78 1,0

7 128.92 2

FMIS 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

.ค. 49-ก.ย. 5

ก.ค. ส.ค.
894.85 1,008.55

880.50 898.63

14.35 109.92
086.53 1,247.88 1

025.17 1,059.37 1

61.36 188.51
34.74 50.68

-      -           

34.74 50.68
121.27 1,298.56 1

025.17 1,059.37 1

96.10 239.19

.ค. 50 - ก.ย. 5

ย. ก.ค. ส.ค.
802.12

642.91

159.21
198.70

026.56

172.14
39.30

-    

39.30
238.00

026.56

211.44

หาร  

2551 l 77 l

0) 

หนวย: ลานบาท

ก.ย. รวม
961.71 14,124.86

832.64 11,300.17

129.07 2,824.69
1,404.57 14,166.99

1,236.88 11,847.04

167.69 2,319.95
13.11 801.76

-        -             

13.11 801.76
1,417.68 14,968.75

1,236.88 11,847.04

180.80 3,121.71

51) 

หนวย: ลานบาท
ก.ย. รวม

14,137.7

11,321.1

2,816.6
11,721.2

9,690.9

2,030.3
956.3

-             

956.3
12,677.6

9,690.9

2,986.7

ท 

6

7

9
9

4

5
6

6
5

4

1  

ท 

74

11

63
27

94

33
39

39
66

94

72



 

 

งวดที

รายจ

รายจ

รวมก

ที่มา

 

งวดที่

รายจา

รายจา

รวมก

ที่มา

ผลการเ

รายการ ต
ที่ไดรับปปจจุบัน

-งบประจํา

-งบลงทุน
ายจริงปปจจุบัน

-งบประจํา

-งบลงทุน
ายปกอน

-งบประจํา        

-งบลงทุน
การเบิกจาย

-งบประจํา

-งบลงทุน

:  ศูนยเทคโนโลยี

ผลการเบิ

รายการ ต
ทีไ่ดรับปปจจุบัน 3,

-งบประจํา 1,

-งบลงทุน 1,
ายจริงปปจจุบัน 1,

-งบประจํา

-งบลงทุน
ายปกอน

-งบประจํา           

-งบลงทุน
การเบิกจาย 1,

-งบประจํา

-งบลงทุน

:  ศูนยเทคโนโลยี

เบิกจายเงินงบ

ต.ค. พ.ย.
919.60 2,089.59

851.60 1,811.28

68.00 278.31
804.51 1,793.30

742.62 1,660.44

61.89 132.86
71.73 164.67

-       -             

71.73 164.67
876.24 1,957.97

742.62 1,660.44

133.62 297.53

ยีสารสนเทศ กรมบ

บิกจายเงินงบ

.ค. พ.ย.
,386.81 6,704.14

,920.49 5,079.76

,466.32 1,624.38
,452.89 2,625.17

879.90 1,922.05

572.99 703.12
119.88 293.74

-       -                

119.88 293.74
,572.77 2,918.91

879.90 1,922.05

692.87 996.86

ยีสารสนเทศ กรมบ

รายงานภาวะ

บประมาณสะ

ธ.ค. ม.ค.
3,464.50 4,491

3,042.10 3,833

422.40 658
2,695.80 3,579

2,524.53 3,381

171.27 198
336.05 396

-             -             

336.05 396
3,031.85 3,976

2,524.53 3,381

507.32 595

บัญชีกลาง และรา

ประมาณสะส

ธ.ค. ม.ค
7,811.50 9,1

6,115.11 6,9

1,696.39 2,2
3,835.69 5,3

3,038.67 4,0

797.02 1,2
500.33 6

-                             

500.33 6
4,336.02 5,9

3,038.67 4,0

1,297.35 1,8

บัญชีกลาง และรา

 
ะเศรษฐกิจกา

ตารางราย
 

ะสมจังหวัดระ
 

ก.พ.
.90 6,915.97 9

.28 5,186.85 7

.62 1,729.12 1
9.57 5,262.83 6

.03 4,557.82 5

.54 705.01
6.56 516.25

-                   

6.56 516.25
6.13 5,779.08 6

.03 4,557.82 5

.10 1,221.26 1

ายงานผลการเบิกจ

ตารางราย
 

สมจังหวัดระย
 

ค. ก.พ.
78.91 10,582.17

72.31 8,318.76

06.60 2,263.41
31.26 6,513.83

077.45 5,176.11

53.81 1,337.72
23.19 764.85

-    -                 

23.19 764.85
54.45 7,278.68

077.45 5,176.11

77.00 2,102.57

ายงานผลการเบิกจ

ารคลังจังหวัด

ยจาย 3 

ะยอง ปงบปร

มี.ค. เม.ย.
9,157.71 10,123.09

7,257.65 8,179.31

1,900.06 1,943.78
6,404.96 7,520.71

5,503.80 6,441.79

901.16 1,078.92
579.69 613.31

-        -             

579.69 613.31
6,984.65 8,134.02

5,503.80 6,441.79

1,480.85 1,692.23

จายจากระบบ GF

ยจาย 4 

ยอง  ปงบปร

มี.ค. เม.ย.
11,460.73 12,26

9,168.33 9,64

2,292.40 2,61
7,754.16 9,20

6,340.22 7,43

1,413.94 1,76
823.15 87

-                               

823.15 87
8,577.31 10,082

6,340.22 7,43

2,237.09 2,64

จายจากระบบ GF

บทส

ดระยอง เดือน

ระมาณ 2550 

พ.ค. มิ.ย.
11,326.64 12,366

8,872.76 9,795

2,453.88 2,571
9,168.13 10,428

7,466.21 8,525

1,701.92 1,902
669.94 703

-             -             

669.94 703
9,838.07 11,131

7,466.21 8,525

2,371.86 2,605

FMIS 

ะมาณ 2551  

พ.ค.
0.99 13,335.62

3.95 10,678.20

7.04 2,657.42
6.46 10,522.57

6.60 8,664.38

9.86 1,858.19
6.50 917.09

-  -                    

6.50 917.09
2.96 11,439.66

6.60 8,664.38

6.36 2,775.28

FMIS 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

 (ต.ค. 49-ก.ย

. ก.ค.
6.75 13,261.60 14

5.40 10,675.90 1

1.35 2,585.70
8.01 11,514.54 1

5.62 9,550.79 1

2.39 1,963.75
3.23 737.97

- -                  

3.23 737.97
1.24 12,252.51 1

5.62 9,550.79 1

5.62 2,701.72

 (ต.ค. 50 - ก.

มิ.ย. ก.ค.
14,137.74

11,321.11

2,816.63
11,721.27

9,690.94

2,030.33
956.39

-             

956.39
12,677.66

9,690.94

2,986.72

หาร  

2551 l 78 l

ย. 50) 

หนวย: ลานบาท
ส.ค. ก.ย.

4,270.15 15,231.86

1,574.53 12,407.17

2,695.62 2,824.69
2,762.42 14,166.99

0,610.16 11,847.04

2,152.26 2,319.95
788.65 801.76

-         -             

788.65 801.76
3,551.07 14,968.75

0,610.16 11,847.04

2,940.91 3,121.71

ย. 51) 

หนวย: ลานบาท

ส.ค. ก.ย.

ท 

6

9
9

4

6

6

4

 

ท 



 

 

1.  ร
     
     
2.  ร
     2
     2
3.  ร
     3
     3
ที่มา
 

 
ผ

1.  ร
     
     
2.  ร
     2
     2
3.  ร
     3
     3

ที่มา

ผลการเบิก

รายจายจริงปปจจ
1.1  งบประจํา
1.2  งบลงทนุ
รายจายปกอน
2.1  งบประจํา
2.2  งบลงทนุ
รวมการเบกิจาย
3.1  งบประจํา
3.2  งบลงทนุ
า:  ศูนยเทคโนโ

ผลการเบิกจาย

รายจายจริงปปจจ
1.1  งบประจํา
1.2  งบลงทนุ
รายจายปกอน
2.1  งบประจํา
2.2  งบลงทนุ
รวมการเบกิจาย
3.1  งบประจํา
3.2  งบลงทนุ

า:  ศูนยเทคโนโ

กจายเงินงบป

จุบนั

รายการ

โลยีและสารสน

ยเงินงบประม

จุบนั

รายการ

โลยีและสารสน

รายงานภาวะ

ระมาณจังหวั

 

นเทศ  กรมบัญชี

มาณสะสมจัง

 

นเทศ  กรมบัญชี

 
ะเศรษฐกิจกา

 
ตารางราย

วัดระยอง  ปง
 

เบิกจาย

จริงป

ปจจุบัน

(1)
1,198.70
1,026.56

172.14
39.30

-                   
39.30

1,238.00
1,026.56

211.44
ชีกลาง และราย

ตารางราย

หวัดระยอง ตั้
 

เบิกจาย

จริงป

ปจจุบัน

(1)
11,721.27
9,690.94
2,030.33

956.39
-                   

956.39
12,677.66
9,690.94
2,986.72

ชีกลาง และราย

ารคลังจังหวัด

ยจาย 5 

บประมาณ 2

เบิกจาย

จริงป

ท่ีแลว

(2)
1,259.8
1,059.4

200.4
33.2

-                    
33.2                

1,293.
1,059.4

233.7
งานผลการเบกิ

ยจาย 6 

ตัง้แตตนปงบป

เบิกจาย

จริงป

ท่ีแลว

(2)
10,428.0
8,525.6
1,902.3

703.2
-                    

703.2              
11,131.2
8,525.6
2,605.6

งานผลการเบกิ

บทส

ดระยอง เดือน

551   ประจําเ

จํานว

(3) = (1)
88
41
47
29

                   
29
17
41
76

เป

ป

กจายจากระบบ 

ประมาณ 2551 

จํานว

(3) = (1)
01
62
39
23

                   
23
24
62
62

เป

ป

กจายจากระบบ 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

เดือนมิถุนายน

ห

วน

) - (2) (4)
-61.18
-32.85
-28.33

6.01
-                 
6.01

-55.17
-32.85
-22.32

ปรียบเทียบเบิกจา

ปปจจุบันกับปท่ี

GFMIS 

 ถึงเดือนมิถนุ

ห

วน

) - (2) (4)
1,293.26
1,165.32

127.94
253.16

-                 
253.16

1,546.42
1,165.32

381.10

ปรียบเทียบเบิกจา

ปปจจุบันกับปท่ี

GFMIS 

หาร  

2551 l 79 l

น  2551 

หนวย: ลานบาท

รอยละ

) = (3)/(2)*100
-4.86 
-3.10 

-14.13 
18.05

-                    
18.05
-4.27 
-3.10 
-9.55 

ายจริง

ทแลว

นายน  2551 

หนวย: ลานบาท

รอยละ

) = (3)/(2)*100
12.40
13.67

6.73
36.00

-                    
36.00
13.89
13.67
14.63

ายจริง

ทแลว

ท 

 
 
 

 
 
 

ท 



 

1.  ด
   1.
      

      

      

      

      

      

   1.
      

      

      

ราย

2.  ด
   2.

      

      

      

      

 

ตา

ดานรายได
1  แยกตามหนว
     1.1.1  สรรพา

อัตราการเปลี
     1.1.2  สรรพส

อัตราการเปลี
     1.1.3  ดานศุล

อัตราการเปลี
     1.1.4  ธนารัก

อัตราการเปลี
     1.1.5  สวนรา

อัตราการเปลี
     1.1.6  รวมราย

อัตราการเปลี
2  แยกตามฐานภ
     1.2.1  เงินได

อัตราการเปลี
     1.2.2  การบริ

อัตราการเปลี
     1.2.3  อากรเข

อัตราการเปลี
ไดนําสงคลัง

อัตราการเปลี
ดานรายจาย
.1  รายจายรัฐบาล

อัตราการเปลี
 2.1.1  งบประมา

อัตราการเปลี
     -  งบประจํา

อัตราการเปลี
     -  งบลงทนุ

อัตราการเปลี
 2.1.2  งบประมา

อัตราการเปลี

ารางแสดงสถ

ยงาน
ากรพืน้ทีร่ะยอง
ลี่ยนแปลงจากปก
สามิตพืน้ทีร่ะยอง
ลี่ยนแปลงจากปก
ลกากรมาบตาพดุ
ลี่ยนแปลงจากปก
ษพืน้ทีร่ะยอง
ลี่ยนแปลงจากปก
าชการอื่น
ลี่ยนแปลงจากปก
ยไดจัดเก็บ
ลี่ยนแปลงจากปก
ภาษี

ลี่ยนแปลงจากปก
โภค
ลี่ยนแปลงจากปก
ขา - ออก
ลี่ยนแปลงจากปก

ลี่ยนแปลงจากปก

ลจากงบประมาณ
ลี่ยนแปลงจากปก
าณปปจจุบนั
ลี่ยนแปลงจากปก

ลี่ยนแปลงจากปก

ลี่ยนแปลงจากปก
าณปกอน
ลี่ยนแปลงจากปก

รายการ

รายงานภาวะ

ตารางแ

านการณดาน

  
กอน %
ง 1 และ 2  
กอน %

 
กอน %

กอน %
 

กอน %

กอน %

 
กอน %

 
กอน %

 
กอน %

 
กอน %

ณ  
กอน %

 
กอน %

 
กอน %

 
กอน %

 
กอน %

 
ะเศรษฐกิจกา

 
แสดงสถานก

 

นการคลังจังห
 

ม.ิย. รว

4,885.67  55    
13.97

2,672.36 36 
-23.20 
107.51 1 
-23.96 

0.93
-48.62 
137.08  
302.23

7,803.55 94
-1.77 

713.99 12 
26.69

6,837.03 79 
-4.95 

105.45 1 
-24.47 

4,650.49 63 
-36.13 

1,293.17 14 
12.68

1,259.88 14 
12.58

1,059.41 11 
8.41

200.47 2 
41.26
33.29  
16.93

ปงบประมาณ 

ารคลังจังหวัด

ารณดานการ

หวัดระยอง  ป

มท้ังป ไตรม

,653.42 17,5   
-0.64 3

6,549.59 10,1
3.04

,634.33 50
19.08 4
35.95

-41.87 
885.14

85.81 -4
4,758.43 28,25

1.46 2

2,952.83 3,37
-4.28 3

9,143.23 24,29
1.67 2

,611.75 49
19.35 4

,902.68 21,2
-21.54 

4,968.75 4,24
3.78

4,166.99 3,9
6.30

,847.04 3,30
7.71

2,319.95 6
-0.33 -

801.76 32
-26.87 3

2550

บทส

ดระยอง เดือน

คลัง 

ระจําเดือนมถิ

  

มาส 2 เม.ย

13.25 5,91      
38.23 3
81.36 3,232      
7.78 14

03.68 166         
42.39 2
9.36 15           

-5.17 
51.12 17           
49.89 -5
58.77 9,342      
25.14 2

70.26 653         
32.56 -
97.96 8,48      
24.35 3
99.47 164         
43.55 2
88.15 6,328      
0.53 -2

41.29 1,505      
7.30 3

18.47 1,452      
5.64 3

01.55 1,096      
10.82 1
16.92 355         
15.48 10
22.82 53           
32.50 5

ปงบ

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ถุนายน 2551 

 ห

. พ.ค.

1.27 10,358.    
6.39 97.
2.09 3,153.      
4.29 6.
6.17 179.        
1.04 55.
5.54 0.            
9.51 223.
7.67 54.          
0.93 -43.
2.74 13,747.    
7.12 63.

3.17 5,987.      
5.31 182.
1.15 7,515.      
1.17 23.
4.82 177.        
1.60 57.
8.82 5,330.      
2.44 -24.

5.65 1,356.      
1.00 -20.
2.30 1,613.      
0.16 -20.
6.38 1,227.      
6.89 19.
5.92 88.          
0.23 -85.
3.35 40.          
8.69 -28.

บประมาณ 2551

หาร  

2551 l 80 l

 

หนวย:  ลานบาท

ม.ิย.

85 6,089.37    
15 24.64
84 2,355.70    
91 -11.85
16 173.14       
76 61.05
97 2.02           
33 117.20
91 90.70         
72 -33.83
73 8,710.93    
.33 11.63

99 909.71       
81 27.41
84 7,526.17    
62 10.08
94 172.00       
25 63.11
19 10,223.90  
17 119.85

73 1,238.00    
38 -4.27
11 1,198.70    
11 -4.86
78 1,026.56    
85 -3.10
33 172.14       
82 -14.13
59 39.30         
32 18.05

ท 

4

5 

5

0

 

3

8

5

7 

6 

0 

 

5



 

ราย
รายไ
รายจ

ดุลก
หมา
  
ที่มา

 

ร

รายไ

รายจ

ดุล

หมา
 
ที่มา

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ยการ ต.ค.
ดรวม* 7,105.61    
ายรวม 804.51       

การคลัง 6,301.10    
ยเหตุ:   รายไดรว

    รายจาย
:  ศูนยสารสนเทศ

ตารางแสด

ายการ ต.ค.

ดรวม* 6,276.08    

ายรวม 1,452.89    

การคลัง 4,823.19    

ยเหตุ:  รายไดรวม
           รายจายรว

: ศูนยสารสนเทศ

 

ตารางแส

พ.ย. ธ.ค.
6,680.89   6,212.82   

988.79      902.50      

5,692.10   5,310.32   
ม*  มาจากรายได
รวม   เปนรายจาย
ศ  กรมบัญชีกลาง 

ดงฐานะการค

พ.ย. ธ

8 7,973.20    6,2    

9 1,172.28    1,2    

9 6,800.92    5,0    

ม*  มาจากรายไดแ
วม   เปนรายจายง
ศ  กรมบัญชีกลาง  

รายงานภาวะ

สดงฐานะการ

ม.ค. ก.พ
2 7,577.56   7,10   
0 883.77      1,68   

2 6,693.79   5,41   
แผนดินนําสงคลงั
ยงบประมาณจริงป
  และรายงานผลก

ตา

คลังจงัหวัดระ

.ค. ม.ค.

273.92 7,508.79    

210.52 1,495.57    

063.40 6,013.22    

แผนดินนําสงคลงั
งบประมาณจริงปป
 และรายงานผลก

 
ะเศรษฐกิจกา

 
ตารางฐานะก

 
รคลังจงัหวัดร

 

พ. มี.ค.
03.21 6,494.80   6   
83.26 1,142.13   1   

9.95 5,352.67   5   
งจากเงินในงบปร
ปปจจุบันไมรวมร
การเบิกจายเงินจาก

ารางแสดงฐาน
 

ะยอง ปงบประ
 

ก.พ. ม.ีค

7,780.11     5,999    

1,182.57     1,240    

6,597.54     4,758    

งจากเงินในประมา
ปจจุบันไมรวมรา
ารเบิกจายเงินจาก

ารคลังจังหวัด

การคลัง  1 

ระยอง  ปงบป

เม.ย. พ.ค.
6,486.82 7,029.59    
1,115.75 1,647.42    

5,371.07 5,382.17    
ระมาณ 
รายจายงบประมาณ
กระบบ  GFMIS 

นะการคลัง  2

ะมาณ  พ.ศ.2

ค. เม.ย.

9.25 6,328.82   5   

0.33 1,452.30      

8.92 4,876.52   4   

าณ 
ยจายงบประมาณ 
กระบบ  GFMIS 

บทส

ดระยอง เดือน

ประมาณ  พ.ศ

มิ.ย. ก.ค
4,650.49   2,525   
1,259.88   1,086   

3,390.61   1,438   

ณปกอน 

2 

2551  ประจําเ

พ.ค. ม.ิย.

5,330.19 10,223.9   

1,316.11 1,198.7     

4,014.08 9,025.2     

ปกอน 

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ศ.2550 

. ส.ค.
5.35 1,116.32        
6.53 1,247.88    1   

8.82 131.56-       -    

เดือนมิถุนายน

ก.ค. ส.ค.

90

70

20

หาร  

2551 l 81 l

หนวย: ลานบาท

ก.ย. รวม
919.22  63,902.68   

,404.57 14,166.99   

485.35   49,735.69   

น  2551 

หนวย: ลานบาท

ก.ย. รวม

63,694.26    

11,721.27    

51,972.99    

ท 

ท 



 

 

 

รา

รายไ
รายจ
ดุลเ

ที่มา

 

 

 

ร

รายไ
รายจ
ดุล

ที่มา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดง

ยการ ต.ค.

ได 118.20    
จาย 86.52      
เงินสด 31.68
: องคกรปกครอง

ตารางแสดงฐ

ายการ ต.ค.

ได 333.6    
จาย 87.1      
ลเงินสด 246.
: องคกรปกครอง

ตาร

ฐานะการคลัง

พ.ย. ธ.ค.

185.76    396.9    
123.82    168.8    

61.94 228.1
สวนทองถิ่นจังหว

ตาร

ฐานะการคลงั

พ.ย.

63 499.81        
15 172.50    2    
48 327.31
สวนทองถิ่นจังหว

รายงานภาวะ

รางฐานะการ

ังขององคกรป

ม.ค. ก.พ

4 196.38    503    
4 137.12    162    
10 59.26 34
วัดระยอง   

รางฐานะการ

งขององคกรป
ปร

ธ.ค. ม.ค.

169.02 585.63   
218.57 210.70   
-49.55 374.93
วัดระยอง    

 
ะเศรษฐกิจกา

 
คลังขององค

ปกครองสวน

พ. มี.ค.

3.11 520.32       
2.43 191.11       
40.68 329.21

คลังขององค

ปกครองสวนท
ระจําเดือนมถิุ

ก.พ. มี.ค

443.14   345.5  
196.51   196.  
246.63 149

ารคลังจังหวัด

กรปกครองส

นทองถิ่นจังหวั

เม.ย. พ.ค.

412.72  707.58    
180.77  183.62    
231.95 523.96

กรปกครองส

ทองถิ่นจังหวั
ถนุายน  2551 

. เม.ย. พ

55 496.44   22  
16 162.89   2  
.39 333.55

บทส

ดระยอง เดือน

สวนทองถิ่น  1

วัดระยอง  ปง

มิ.ย. ก.ค.

477.53    145.3    
241.53    234.7    
236.00 -89.

สวนทองถิ่น  2

วัดระยอง   ปง
 

พ.ค. มิ.ย.

27.98 217.34  
06.34 144.16  
21.64 73.18

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

1 

งบประมาณ  

ส.ค. ก

31 294.23          
76 314.61    1,    
.45 -20.38 -1

2 

งบประมาณ  

ก.ค. ส.ค.

หาร  

2551 l 82 l

พ.ศ.2550    

หนวย: ลานบาท

ก.ย. รวม

462.23  4,420.31    
571.06 3,596.19    

1,108.83 824.1

 พ.ศ.2551   

หนวย: ลานบาท

ก.ย. รวม

3,318.54    
1,594.98    
1,723.5

ท 

1
9
12

ท 

4
8
6



 

 

 

1. สิ

 -

 -ขอ

 -ส

2. โ

4. ห

5. 

หมา

 

3

สินคา OTOP
มูลคาสินคา OT

%
 - อาหาร

%
 - เครื่องดื่ม

%
-ผาและเครื่องแต

%
องใช/ของตกแตง/ขอ

%
สมุนไพรไมไชอ

%

โครงการธนาคาร
1. อนุมัติเงินกู
 - จํานวนราย

%
 -จํานวนเงิน

%
2. รับชําระคืน

%
3. เงินกูคงเหลื

%
หนีค้างชําระต้ังแต 3 เดือ

%
รอยละของหนี้คา

%

รายการ

ายเหตุ:  %   

3.   ตารางขอ

TOP ลานบาท

ลานบาท

ลานบาท

งกาย ลานบาท

องที่ระลึก ลานบาท

าหาร ลานบาท

ประชาชน
กู
ย ราย

ลานบาท

น ลานบาท

ลอื ลานบาท

อนข้ึนไป ลานบาท

างชําระ รอยละ

หนวย

คือ  อัตราเปลี่ย

อมูลนโยบาย

รายงานภาวะ

2549
ท้ังป

ท 1,164.14
9.35

ท 769.48
12.72

ท 39.11
-42.99

ท 10.54
0.43

ท 304.81
5.25

ท 40.20
203.11

2,125
-24.62

ท 67.69
-17.85

ท 80.35
8.58

ท 1,249.30
2.52

ท 142.77
64.24
11.23
50.45

นแปลงจากระย

ยรัฐบาล 

 
ะเศรษฐกิจกา

ท้ังป คร่ึงป

1,425.63 77
22.46 2

973.39 53
26.50 2
47.81 3
22.24 3
10.80
2.44

344.56 16
13.04
49.07 3
22.07 4

2,352
10.68 -2
74.93 3
10.70 -2
64.70 3

-19.48 -
1,183.48 56

-5.27 -
216.28 10
51.49 5
18.28
62.70

25

ยะเดียวกันปกอ

ารคลังจังหวัด

ปแรก คร่ึงปหลั

70.27 655.3
20.35 25.0
34.39 439.0
23.60 30.2
31.93 15.8
34.27 3.5
7.36 3.4

-5.31 24.1
64.70 179.8
3.93 19.2

31.89 17.1
44.37 -5.1

924 1,42
23.13 54.7
30.32 44.6
20.90 51.9
32.39 32.3
19.23 -19.7
63.27 620.2
12.02 1.8
04.33 111.9
59.06 45.0
18.54 18.0
80.38 47.7

50

อน 

บทส

ดระยอง เดือน

ัง ไตรมาส1 ไ

36 387.54
04 14.69
00 265.17
22 22.12
88 14.80
59 -7.50
44 3.53
19 -3.29
86 93.01
28 14.18
18 11.03
14 -43.87

28 343
71 -26.08
61 11.27
94 -25.71
31 9.74
73 -36.51
21 309.32
83 14.89
95 59.36
05 23.92
01 19.20
78 7.28

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ไตรมาส2 พ

390.87 1
-9.60

259.61
-18.17
16.78
5.34
3.13

-15.63
98.44
18.26
12.91
5.47

391
-9.60

259.61
-18.17
16.78
5.34
3.13

-15.63
98.44
18.26
12.91
5.47

2551

หาร  

2551 l 83 l

พ.ค. มิ.ย.

101.48 149.
-33.47 10.
58.64 104.

-50.09 6.
5.68 5.
7.17 0.
1.02 0.

-14.29 -22.
31.91 34.
29.87 22.
4.23 4.
6.28 18.

150 1
-34.78 10.

5.17 4.
-36.01 8.

5.41 4.
-8.15 -28.
90.83 104.
-8.69 7.
23.36 23.
21.16 26.
25.40 22.
31.20 16.

 

46
06
08
99
25
57
81
12
55
39
77
36

50
29
48
21
67
48
84
77
57
11
48
96



 

 

 

ประ

ภาค

สาข

สาข

นอ

สาข

สาข

สาข

สาข

สาข

    จั

สาข

สาข

สาข

สาข

    บ

สาข

    ก

สาข

สาข

สาข

สาข

ผลิต

ราย

จําน

ที่มา

4

1.  ขอมูลผ
 

ะเภทผลิตภัณฑ

คการเกษตร

ขาเกษตรกรรม 

ขาประมง

กภาคการเกษต

ขาการทําเหมือง

ขาอุตสาหกรรม

ขาไฟฟา กาซ แ

ขากอสราง

ขาการขายสง ข

จกัรยานยนต ขอ

ขาโรงแรมและ

ขาการขนสง ส

ขาตัวกลางทางก

ขาบริการดานอ

บริการทางธุรกิ

ขาบริหารราชก

การประกันสังค

ขาการศึกษา

ขาบริการดานสุ

ขาใหบริการชมุ

ขาลูกจางในครั

ตภัณฑมวลรวม

ยไดประชากรต

นวนประชากร 

า: สํานักงานคณ

4.   ตารางขอ

ผลิตภัณฑมวล

ฑ

 การลาสัตวแล

ตร

งแรและยอยหนิ

ม (การผลิต)

และการประปา

ขายปลีก การซอ

งใชสวนบุคคลแ

ภัตตาคาร

ถานทีเ่ก็บสินค

การเงิน

อสังหาริมทรัพย

จ

าร และการปอ

คมภาคบงัคับ

สุขภาพ และงาน

มชน สังคม และ

ัวเรือนสวนบคุ

มจังหวัด  (GPP

อหัว (บาท)

(1,000 คน)

ณะกรรมการพัฒ

อมูลผลิตภัณ

รายงานภาวะ

ลรวมจังหวัด 

ะการปาไม

น

อมแซมยานยนต

และของใชในครั

า และการคมน

ย การใหเชาและ

งกันประเทศ ร

นสังคมสงเคราะ

ะบริการสวนบคุ

คล

P)  

ฒนาการเศรษฐกิ

ณฑมวลรวม

 
ะเศรษฐกิจกา

 (GPP)  16  ส

2000

7,50

3,39

4,11

227,65

69,73

115,48

16,07

1,24

ต

รัวเรือน 6,99

1,77

นาคม 4,80

1,26

ะ   

1,63

วมทัง้

5,92

1,27

ะห 1,01

คคล 39

3

235,16

440,37

53

กิจและสังคมแห

มจงัหวัด (G

ารคลังจังหวัด

สาขา  จังหวัด

2001 2

07 8,285

92 4,126

14 4,160

54 246,211 26

35 78,567 8

89 122,808 13

79 16,300

49 2,531

93 7,301

70 1,478

02 4,839

65 1,629

31 1,671

27 6,044

73 1,453

11 1,090

92 463

38 40

61 254,497 27

76 478,389 52

34 532

หงชาติ 

PP)  จังหวดั

บทส

ดระยอง เดือน

ดระยอง   (ณ 

2002 2003

8,945 10,36

4,924 6,53

4,021 3,83

69,504 305,85

83,999 100,86

38,859 153,55

16,674 19,09

2,959 3,42

7,677 8,68

1,473 1,54

4,635 4,82

1,539 1,58

1,749 1,89

6,851 6,92

1,555 1,59

1,022 1,20

472 61

41 4

78,448 316,22

25,293 598,28

530 52

ดระยอง ป 2

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

 ราคาปจจุบัน

  ห

2004r 2

69 11,359

34 7,787

35 3,572

55 353,193 43

62 114,437 1

51 176,736 2

97 24,525

29 3,277

80 9,621

44 1,848

26 6,483

85 1,907

98 2,068

24 8,475

96 1,749

04 1,324

15 697

43 46

24 364,552 4

81 692,092 8

29 527

2006    

หาร  

2551 l 84 l

น) 

หนวย : ลานบา

2005r 2006p

12,974 15,01

9,453 11,31

3,522 3,69

31,204 512,17

53,195 180,63

09,536 255,21

28,938 32,37

4,001 4,69

10,286 11,47

2,189 2,50

5,144 5,89

2,516 2,89

2,320 2,51

8,958 9,49

2,058 2,26

1,282 1,39

735 77

47 4

44,178 527,18

41,911 995,73

528 52

 

าท 

p

12

13

98

71

32

19

73

90

76

05

95

95

10

93

67

91

76

49

83

33

29  
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2.   ขอมูลผ
 

ะเภทผลิตภัณฑ

คการเกษตร

ขาเกษตรกรรม 

ขาประมง

กภาคการเกษต

ขาการทําเหมือง

ขาอุตสาหกรรม

ขาไฟฟา กาซ แ

ขากอสราง

ขาการขายสง ข

จกัรยานยนต ขอ

ขาโรงแรมและ

ขาการขนสง ส

ขาตัวกลางทางก

ขาบริการดานอ

บริการทางธุรกิ

ขาบริหารราชก

การประกันสังค

ขาการศึกษา

ขาบริการดานสุ

ขาใหบริการชุม

ขาลูกจางในครั

ตภัณฑมวลรวม

า: สํานักงานคณ

ผลิตภัณฑมว

ฑ

 การลาสัตวแล

ตร

งแรและยอยหนิ

ม (การผลิต)

และการประปา

ขายปลีก การซอ

งใชสวนบุคคลแ

ภัตตาคาร

ถานทีเ่ก็บสินค

การเงิน

อสังหาริมทรัพย

จ

าร และการปอ

คมภาคบงัคับ

สุขภาพ และงาน

มชน สังคม และ

ัวเรือนสวนบคุ

มจังหวัด  (GPP

ณะกรรมการพัฒ

รายงานภาวะ

ลรวมจังหวดั

ะการปาไม

น

อมแซมยานยนต

และของใชในครั

า และการคมน

ย การใหเชาและ

งกันประเทศ ร

นสังคมสงเคราะ

ะบริการสวนบคุ

คล

P)  

ฒนาการเศรษฐกิ

 
ะเศรษฐกิจกา

ด  (GPP)  16 

2000

4,50

2,80

1,70

144,34

33,92

83,29

11,26

63

ต

รัวเรือน 3,94

80

นาคม 4,48

72

ะ   

1,38

วมทัง้

2,67

53

ะห 42

คคล 22

1

148,84

กิจและสังคมแห

ารคลังจังหวัด

  สาขา  จังหวั

2001 2

02 4,850

00 3,038

02 1,812

47 151,027 16

21 34,013 3

98 88,343 10

63 11,526

31 1,282

45 4,039

09 700

81 4,733

29 923

89 1,438

77 2,689

37 608

24 453

25 261

18 19

49 155,877 17

หงชาติ 

บทส

ดระยอง เดือน

วัดระยอง  (ณ 

2002 2003

5,359 5,86

3,545 3,96

1,814 1,90

68,972 182,12

37,027 41,64

02,697 109,21

11,659 12,24

1,471 1,64

4,283 4,83

689 69

4,477 4,98

866 87

1,525 1,65

2,946 2,86

622 61

426 49

265 33

19 2

74,331 187,98

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

 ราคาคงที่) 

  ห

2004r 2

68 5,632

68 3,759

00 1,873

20 203,675 2

48 42,521 4

17 125,894 1

40 13,801

47 1,517

37 5,127

93 807

80 6,444

76 1,026

54 1,818

62 3,202

19 624

90 501

37 373

20 20

88 209,307 2

หาร  

2551 l 85 l

หนวย : ลานบา

2005r 2006p

5,723 6,09

3,879 4,15

1,844 1,94

12,363 217,40

47,870 50,40

27,277 127,61

15,265 16,04

1,754 1,95

5,314 5,74

929 1,07

5,891 6,23

1,295 1,42

2,020 2,19

3,193 3,15

692 70

460 47

382 39

21 2

18,086 223,50

าท 

p

93

53

40

09

05

15

40

52

40

73

30

23

90

52

02

74

93

20

02
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1

2  ขอมลูพื้นฐ

ตราประ

คําขวัญ
ผลไมรส

ธงประจ

ตนไมแ

1. ตนประดู 

1.  ขอมูลท่ัว

ฐานจังหวัด

ะจําจังหวัดระ
เกาะใน
มะพรา
พลับพ
ใหสรา
สําหรับ
ของจัง

จังหวดั : 
สลํ้า อุตสาหก

จําจังหวัดระย

ซึ

ละดอกไมปร

  

วไปจังหวัดร

รายงานภาวะ

ดระยอง 

ะยอง : 
นภาพ  คือ เกา
าวมากและหา
พลาในภาพ คื
างไวเปนที่ปร
บเปนที่หมาย
หวัดจังหวัดร

กรรมกาวหนา

ยอง : 
สีประจําจังห
1. สีแดง หม
ตนสะตือวัดล
2. สีเหลือง ห
3. สีน้ําเงิน ห
ซ่ึงจังหวัดระย

ระจําจังหวัดร

       2.  

ระยอง         

 
ะเศรษฐกิจกา

าะเสม็ด ซ่ึงอยู
าดทรายขาวส
คือ พลับพลา
ระทับระหวา
ยของการเดิน
ระยองใชอักษ

า น้ําปลารสเด็

วัดระยอง มี 3
ายถึง สีนักสู
ลุม จ.ระยอง 
หมายถึง สีรักช
หมายถึง สีแห
ยองมีทางติดท

ะยอง : 

 ดอกประดู 

                   

ารคลังจังหวัด

ยูนอกฝงของต
ะอาดเหมือน
ที่พระบาทสม
งเสด็จประพ

นเรือชายฝงเก
ษรยอวา " รย 

ด็ด เกาะเสม็ด

3 สี คือ 
สูที่พระเจาตาก

ชาติ  
งความสดใส
ทะเลยาวไกล

          3

                   

บทส

ดระยอง เดือน

ตําบลเพ อําเภ
น้ําตาลทราย 
มเด็จพระจุลจ
าสเกาะนี้ บ
กาะนี้จึงเปนสั
" 

ดสวยหรู สุนท

กไดกอบกูปร

 สีแหงความเ
ถึง 100 กม. 

3. พันธุไมพระ

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ภอเมืองระยอ
 
จอมเกลาเจาอยูห
บนเกาะเสม็ด
สัญลักษณสํา

ทรภูกวเีอก 

ระเทศชาติ พัก

เย็นหมายถึงสี

ะราชทาน  ตน

หาร  

2551 l 86 l

งเปนเกาะที่มี

หัวโปรดเกลา
มีกระโจมไฟ
คัญสวนหนึ่ง

กกองทัพที่ใต

สีของน้ําทะเล

นสารภีทะเล 

มี

า
ฟ 
ง

ต

ล



 

แห
ยุคท
คือซ
ในส
โดย
ใกล
 
ประ
ปรา
ใหเ
ในป

 

ดาน
ระบ

พื้น

ในเ
 
 
 
 

 
 ประ

ระยองเริ
งกรุงศรีอยุธย
ที่ขอมมีอนุภ
ซากศิลาแลง
สมัยโบราณร
ยในประวัติศา
ลจะเสียแกพม

ในสมัย
ะมาณ  500
าบปรามคณะ
เปน "เจาต
ป  พ.ศ.2113 

  ลักษ

นเหนือ และ
บายน้ําไดดี มี

1. แมน้ํ
ที่อําเภอปลว

2. แมน้ํ
เขตอําเภอแกล

ะวัติความเปน
ร่ิมปรากฏ ช่ือ
ยาโดยมีประวั
ภาพเฟองฟูแ
คูคายที่ยังหล
ระยองมีชนพื้น
าสตรตอนหนึ
มาเปนครั้งที่ 2
พระเจาเอกทั

0  คน ไดตี
ะกรมการเมือ
ตากสิน" กอน

ษณะภูมิประเ

ที่ 
กับ
อยู
บา
ตา
สภ

ตะวันออกเป
ชายฝงทะเลเว
้าระยอง ชาว
กแดง บานคา
้าประแสร มีต
ลง ลงสูทะเล

รายงานภาวะ

นมาของจังหวั
อในพงศาวดา
วัติดั้งเดิมตาม
แถบดินแดนส
ลงเหลืออยูใน
นเมือง คือชา
นึ่ง ไดกลาวถึ
2  
ทัศน  ในเดือน
ฝาวงลอมทัพ
องที่แข็งขอยึด
นเดินทัพไปยัง

เทศ  
จังหวัด

12-13 องศาเ
บจังหวัดชลบุ
ยูหางจากกรุง
างนา – ตราด
ารางกิโลเมตร
ภาพพื้นที่โดย
ปนที่ราบสลับ
วาแหวงติดอา
วบานโดยทั่วไ
าย ผานตําบล
ตนกําเนิดมาจา
ที่ตําบลปากนํ

 
ะเศรษฐกิจกา

วัดระยอง  
าร เมื่อ ป พ.ศ
มขอสันนิษฐา
สุวรรณภูมิ   
นเขตอําเภอบ
วซองซึ่งเปน
งเมืองระยอง

นยี่ป  พ.ศ.230
พพมา มุงสู
ดเมืองระยอง
งเมืองจันทบุ

ดระยอง ตั้งอยู
หนือ และเสน
บุรี จันทบุรี แ
เทพมหานคร
(สายใหม)  เป
ร หรือ 2,220,
ทั่วไป เปนที่ร
บภูเขา   ลาด
าวไทย ยาวป
ไป เรียก คลอ
ทาประดู และ
ากทิวเขาจันทบุ
น้ําประแสร อํ

ารคลังจังหวัด

ศ.2113 ในรัช
นวา    นาจะ
   นักโบราณ
านคายอันเป
เผาที่อาศัยอยู
 ในปลายสมั

09  พระยาวชิ
ตะวันออกม
งไดจากความ
รีเพื่อยึดที่ดิน

ยูทางทิศตะวั
นแวงที่ 101-
ละชายฝงทะ
ร ไปทางทิศต
ปนระยะทาง
,000 ไร หรือร
ราบสลับที่ดอ
ดต่ําลงสูอาวไ
ระมาณ 100 กิ
องใหญ มีควา
ะไหลลงสูทะ
บุรี ยาวประมา
าเภอแกลง  

บทส

ดระยอง เดือน

ชสมัยของ   ส
ะกอตั้งเมืองขึ้
ณคดีไดสันนิษ
นศิลปะการก
ยูกระจาย  โด
มัยกรุงศรีอยุธ

ชิรปราการ หรื
าหยุดพักไพร
มสามารถครั้
นในการกอบ

นออกของปร
102 องศาตะ
เลอาวไทย มี
ตะวันออก  ต
 182  กิโลเมต
รอยละ  9.79 
นเปนลูกคลื่น
ไทย   ทางทิศ
กโิลเมตร มีแม
ามยาวประมา
เลที่ตําบลปาก
าณ 120 กิโล

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

สมเด็จพระมห
ึ้นเมื่อประมา
ษฐานจากหล
กอสรางแบบ
ดยทั่วไปในภ
ธยาระหวางที่ก

รือ พระยาตาก
รพลที่เมืองระ
้งนั้นเหลาทห
บกูอิสรภาพคื

ระเทศไทย ระ
วันออก มีอา

มีความยาว  10
ตามทางหลวง
ตร มีพื้นที่ปร
  ของเนื้อที่ภ
น ประกอบดว
ศใตเปนดินร
มน้ํา 2 สาย คื
าณ 50 กิโลเม
กน้ํา อําเภอเมื
ลเมตร ไหลผาน

หาร  

2551 l 87 l

หาธรรมราชา
ณ พ.ศ. 1500
ลักฐานที่พบ
บขอม  โดย
าคตะวันออก
กรุงศรีอยุธยา

กพรอมไพรพล
ะยอง และได
าร  จึงยกยอง
นจากพมาได

ะหวางเสนรุง
ณาเขตติดตอ
00  กิโลเมตร
งแผนดินสาย
ระมาณ 3,552
าคตะวันออก
วยภูเขาเตี้ย ๆ
รวนปนทราย
ือ 
มตร ไหลผาน
มืองระยอง 
นตําบลตาง ๆ

า
0
บ           
ย      
ก
า 

ล
ด
ง         
ด      

ง
อ
ร 
ย
2 
ก 
ๆ 
ย      

น
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พ.ร.ฎ. กําหน
หวัดระยองเห
อุทยานแหงช
ขาวง มีสวน  ร
อ เขตรักษาพัน
ลน   ปาเบญจพ

นทราย ดินรวน

ราย  คลองหน
อก   
5  ลาน ลบ.ม
องจากพื้นที่จั
บผานทางทอ
วย  

น้ํา พ้ืนทีช่

3.75              

1.40              

7.50              

 -               

 -               

4.60              

8.00              

5.25              

หาร  
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นดเขตอุทยาน
หลือประมาณ
าติ 2 แหง คือ
รุกชาติ 2 แหง
นธุสัตวปาเขา
พรรณและปา

นเหนียว และ

นองปลาไหล

ม. และมีพื้นที
ังหวัดระยอง
อน้ําดิบไปให

ชลประทาน

(ไร)

     30,000.00

       1,200.00

       7,500.00

     25,000.00

     23,000.00

     20,000.00

   137,500.00

   244,200.00

น
ณ 
อ 
ง 
า
า

ะ

ล  

ที่
ง     
ห        

0

0

0

0

0

0

0

0



 

 

  
พัฒ
ลาน
ขน
เทา
  
โดย
สาข
  
มีสั
ยอย
มีสั
ของ

2

  โคร
 

จังหวัด
ฒนาการเศรษ
นบาท   เปนผ
สง  อุตสาหก
กับ  995,733 

เศรษฐกิ
ยสาขาที่มีอัต
ขากอสราง   ส

โครงสร
ัดสวนรอยละ
ยหิน  มีสัดสว
ัดสวนรอยละ
งจังหวัด   สว

การขนสง

ไ

กา

กอสราง 0.8

โรงแรม

ภัตตาคาร 

ตัวกลางทางกา

การขายสง ขายปลี

เกษตรกรรม
ไฟฟา กาซ แล
การขนสง 
การศึกษา

2.  ขอมูลดาน

รงสรางทางเศ

ระยองเปนจั
ฐกิจและสังค
ผลจากการผลิ
กรรมโลหะ 
 บาท/คน/ ป  
กิจจังหวัดระ
ตราการชะลอ
สาขาตัวกลาง
รางทางเศรษฐ
ะ  57.10  ของ
วนรอยละ  2
ะ 2.79 ตามลํา
วนสาขาเกษต

ง  2.79%

ไฟฟา กาซ และ

ารประปา 7.18%

87%

มและ

 0.48%

รเงิน 0.64%

อสังหาริมทรัพย  

ลีก 2.57%

ละการประปา

นเศรษฐกิจ 

รายงานภาวะ

ศรษฐกิจ 

จังหวัดที่มีสภ
คมแหงชาติพ
ตดานอุตสาห
 และอุตสาห
 เปนลําดับที ่
ะยองป 2549
อตัว   ไดแก  
ทางการเงิน  
ฐกิจจังหวัดระ
งมูลคารวมผลิ
22.55  สาขาไ
าดับ เนื่องมาจ
รกรรม   มีสัด

ผลิตภ

 0.98%
บริหารร

ประมง
กอสราง
ตัวกลางทางกา
บริการดานสุข

 
ะเศรษฐกิจกา

 
ภาพทางเศร
พบวา ผลิตภัณ
หกรรมเปนสว
หกรรมปโตร
 1  ของประเท
 ขยายตัวรอ
 สาขาเหมือง
  และสาขากา
ะยอง  ป 254
ลิตภัณฑมวล
ไฟฟา กาซ แล
จากการขยาย
ดสวนรอยละ 

ภัณฑมวลรวม

การศึกษา 0.

ราชการ  1.41%

ารเงิน
ภาพ 

ารคลังจังหวัด

ษฐกิจดี  จาก
ณฑมวลรวม
วนใหญ  โดย
เคมีและผลิต
ทศ 
ยละ 2.42  ช
งแรและยอยห
รศึกษา 
9   สาขาอุตส
รวมจังหวัด(
ละการประป
ระบบสาธาร
 1.86   

มจังหวัดระยอง

31%
บริการดา

เหมืองแรและย
การขายสง ขาย
อสังหาริมทรัพ
บริการชุมชน สั

บทส

ดระยอง เดือน

กขอมูลของส
ของจังหวัดป
ยเฉพาะอุตสา
ตภัณฑ   มีมูล

ชะลอตัวจากร
หิน   สาขาไฟ

สาหกรรมเปน
GPP)  รองลง
า  มีสัดสวนร
ณูปโภคเพื่อร

ง ป 2549

านสุขภาพ  0.21%
บริการชุ

ยอยหนิ
ยปลีก
ย
สังคม 

สรุปผูบริห
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สํานักงานคณ
ป  2549  มีมูล
หกรรมเคมี  
ลคาผลิตภัณฑ

รอยละ  4.03
ฟฟา กาซแล

นสาขาการผลิ
งมาคือสาขาเ
รอยละ  7.18
รองรับแหลง

เกษตรกร

ประม

ชุมชน สังคม  0.18%

ลูกจางในครัว

บุคคล 0

เหมือง

หนิ

อุตสาหกรรม

ผลิต) 57.1

อุตสาหกรรม(ก
โรงแรมและภัต
บริหารราชการ 
ลูกจางในครัวเรื

หาร  
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ณะกรรมการ
ลคา 527,183
อุตสาหกรรม
ฑเฉลี่ยตอหัว

3  ในป 2548
ะการประปา

ลิตของจังหวัด
หมืองแรและ
  สาขาขนสง
อุตสาหกรรม

รรม 1.86%

มง 0.87%

%

วเรือนสวน

0.01%

งแรและยอย

น 22.55%

ม (การ

10%

ารผลิต)
ตาคาร

รือนสวนบุคคล

   

 

ร
3  
ม
ว

8        
า      

ด  
ะ
ง     
ม



 

 
 
อยา
จังห
รอย
 

  
  
  
ทุเรี
อุตส
อุตส
อุตส
เย็น
ภาค
ถูกป
ประ

การเปล่ี
างตอเนื่อง จา
หวัด เทากับ 3
ยละ  4.06  แล

ก

 
  เกษ

ภาคเกษ
รียน มังคุดฯ 
สาหกรรมแป
สาหกรรมแป
สาหกรรมที่มี
นสัตวน้ําทะเ
คอุตสาหกรรม
ปอนใหโรงง
ะเทศ เนื่องจา

ภาคบริการ

32.35%

ภาคการเกษตร

ภาคบริการ

14.13%

ภาคการเกษตร

ล่ียนแปลงโคร
ากมูลคาการผ
3,249 ลานบา
ละในป  2549

การเปลี่ยนแป

ตรกรรม 
ษตรกรรม จังห
ซ่ึงกอใหเกิด
ปรรูปอาหารต
ปรรูปอาหารต
มีช่ือเสียงของจ
เลเพื่อการสง
มไดอยางรวด
งาน อุตสาหก
ากความ อุดมส

GPP ระยอง ป

ภาคนอกกา

GPP ระยอง ป

ภาคนอกกา

รายงานภาวะ

รงสรางทางเศ
ผลิตเมื่อป 25
ท   ในป  252

9  มีสัดสวนลด

ลงโครงสราง

หวัดระยองมีพ
ดอุตสาหกรร
ตางๆ นอกจา
ตางๆ อีกมาก
จังหวัด เชน ก
งออกจําหนา
ดเร็วและตอเนื
กรรมแลว จ
สมบูรณทางธ

ป 2524
ภาคการเกษต

35.32%

ารเกษตร ภา

ป 2539 ภาคการ

4.06

ารเกษตร ภา
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ศรษฐกิจของจ
24  มีสัดสวน
29  มีสัดสวน
ดลงเหลือเพีย

งทางเศรษฐกิจ

พืชเศรษฐกิจที
มผลิตภัณฑจ
กนี้ภาคการป
กมาย และยั
กะป น้ําปลา ต
ายตางประเท
นื่องภายในระ
จังหวัดระยอ
ธรรมชาติอีกด

ตร

ภาคนอก

การเกษตร

32.33%

าคบริการ

ภาคนอก

การเกษตร

81.81%

เกษตร

6%

าคบริการ

ารคลังจังหวัด

จังหวัดระยอ
นสูงถึงรอยละ
รอยละ 22.57
ยงรอยละ  2.7

จจังหวัดระยอ
 

ที่สําคัญ เชน 
จากไมยางพา
ประมงที่สําคัญ
งเปนแหลงข
ตลอดจนอุตส
ทศ ทํา
ะยะเวลาเพียงไ
งยังเปนสถา
ดวย 

ภาคบริการ

18.53%

ภาคการเกษต

ภาคบริการ

9.57%

ภาคการเกษต

บทส

ดระยอง เดือน

ง  สาขาเกษต
ะ  35.32  ของ
7 ในป 2539  
73 ของมูลคาผ

อง ตั้งแตป 25

ยางพารา มัน
ารา น้ํายางพา
ญ เชน ปลา 
องการประม
สาหกรรมแชแ
ใหจังหวัดระ
ไมกี่ป นอกจา
นที่ทองเที่ยว

GPP ระยอง 

ร ภาคนอกก

GPP ระยอง 

ร ภาคนอกก
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ตรกรรม ลดค
งมูลคาผลิตภั
 มีสัดสวนลด
ผลิตภัณฑมวล

524 – 2549 

สําปะหลัง สั
ารา แปงมั
กุง ปลาหมึก

มงที่วัตถุดิบถู
แข็งและอุตส
ะยองเกิดกา
ากผลผลิตทา
วที่มีช่ือเสียงแ

 ป 2529
ภาคการเ

22.57

การเกษตร ภ

 ป 2549
ภาคการเ

2.73%

การเกษตร ภ

หาร  
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วามสําคัญลง
ภัณฑมวลรวม
ลงเหลือเพียง
ลรวมจังหวัด 

 

ับปะรด  เงาะ
มันสําปะหลัง
ก ฯ กอใหเกิด
กนําไปใชใน

สาหกรรมหอง
รขยายตัวใน
งการเกษตรที
แหงหนึ่งของ

ภาคนอก

การเกษตร

58.90%

เกษตร

7%

ภาคบริการ

ภาคนอก

การเกษตร

87.70%

กษตร

%

ภาคบริการ

ง
ม
ง
 

ะ 
ง 
ด 
น 
ง
น
ที่
ง



 

 

จังห
  
ในจ
ไมจ
ตอง
ตุลา
อุป
สวน
  
ที่นิ
ระย
และ
และ
ทุก 
โดย
 
รอง
ประ
กระ
จะอ
กรก
  
เนือ่
การ
อําเ
เกี่ย
สูต
พัน
พัน
 
 

พืชท่ีสํา
หวัด   ครัวเรือ

1.  ยางพ
จังหวัด เมื่อ
จําเปนตองดูแ
งการของตลา
าคม - มกราค
สรรคอันเกิดจ
นใหญจะหยดุ

2.  มันสํ
ิยมปลูกแทบ
ยองเปนจังหวั
ะอําเภอเมือง 
ะระยอง 3 ตา
ป และสามา
ยผลผลิตจะออ

3.  สับป
งจากจังหวัดป
ะมาณ 250,00
ะปองและน้ําส
ออกสูตลาดม
กฎาคม 

4.  ทุเรีย
องจากประสบ
รผลิตทุเรียนข
ภอเขาชะเมา
ยวของกับอาชี
ลาดของทุเรีย
นธุเบาจะเริ่มเ
ธุกานยาว   ห

าคัญ   จังหวั
อนเกษตรกรจํ
พารา เปน
อเปรียบเทียบ
แลรักษามาก 
าดยังคงมีอยูใ
คม เนื่องจากเก
จากฝนตก ผล
ดกรีดยางเพื่อ
สําปะหลัง มัน
ทุกภาคของป
วัดหนึ่งที่เกษต
 ตามลําดับ โด
ามลําดับ   สํ
ารถเก็บเกี่ยวไ
อกสูตลาดมา
ปะรด จังหวั
ประจวบคีรีขัน
00 ตัน โดยผล
สับปะรด แล
มากใน 2 ชว

ยน การทํ
บการณ และค
ของเกษตรกร
, อําเภอวังจ
ชีพทุเรียนประ
ยนจะเริ่มตั้งแ
เก็บเกี่ยวกอน
หมอนทอง แล

รายงานภาวะ

วัดระยองมีพื้น
จํานวน   48,9
พืชเศรษฐกิจ
บกับพืชเศรษ
 อีกทั้งสภาพ
ในปริมาณสูง
กษตรกรสามา
ลผลิตจะออกส
บํารุงรักษาตน
นสําปะหลังเป
ประเทศ เนื่อ
ตรกรนิยมปลู
ดยเกษตรกรนิ
าหรับการเพา
ไดเกือบตลอ
ในชวงเดือนม
วัดระยอง เป
นธ คือประม
ลผลิตสวนให
ะบางสวนนํา
วง คือ ระห

าสวนทุเรียน
ความรูที่สะสม
รในพื้นที่จังห
จันทร, อําเภ
ะมาณ 20,000
ตปลายเดือน 
น  คือ พั
ละอีหนักตาง 

 
ะเศรษฐกิจกา

นที่เกษตรกรร
10   ครัวเรือน
จที่สําคัญของ
ษฐกิจสําคัญช
พทางภูมิประ
งพอสมควร 
ารถเก็บเกี่ยวผ
สูตลาดนอยใ
นยางเพราะต
ปนพืชไรที่มีค
องจากเปนพืช
ลูกกัน โดยอํา
นิยมปลูกพันธ
าะปลูก เกษต
ดทั้งป และผ
มกราคม - กมุ
ปนจังหวัดที่มี
าณ 20% ขอ
ญจะสงขายใ
าไปจําหนายเป
หวางเดือน พ

นเปนอาชีพที่
มมาตั้งแตบรร
วัดระยอง กร
ภอบานคาย 

0 ราย เฉลี่ยพื้น
 เมษายน - มิถ
พันธุกระดุม  
 ๆ  จะแกสุกป

ารคลังจังหวัด

รม  1,483,34
น มีพืชเศรษฐ
งจังหวัดระยอ
ชนิดอื่น ๆ เ
ะเทศของจังห
 โดยผลผลิ
ผลผลิตไดอย
นชวงเดือน กุ
นยางเริ่มผลัด
ความสําคัญท
ชที่ปลูกงายส
เภอที่ปลูกมา
ธุระยอง 5, เก
รกรนิยมปลูก
ลผลิตจะออก
มภาพันธ  
มีการปลูกสับ
งผลผลิตทั้งป
หโรงงานอุตส
ปนผลสดตาม
ฤศจิกายน - ม

เกษตรกรใน
รพบุรุษ ประก
ระจายอยูในท
และอําเภอนิ

นที่ปลูกประม
ถุนายน แลวแ
 และจะตาม
ปลายเดือนพฤ

บทส

ดระยอง เดือน

47  ไร  คิดเปน
กิจที่สําคัญขอ
อง และเปน
เนื่องมาจากย
หวัดเอื้ออํานว
ตสวนใหญจ
ยางเต็มที่ โดย
กมุภาพันธ - มี
ดใบ 
างเศรษฐกิจช

สามารถขึ้นได
กที่สุด คือ อํา
กษตรศาสตร 
กในชวงเดือน
กมากในชวงเ

บปะรดมากเป
ประเทศ มีผล
สาหกรรม เพื่
มแผงจําหนาย
มกราคม และ

นจังหวัดระยอ
กอบกับพื้นที่
ทองที่ อําเภอแ
นิคมพัฒนา ต
มาณ 3 - 5 ไร
แตชนิดของพ
ดวยพันธุชะ
ฤษภาคม เปน
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นรอยละ  66.
องจังหวัด  ได
นพืชที่เพาะป
ยางพาราเปนพ
วยตอการปลูก
ะออกสูตลาด
ไมตองประส
มีนาคม เนื่องจ

ชนิดหนึ่ง เนื่อ
ดทุกสภาพอาก
าเภอแกลง อํา
 50, ระยอง 9
น มีนาคม - พ
ดือน ธันวาค

ปนอันดับ 2 
ลผลิตออกสูต
พื่อแปรสภาพเ
ยผลไม   ผลผ
ะระหวางเดือ

องยึดเปนอาชี
เพาะปลูกที่เห
แกลง, อําเภอ
ตามลําดับ ซ่ึง
/ครัวเรือน   ร
พันธุทุเรียนพั
นี สวนพันธุ
ตนไป 

หาร  
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22  ของพื้นที
ดแก 
ปลูกมากที่สุด
พืชที่ปลูกงาย
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90, ระยอง 60
ฤษภาคมของ
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เปนสับปะรด
ผลิตสวนใหญ
อน เมษายน –

ชีพมาชานาน
หมาะสม โดย
อเมืองระยอง
มีเกษตรกรที
ระยะการออก
ันธุใด ทุเรียน
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ที่มา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  เงาะ 
เปนจังหวัดที่
งเรียน รองลง
ชวง เดือนพฤ

6.  มังคุ
มังคุดมีรูปทร
งประเทศ ไดรั
ายพันธุ โดยนิ

ตารา

อําเภอ

เมือง

แกลง

บานคา

ปลวกแ

บานฉา

วังจันท

เขาชะเม

นิคมพฒั

รวม
า:  สํานักงานเก

 เงาะเปนไมผ
มีพื้นที่การปล
มา คือ เงาะพั
ฤษภาคม - กรก
ด มังคุดเปน
รงและสีสรร
รับฉายาวาเปน
นยิมปลูกในช

งแสดงพืน้ท่ีป

อ

ง

าย

ดง

าง

ทร

มา

ฒนา

ษตรจังหวัดระ

รายงานภาวะ

ผลเศรษฐกิจอี
ลูกเงาะมากเป
พันธสีชมพู   ฤ
กฎาคม  
ไมผลยืนตนที
รสวยงาม รส
น "THE QU
ชวง เดือนพฤษ

ปลูกพืชเศรษ

พ้ืนที่ถือคร

341,9

525,8

251,2

148,9

386,4

247,1

168,7

169,9

2,240,
ยอง    ขอมูล ณ

 
ะเศรษฐกิจกา

กชนิดหนึ่ง ซึ
ปนอันดับ 6  ข
ฤดูกาลเพาะป

ที่มีอายุยืน เป
สชาติดีมีราคา
UEEN OF FR
ษภาคม-กันยาย

 
ฐกิจ  แยกตาม

รอง ( ไร)

903

887

282

983

462

94

718

959

388
ณ วันที่ 31 มกรา

ารคลังจังหวัด

ซ่ึงเปนที่นิยมป
ของประเทศ 
ลูกเริ่มใน เดือ

นพืชเมืองรอ
าสูง แตก็เ
RUIT"   พัน
ยน และเก็บเกี่ยว

มรายอําเภอ  

พ้ืนที่การเก

185,

383,

221,

91,8

195,

119,

132,

121,

1,452
าคม 2551 

บทส

ดระยอง เดือน

ปลูกในจังหวั
  โดยพันธุที่นิ
อนพฤษภาคม

อน สามารถป
เปนที่นิยมบริ
ธุของมังคุดจ
วในชวง เดือน

จังหวัดระยอ

กษตร (ไร)

,339

,561

,417

802

,952

,957

,167

,916

2,111

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

วัดระยอง ซ่ึงจั
นิยมปลูก  ไดแ
ม - สิงหาคม  

ปลูกไดในดินเ
ริโภคทั้งชาว
จะมีพันธุเดียว
นพฤษภาคม -

ง  ป 2550/25

ครอบครั

9,

13

7,

2,

5,

3,

3,

4,

49
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แก  เงาะพันธุ
 และเก็บเกี่ยว

เกือบทุกชนิด
ไทยและชาว
วและไมมีการ
- กรกฎาคม 
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ัวเกษตรกร

,193

3,679

,577

,437
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,249

,710
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9,037
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ธุ
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ว
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ที่มา

  
  

  
เปน
เงินก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง

อําเภอ

เมือง 
แกลง 

บานคาย 
บานฉาง 
ปลวกแดง
วังจันทร 
เขาชะเมา 
นิคมพัฒนา 

รวม
นท่ีใหผล (ไร) 
ผลิตเฉลี่ย(กก./ไร) 

ผลิตรวม (ตัน) 

ราคาเฉลี่ยที่

ษตรกรขายไดที่

สวน(บาท/กก.)

า:  สํานักงานเก

 
  ปศุ

เกษตรก
นผลเนื่องมา
กองทุนหมูบา

งแสดงพืน้ท่ีป

ขาวนาป ยา

2,140 1
18,269 2
14,138 9

0
64 6

280 1
350 1
30 3

35,271 7
35,371 5

497
 17,579.39 14

6.26

ษตรจังหวัดระ

สัตวท่ีสําคัญ 
กรในจังหวัด
าจากราคาเป
น   เงินกูชวย

รายงานภาวะ

ปลูกพืชเศรษฐ

างพารา สับป

01,102 3,1
26,915 4,0

91,463 7,3
2,010 3,1

62,260 78,9
12,314 3,1
09,634 4,1

30,003 62,3
35,701 166,
66,763 99,2
251 6,9

42,257.51 635,9

50.80 4.0

ยอง    ขอมูล ณ

  
ดมีการเลี้ยงส
ปนสิ่งจูงใจแ
เหลืออ่ืนๆ 

 
ะเศรษฐกิจกา

ฐกิจ  แยกตาม

ปะรด มันสําปะหลั

61 7,765
93 11,878
52 8,246
30 17,286

970 23,973
80 6,251
05 10,955

390 10,765
,381 97,119
250 78,461
11 4,585
16.75 359,743.6

07 1.81

ณ วันที่ 31 มกรา

สัตว   เพื่อกา
และการได รั

ารคลังจังหวัด

มรายอําเภอ  จ

ลัง ทุเรียน

10,999
8 52,918

2,805
6 0
3 23

10,312
5 8,225
5 900
9 86,182

71,798
1,543

69 110,784.31 2

ชะนี 8.60 

หมอนทอง13.10

าคม 2551 

ารคาในภาพ
รับการสงเส

บทส

ดระยอง เดือน

จังหวัดระยอง

มะมวง เง

9,092 3,
6,136 6,
523 7

9,483
48
93 2

584 1,
2,614 6

28,573 13
26,017 12

868 1,
22,582.76 18,8

โรงเรี

สี 4

10.80

พรวมเพิ่มขึ้น
สริมเงินกูจาก

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ง  ป 2550/25

งาะ มังคุด

,870 8,094
,794 5,119
729 3,192

0 15
4 32

265 5,830
,769 3,215
60 171
,491 25,66

2,491 18,78
,481 629
873.86 11,817.
รียน6.60

4.70

10.80

   โดยเฉพา
กหนวยงาน
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2 130

598
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อําเภอ จํานวน

เกษตรก

ท้ังหม

องระยอง 4,18

แกลง 4,63

านคาย 71

ลวกแดง 1,65

านฉาง 71

งจันทร 93

าชะเมา 1,55

มพัฒนา 78

รวม 15,18
ายเหตุ:  สัตวอื่นๆ
:  สํานักงานปศุสัต

อําเภอ

จํานวน

(ตัว)

งระยอง 170 

แกลง 9,358 

านคาย 930 

ลวกแดง - 

านฉาง 25 

งจันทร 985 

าชะเมา 1,185 

มพัฒนา - 

รวม 12,653 

เป

ายเหตุ:  สัตวอื่นๆ
:  สํานักงานปศุสัต

ตารา

น

กร จํานวน เกษต

มด (ตัว) (ครัวเ

89 7,593

39 5,211

16 4,246

51 1,244

16 759

30 203

58 235

83 951

82 20,442 2,

โคเนื้อ

ๆ ไดแก  แกะ  แล
ตวจังหวัดระยอง 

ตาราง

เกษตรกร จํานวน

(ครัวเรือน) (ตัว)

13 67,690 

113 45,910 

17 1,950 

- 29,500 

3 - 

17 34,776 

78 45,800 

- 77 

241 225,70 

ดไข เป

ๆ ไดแก  นกกระจ
ตวจังหวัดระยอง 

รายงานภาวะ

างแสดงจํานว

ตรกร จํานวน เกษ

เรือน) (ตัว) (คร

599 756

577 914

620 86

90 390

62 25

24 16

49 18

93 6

,114 2,211

กระบื

ะกวาง  
  (http://www.dld

งแสดงจํานวน

น เกษตรกร จํานว

(ครัวเรือน) (ตัว

0 25 4 

0 45 28,3 

0 128 1,8 

0 7 1 

- 7 

6 24 1,1 

0 8 1,0 

7 3 2 

3 240 34,1 

ปดเนื้อ

จอกเทศ  นกกระท
   (http://www.dld
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วนสัตวรายอํา
 

ษตรกร จํานวน

รัวเรือน) (ตัว)

143 22,981

101 21,230

18 13,974

17 42,592

3 2,320

6 2,499

10 1,765

3 5,886

301 113,247

อ สกุ

.go.th/pvlo_ray) 

นสัตวปกรายอ
 

วน เกษตรกร จําน

ว) (ครัวเรือน) (ตั

469 40 69, 

76 621 49, 

45 163 159 

63 11 80, 

93 40 22, 

12 27 44, 

098 88 8, 

72 13 25, 

28 1,003 459 

เปดเทศ

ทา  และหาน  
d.go.th/pvlo_ray) 

ารคลังจังหวัด

าเภอ จังหวัดร

เกษตรกร จํานวน

(ครัวเรือน) (ตัว)

144 43

111 48

46 13

20 1

1

13 11

89

12 5

436 1,23

กร แ

อําเภอ จังหวดั

นวน เกษตรกร จาํ

ตัว) (ครัวเรือน) (

,710 7 53 

,818 196 52 

9,500 18 18 

,000 4 86 

,594 5 4 

,535 6 4 

,700 62 5 

,000 4 27 

9,857 302 2,5 

ไกไข

 

บทส

ดระยอง เดือน

ระยอง ป 255

น เกษตรกร จําน

(ครัวเรือน) (ตั

34 18

83 26

35 9

9 2

0 0

7 21

0 0

51 4

39 80

แพะ

ดระยอง ป 25

านวน เกษตรกร จ

(ตัว) (ครัวเรือน)

39,710 77 

22,638 198  

87,000 20 

64,000 14 

5,000 2 

3,566 4 

0,500 6 

71,300 15 

523,714 336 3 

ไกเนื้อ

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

50 

วน เกษตรกร จาํ

ัว) (ครัวเรือน) (

45 22

53 23

58 21

2 1

19 2

0 0

0 0

0 0

177 69

มา

550 

จํานวน เกษตรกร

(ตัว) (ครัวเรือน)

29,634 3,279 

137,094 4,639 

29,550 2,794 

24,773 1,295 

17,215 575 

20,557 848 

39,980 1,558 

8,425 634 

307,228 15,622 

ไกเพ้ืนเมือง
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านวน เกษตรกร

(ตัว) (ครัวเรือน)

0 0

0 0

50 2

0 0

0 0

331 7

0 0

0 0

381 9

อื่นๆ*

จํานวน เกษตรกร

(ตัว) (ครัวเรือน

4,052 16 

1,936 320 

301 94 

- - 

22 9 

4,598 14 

36 18 

9 4 

10,954 475 

อื่นๆ*

ร
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6

0
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อวน
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า:  สํานักงานป

 
 
 
 

ะมงท่ีสําคัญ  
ระยองมีชายฝ
าคัญ   รวมทัง้
ที่ทําการประม
ที่ทําการประม
วเรือนประมง
ประมง   813   
คมประมง   5
เกษตรกรทําก
รณประมง   3
อประมง  53 

นเรือประมงท่ี

ภทเรือเครื่อง

อวยไดหมึก

อวนลอมซั้ง

อวนลากคู

ลากปลาอินท

จับปลากะตักก

ดครอบปลาก

นลากแผนตะเ

อวนลากปลา

อวนลากกุง

รวม
ประมงจังหวัดระ

รายงานภาวะ

 
ฝงทะเลยาวป
งการทําประม
มงทะเลประม
มงน้ําจืด   (หว
ง   1,289    ครั
 ลํา    

5   สมาคม   
การประมง   3
3   สหกรณ   
   ทา 

ท่ีไดเสียคาอาช

มือ

ทรีย

กลางวัน

ะตัก

เฆ

ะยอง  ขอมูล ณ

 
ะเศรษฐกิจกา

ประมาณ  100
มงน้ําจืด   และ
มาณ    6,225,0
วย หนอง คลอ
รัวเรือน     

3   กลุม    
  

ชญาบตัรเครือ่

รวม

ณ เดือนกุมภาพัน

ารคลังจังหวัด

0   กิโลเมตรเ
ะน้ํากรอยก็มคี
000    ไร 
อง บึง)   จําน

องมือทําการป

มเรือ  (ลํา)

437

200

3

8

31

50

48

26

10

813
นธ 2551 

บทส

ดระยอง เดือน

เศษ   การประ
ความสําคัญด

วน  179,705 

ประมงจังหวดั

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ะกอบอาชีพป
ดวยเชนกัน    

   ไร 

ดระยอง  ป  2

รวมลูกเรือ (

2,622

6,600

60

40

310

300

480

442

70

10,924
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  อุตส

นับจากป
จังหวัดระยอง
วันออกและถู
ตรฐานการศึก
กับภาคตะวัน
บาลไดดําเนิน
บตาพุด อําเภ
ะเทศมี เนื้อที่
มารถรับเรือข
นที่ตั้งของอุต
สาหกรรมปุย
กจากนี้จังหวั
เสริมการ ลงท
ล กรุงเทพมห
ฒนาดาน  อุตส

จากการ
สาหกรรมทั้ง
กชน  เขตประ

  นิคม
1.  นิคม
2.  นิคม
3.  นิคม
4.  นิคม
5.  นิคม
6.  นิคม
7.  นิคม
8.  นิคม

สาหกรรมทีส่ํ
ป 2524  ที่รัฐ
ง  ไดรับการ
ถูกกําหนดแน
กษา และวิจัย
นออกเฉียงเห
นการจัดเตรีย
อเมือง จังหวั
ทั้งหมด 10,0
ขนาด 20,000 
ตสาหกรรมที่
ยเคมี จังหวัดร
วัดระยองยังไ
ทุน ใหอยูในเ
หานครในระย
สาหกรรมอยา
รพัฒนาพื้นที่
งที่ดําเนินกา
กอบการอุตส
มอุตสาหกรรม
มอุตสาหกรรม
มอุตสาหกรรม
มอุตสาหกรรม
มอุตสาหกรรม
มอุตสาหกรรม
มอุตสาหกรรม
มอุตสาหกรรม
มอุตสาหกรรม

รายงานภาวะ

สําคัญ  
บาลไดดําเนนิ
กําหนดบทบ
นวทาง  กา
ดานเทคโนโ

หนือในการสง
มระบบสาธา
วัดระยอง เปน
000 ไร เปนพื
 ตัน 1 ทา 
ที่สําคัญ ๆ คือ
ระยองจึงเปน
ไดรับการกําห
เขต 3 ของก
ยะทาง ไมเกิน
างรวดเร็ว 
ที่ดังกลาวเปน
ร  โดยการนิ
สาหกรรม  ชุม
ม ที่เปดดําเนิน
มมาบตาพุด 
มตะวันออก 
มผาแดง 
มอีสเทรนซีบ
มอมตะซิตี้ 
มเอเชีย 
มเหมราช  อิส
ม อารไอแอล 

 
ะเศรษฐกิจกา

นการตามโคร
าทใหเปนสว
ารพัฒนาใหเป
ลยีและกําหน
งสินคาออกไ
ารณูปโภคขั้น
นที่ตั้งของนิค
พื้นที่สําหรับอ
และทาขนสง
อ โรงแยกกา
จังหวัด ที่มีศ
หนดเขตการส
การสงเสริมกา
น 200 กิโลเ

นผลใหเกิดกา
นิคมอุตสาหก
มชนอุตสาหก
นการแลวจําน
อ.เมืองระยอ
อ.เมืองระยอ
อ.เมืองระยอ
อรดอ.ปลวกแ
อ.ปลวกแดง
อ.เมืองระยอ

สเทิรนซีบอรด
    

ารคลังจังหวัด

รงการพัฒนาพ
วนหนึ่งของโค
ปนศูนยกลาง
นด ใหชายฝง
ไปจําหนายตา
นพื้นฐานไวอ
คมอุตสาหกร
อุตสาหกรรม 
งวัสดุเหลวที่
ซธรรมชาติ 
ศักยภาพสูงใ
สงเสริมการล
ารลงทุน ซ่ึง
เมตร   จึงสงผ

ารพัฒนาอุตส
กรรม  และนิ
กรรม  และสว
นวน 8 นิคมอุต
อง 10,000 
อง   2,485 
อง      540 
แดง   6,588 
ง   3,438 
อง   2,522 
ด อ.ปลวก

อ.ปลวก

บทส

ดระยอง เดือน

พื้นที่บริเวณช
ครงการพัฒน
งความเจริญแ
ทะเลภาคตะว
างประเทศ 
ยางสมบูรณแ
รรม เปนเมื
 8,000 ไร มี
สามารถรับเรื

กลุมอุตส
นสวนของกา
ลงทุนจากสํา
งไดเปรียบกว
ผลใหจังหวัด

สาหกรรมขั้น
นิคมอุตสาหก
วนอุตสาหกรร
ตสาหกรรม ไ
  ไร จําน
  ไร จําน
  ไร จําน
  ไร จําน
  ไร จําน
  ไร จําน
กแดง (ยัง
กแดง (ยัง

สรุปผูบริห

นมิถุนายน ป 2

ชายฝงทะเลภ
นาพื้นที่บริเวณ
แหงใหม  เปน
วันออกเปนป
ไมตองผาน

และกําหนดพื
มืองอุตสาหก
ทาเรือน้ําลึกข
รือขนาด 8,00
สาหกรรมปโ
ารลงทุนดาน
นักงาน คณ
าจังหวัดปริม

ดระยองเปนจั

นตนตอเนื่อง
กรรมที่รวมดํ
รม  ดังนี้ 
ไดแก 
นวน      65 
นวน      31 
นวน        4 
นวน     174 
นวน      87 
นวน        7 
งไมเปดดําเนิน
งไมเปดดําเนิน

หาร  

2551 l 99 l

าคตะวันออก
ณชายฝงทะเล
นศูนยบริการ
ประตูทางออก
นกรุงเทพฯซึ่ง
พื้นที่ บริเวณ
รรมใหมของ
ขนสงสินคาที
00 ตัน 2 ทา
โตรเคมี  และ
อุตสาหกรรม
ณะกรรมการ
มณฑลและอยู
ังหวัดที่มีการ

  ไดเกิดนิคม
าเนินการกับ

โรงงาน 
โรงงาน 
โรงงาน 
โรงงาน 
โรงงาน 
โรงงาน 

นการ) 
นการ) 

ก 
ล
ร
ก
ง
ณ
ง
ที่
า      
ะ
ม
ร 
ยู 
ร

ม
บ



 

 

      

  

  

  
โรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เขตป
1.  เขตป

        จําน
2.  เขตป
3.  เขตป
4.  เขตป
     จํานว
5.  เขตป
     จํานว

  ชุมช
1.  ชุมช
2.  ชุมช
3.  ชุมช
4.  ชุมช
5.  ชุมช

 สวนอ
1.  สวน
2.  สวน
จํานวน

งงาน   เงินลุง

ร

ประกอบการอุ
ประกอบการอ
นวน    39 โรง
ประกอบการอ
ประกอบการอ
ประกอบการอ
วน     19    โร
ประกอบการอ
วน     21    โร
ชนอุตสาหกรร
ชนอุตสาหกรร
ชนอุตสาหกรร
ชนอุตสาหกรร
ชนอุตสาหกรร
ชนอุตสาหกรร
อุตสาหกรรม
นอุตสาหกรรม
นอุตสาหกรรม
โรงงานอุตส
ทนจํานวน  8

ายงานภาวะเศ

อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม 
งงาน 
อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรม 
รงงาน 
อุตสาหกรรม 
รงงาน 
รม จํานวน 5 
รมนครินทร-
รม เอส เอส พี
รม บริษัททุน
รม ไอ.พี.พี. 
รมโรจนะ 
 จํานวน   2   
ม บริษัท ระยอ
มเครือเจริญโภ
สาหกรรมใน
841,411  ลาน

 
ศรษฐกิจการค

 ที่เปดดําเนิน
 อีสเทิรนอินด

 ไออารพีซี  อ
 จี.เค.แลนด  
 บริษัท ระยอ

 สวนอุตสาห

 แหง ไดแก  
อินดัสเตรียลป
พี พรอพเพอร
นเท็กซอินดัสเ

  
  

 แหง ไดแก 
องอินดัสเตรีย
ภคภัณฑ  
จังหวัดระยอ
บาท   กอใหเ

 

คลังจังหวัดระ

การแลวจํานว
ดัสเตรียลพาร

อ.เมืองระยอง
อ.ปลวกแดง 
องที่ดินอุตสาห

กรรมโรจนะ

ปารค  
รตี้  
ตรียลปารค จํ

 
 

ยลปารค จํากัด
 

อง  จนถึงเดือ
เกิดการจางงา

 
 

บทส

ะยอง เดือนมถิ

วน 5 เขต ไดแ
รค     อ.ปลวก

   4,335   ไร 
      881    ไร 
หกรรม จก.   

 จก.  อ.บานค

 มีพื้
 มีพื้

จํากัด มีพื้
 มีพื้
 มีพื้

ด มีพื้
 มีพื้

อนมิถุนายน 
านจํานวน  14
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แก 
กแดง  1,341  

 จํานวน    28
   จํานวน      6
  อ.บานคาย  

คาย  2,100  ไ

พื้นที่  1,497 
พื้นที่  1,246 
พื้นที่  1,497  
พื้นที่     390  
พื้นที่     2,200 

พื้นที่   1,500 
พื้นที่      521 
 2551  มีอยูทั
48,247  คน 

หาร  

51 l 100 l

  ไร   

8    โรงงาน 
6    โรงงาน 
3,500  ไร   

ร    

ไร 
ไร  

 ไร 
 ไร  
 ไร  

  ไร 
 ไร 
ทั้งสิ้น  1,7900  
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14
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16

17

18

19

20

21

ที่มา

 
 
 
 

การ

การเกษตร

อาหาร

เคร่ืองดื่ม

ส่ิงทอ

เคร่ืองแตงก

เคร่ืองหนัง

ไมและผลติ

เฟอรนิเจอร

กระดาษแล

0 ส่ิงพิมพ

1 เคมี

2 ปโตรแคมแี

3 ยาง

4 พลาสติก

5 อโลหะ

6 โลหะ

7 ผลิตภัณฑโ

8 เคร่ืองจักรก

9 ไฟฟา

0 ขนสง

1 อื่น ๆ

หมวด

า:  สํานักงานอุต

ร

รลงทุนภาคอตุ

กาย

ตภัณฑจากไม

รและเครื่องเรื

ะผลิตภัณฑจ

และผลิตภัณฑ

โลหะ

กล

รวม

ดอุตสาหกรร

ตสาหกรรมจังห

ายงานภาวะเศ

ตสาหกรรมใน
ป พ.ศ.  2

จ

ม

อน

จากกระดาษ

ฑ

ม

หวัดระยอง 

 
ศรษฐกิจการค

นจังหวัดระยอ
2551  (ขอมูล

 
จํานวนโรงงาน

(แหง)
242

115

5

19

2

6

117

40

18

14

133

15

72

111

85

29

203

99

52

165

248

1,790

คลังจังหวัดระ

 
อง  แยกตามป
 ณ มิถนุายน 

น สัดสวน

(รอยละ)
13.52 

6.42 

0.28 

1.06 

0.11 

0.34 

6.54 

2.23 

1.01 

0.78 

7.43 

0.84 

4.02 

6.20 

4.75 

1.62 

11.34 

5.53 

2.91 

9.22 

13.85 

100.00 

บทส

ะยอง เดือนมถิ

ประเภท/สาขา
 2551) 

เงิน

(บ
2 1,954

2 3,282

72

6 15,063

11

4 853

4 3,463

1,710

7,261

576

256,948

4 59,125

2 11,049

0 26,891

18,370

2 72,432

4 35,152

36,899

14,862

2 178,689

96,738

0 841,410
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าอุตสาหกรรม

นทุน

บาท)
4,886,900.00

2,593,768.00

2,050,000.00

3,819,802.99

1,616,000.00

3,950,000.00

3,885,000.00

0,095,000.00

1,290,000.00

6,540,000.00

8,447,885.73

5,900,000.00

9,332,273.75

1,454,652.28

0,520,320.00

2,181,000.00

2,114,104.40

9,696,458.43

2,302,242.49

9,755,625.13

8,346,298.48

0,777,331.68

หาร  

51 l 101 l

ม 

1,656

7,953

206

4,919

291

1,001

4,274

6,214

1,339

884

15,711

2,078

9,746

11,325

3,432

5,782

13,778

7,301

9,851

30,559

9,947

148,247

คนงาน



 

 

โคร
และ
และ
โรง
ในต
ซ้ือ
หมุ
สะด
โดย
 

 

ตอม
ลักษ
โคร
อุตส
นอ
ทาง
ยอม
วัฒ
ถ่ิน
ตอง

 
 
 
 

3

  การ
จังหวัด

รงการ Easter
ะทองเที่ยวใน
ะการคาสงกา
งแรม สตารพ
ตอนเชาและจํ
ขาย นอก
นเวียนตามต
ดวกแก ประช
ยพอคาคนกล

  ลักษ
เดิมชาว

มามีการขยาย
ษณะของผูปร
รงการพัฒนา
สาหกรรมมา
กเขตนิคมอุต
งสังคมไดเปลี
มรับการเปลีย่
นธรรม  ประ
ที่มักลอเลียน
งกัน  กับคําพู

“คนระ
แผนทีโ่

3.  ขอมูลดาน

ร

รพาณิชย 
ระยองเปนศู

rn eaboard น
นจังหวัดเปน 
ารคาสวนให
ลาซา ตลาดเ
จําหนายอาหา
กจากนี้ยังมีตล
ตลาดใหญใน
ชาชนผูบริโภ
างจะนํา สินค

ษณะทางสังค
วระยองสวน
ยตัวขึ้นใน บริ
ระกอบอาชีพ
าพื้นที่ชายฝง
บตาพุด และ
ตสาหกรรม  มี
ล่ียนแปลงไป
ยนแปลงในสิ่ง
ะเพณี  ทองถ่ิน
นกันจนติดปา
พูดของบุคคลที
ยองเอาไดใค
โลกมีช่ือไทย

นสังคม 

ายงานภาวะเศ

นยกลางระห
นอกจากนี้ยังมี
 จํานวนมาก 
หญ ยังคงอ
เชา - เย็นหน
ารในตอนเย็น
ลาดชุมชนปร
แตละอําเภอ 
ภคทั่วไปการค
คาอุปโภคบรโิ

คม 
นใหญอาศัยต
ริเวณที่ราบช
พเกษตรกรรม
ทะเลตะวันอ
ะมีโรงงานอุต
มีแรงงานจาก
จากสังคมเกษ
งที่ดี   ดังนั้นจึ
นก็ยังคงอยูโด
าก ของ บุค
ที่หนึ่งวา “ เอ
รฤาหมิ่น 
ไมสูญนาม 

 
ศรษฐกิจการค

หวางจังหวัดใ
มีแหลงทองเท
ทําใหมีการ

อยูใน ตลาดส
าวัดลุมมหาชั
น ซ่ึงอยูใกลแ
ระจําอําเภอแ
 ประมาณสัป
คาปลีก การ
โภคไปจําหน

ตามบริเวณช
ายฝงเพื่อประ
ม  ตอมาป  
ออก   เปน
ตสาหกรรมเกิ
กตางจังหวัดห
ษตรกรรมไป
จึงทําใหจังหวั
ดยชาวพื้นเมือ
คคลทั่วไป เช
าได “   มีกลอ
 เจา
 อยา

คลังจังหวัดระ

ในภาคตะวัน
ที่ยวเปนจํานว
ประกอบธุรกิ
สด เทศบาล ต
ชัยชุมพล และ
หลงพักของค
และตําบลรวม
ปดาหละครั้ง 
รประกอบธุร
นายสินคาโดย

ชายฝงทะเลแ
ะกอบอาชีพเก

2524   จัง
นศูนยปโตรเค
กิดขึ้นจํานวน
หล่ังไหลเขาม
สูสังคมอุตส
วัดระยองเจริญ
อง   มีสําเนียง
ชน การลงทา
อนเขียนถึงคน
ตากสินรวมนั
ามองขามบรร

บทส

ะยอง เดือนมถิ

ออก ที่มีแ
วนมาก จึงมีบ
กิจการคาอยา
ตลาดศูนยการ
ะตลาดสดหมอ
คนทํางาน ใน
มทั้งยังมีการ
 โดยมีวัตถุ
กิจการคาปลี
ทั่วไปจะสั่งซื

และแมน้ําโด
กษตรกรรม โ
หวัดระยองถู
คมีที่สําคัญขอ
มากทั้งในเขต
มา ในแตละป
าหกรรมชาวร
ญเติบโตอยาง
การพูด  และ
ายประโยควา
นระยองวา“ 
นกัสูกูสยาม 
รพชนคนระย
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ผนการพัฒน
บุคคลตาง ๆ 
งกวางขวางทั
รคาระยอง ต
อสาโรจน ที่
นเมืองทําใหส
รจัดตลาดนัด
ประสงคเพื่อ
กมีอยูทั่วไปใ
ซ้ือจากกรุงเทพ

ดยประกอบอ
โดยมีการตั้งบ
ถูกกําหนดให
องชาติ จัด
ต นิคมอุตสาห
ปเปนจํานวนม
ระยองรักควา
งรวดเร็ว   แต
 ภาษาถิ่นเฉพ
า “ ฮ  ิ”  

ยอง ” 

หาร  

51 l 102 l

นาจังหวัดตาม
เขามาทํางาน

ทั้งการคาปลีก
ตลาดเย็นหนา
ทีเปนตลาดสด
สะดวกในการ
สินคา ตาง ๆ
ออํานวยความ
ในยานชุมชน
พฯ 

อาชีพประมง
บานเรือนตาม
เปนที่ตั้งของ
ดตั้งเปนนิคม
หกรรม และ
มาก  ลักษณะ
ามสงบ  และ
อยางไรก็ตาม
พาะ มีสํานวน
และเห็นพอง

ม
น
ก
า
ด
ร
ๆ 
ม
น 

 

ง 
ม
ง
ม
ะ
ะ
ะ
ม
น
ง



 

 
 

อาชี
ปริญ

สุข
โรง
นอ
แผน

ศาส
วัด 
ธรร

และ

  การ
จังหวัดร

ชีวศึกษา  10 
ญญาโทดังนี้ 

1. โรง
2. โรง
3. โรง
4. วิทย
5. วิทย
6. โรง
7. สําน
8. โรง
9. โรง

มห
10. โรง
 

  การ
ดานสาธ

ภาพและปอง
งพยาบาลชุมช
กจากนี้ยังมีค
นปจจุบัน  36

 

  ดาน
ชาวระย

สนสถานกระ
 โดยแยกเปน
รมยุตมี 19 รูป

 

  การ
จังหวัดร

ะพนักงานใน

ร

รศึกษา 
ระยองมีสถา
  แหง  และมี
 
งเรียนระยองพ
งเรียนวัดปาป
งเรียนพัฒนเว
ยาลัยเฉลิมกา
ยาลัยเทคนิคร
งแรมสตารระ
นักงานนิคมอุ
งเรียนนิคมวิท
งเรียนเทศโ
าวิทยาลัยขอน
งเรียนบานคา

รสาธารณสุข 
ธารณสุขของ
งกันโรค     
ชน  5 แหง
ลินิกแพทย 5

6  แหง 

นวัฒนธรรม 
ยองสวนใหญ
จายกันไปตา
วัดมหานิกาย
ป 

รประกอบอาชี
ระยองสวนให
รานคาและต

ายงานภาวะเศ

นศึกษา  288
มีสถานศึกษาใ

พาณิชยการ (ส
ระดู (สถาบนั
วช  (สถาบันร
าญจนา  (อ.แก
ระยอง  (มหาวิ
ะยอง  (มหาวิท
อุตสาหกรรมม
ทยา 1 (สถาบนั
โนโลยี  ทีพีไ
นแกน  ระดบั
ย  (มหาวิทยา

  
งจังหวัดระยอ
มีสถาน พย

  โรงพยาบา
59  แหง  คลินิ

ญนับถือศาสน
มอําเภอตาง ๆ
ย  218  วัด แล

ชพี      
หญประกอบ
ลาด นอกจาก
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  แหง  กา
ในระดับอุดม

สถาบันราชภั
นราชภัฎราชน
าชภัฎสวนดุสิ
กลง)  ระดับป
วิทยาลัยบูรพ
ทยาลัยบูรพา)
มาบตาพุด  (ม
นราชภัฎรําไพ
ไอ   (สถาบัน
บปริญญาโทภ
าลัยรามคําแห

อง แบงออกเป
ยาบาลระดับจ
าลเอกชน 9 
นิกทันตกรรม

นาพุทธ รองล
ๆ และอําเภอ
ละวัดธรรมยุต

อาชีพการทําก
กนี้ยังประกอบ

คลังจังหวัดระ

ารศึกษาขั้นพื้
มศึกษาเปดภ

ัฎพระนคร)  
นครินทร  ฉะเ
สิต)  ระดับปริ
ปริญญาตรีและ
า)  ระดับปรญิ
)  ระดับปริญญ
มหาวิทยาลัยบู
พพรรณี)  ระด
นราชภัฎรํา
ภาคพิเศษ 
หง)  ระดับปรญิ

ปน 2 สวน คื
จังหวัด 1 แ
แหง สถานี
ม  24  แหง  ส

ลงมาคือ ศาส
เขาชะเมา  สํา
ต  15  วัด พร

การเกษตรและกา
บอาชีพสาขา 

บทส

ะยอง เดือนมถิ

้นฐาน  281  
าคสมทบ  ระ

 ระดับปริญญ
เชิงเทรา)  ระ
ริญญาตรี 
ะระดับปริญญ
ญญาตรี 
ญาโท 
บูรพา)  ระดับ
ดับปริญญาตรี
ไพพรรณี)  

ญญาโทภาคพิ

คือ การรักษา
แหง ขนาด 3
อนามัยครบท
สถานผดุงครร

สนาอิสลาม 
าหรับศาสนา
ระภิกษุของมห

ารประมงรอง
 การผลิตในโ
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แหง  และกา
ะดับปริญญาต

ญาตรี 
ดับปริญญาต ี

ญาโท 

ปริญญาโทภ
รี 
 ระดับปริญ

พิเศษ 

าพยาบาลและ
372 เตียง ร
ทุกตําบล จําน
รภ 37 แหงแ

และศาสนา
พุทธนั้น มีวัด
หานิกายมี  3,

งลงมา คือ พนั
โรงงานอุตสาห

หาร  
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รศึกษาระดับ
ตรีและระดับ

รี 

าคพิเศษ 

ญญาตรี  และ

ะการสงเสริม
ระดับอําเภอมี
นวน 92 แหง
ละรานขายยา

คริสตvโดยมี
ด จํานวน 233
,130  รูป ของ

นักงานบริการ
หกรรม 

บ
บ

ะ

ม 
มี
ง 
า

มี 
3 
ง

ร



 

เดือ
ในง
ผลไ

เพร
ตําบ
 สา

เสน
แออ

บาง
การ

ถึงอ
ที่ใ
 โด

คาย
ระย

ถึง 
บริเ
สาร

4

 
  เทศ

งานเทศ
อนพฤษภาคม
งานจัดใหมีข
ไม และผลิตภั

 

  ทาง
ระบบถ

ราะเปนตัวเชื่
บล  และหมู
ยสําคัญในจัง

(1) ทาง
นทางขนสงสิ
อัดมากและก

(2) ทา
งละมุง จังหวั
รจราจรบนถน

(3) ทาง
อําเภอแกลง เ
ชขนสงผลผ
ยไมผานตัวเมื

(4) ทาง
ย เปนระยะทา
ยะทาง 66 กโิล

 
  การ

จังหวัดร
 นิคมอุตสาห
เวณนิคมอุตส
รอยูมีความเร็ว

4.  ขอมูลดาน

ร

ศกาล และงาน
ศกาลผลไม แ
มของทุกป ส
บวนแหรถปร
ภณัฑจากอาห

งบก 
ถนนระบบกา
อมการติดตอ
มูบาน  ซ่ึงทํ
งหวัดระยอง ไ
หลวงแผนดิน

สินคาและ วัต
รมทางหลวงข
างหลวงแผนดิ
วัดชลบุรี ถึง
นนสุขุมวิท กาํ
หลวงแผนดิน
เปน ระยะท
ผลิตทางการ
มืองระยอง ขย
หลวงจังหวดั
าง 11 กิโลเมต
ลเมตร 

รบริการขนสง
ระยองมีเสนท
หกรรม มา
สาหกรรมมา
วเฉลี่ยเพียง 5

นการคมนา

ายงานภาวะเศ

นประเพณี 
ละของดีเมือ

สถานที่จัดงาน
ระดับดวยผล
หารทะเล ตลอ

ารคมนาคมท
อทั้งทางเรือแ
ทําใหการสัญจ
ไดแก 
นหมายเลข 3 
ถุดิบจากภาค
ขยายผิวจราจ
ดินหมายเลข 
งจังหวัดระยอ
าลังขยายผิวก
นหมายเลข34
ทาง 88  กิโ
รเกษตร  เปน
ยายผิวการจร
ดระยองหมาย
ตร ขยายเปน 

งทางรถไฟ 
ทางรถไฟจาก
าบตาพุดเปนเ
าบตาพุด แ
54 กม. / ชม.  

คมและการ
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งระยอง เปน
นจะสลับหมุน
ลไม การประก
อดจนการแสด

ทางบกที่สําคั
และทางรถไฟ
จรและการขน

 (สุขุมวิท)  เชื
คตาง ๆ ที่จะม
รถนนเปน 4 
 36(บางละมุง
อง เปนระยะ
การ จราจรถน
44 (บานบึง - 
ลเมตรเปนถ
นเสนทางเ ช่ื
าจรเปน 4 ชอ
เลข 3138 (บา
4 ชองทาง แล

กกรุงเทพ ฯ ผ
เสนทางที่ใช
และ นิคมอุตส
 เนื่องจากมีขอ

ขนสง 

คลังจังหวัดระ

นงานเทศกาล
นเวียนกันระห
กวดผลไม ปร
ดงนิทรรศการ

ัญที่สุดของจั
ฟ มีการตัด
นสงสินคามีค

ช่ือมจังหวัดช
มายังจังหวัดร
 ชองทาง 
ง - ระยอง)เริ
ทาง 54 กิโ

นนเปน 4 ชอง
 แกลง) เร่ิมตน
นนสายหลักส
ชือมจังหวัดช
องทาง 
านคาย - บาน
ละจากอําเภอบ

ผานจังหวัดฉะ
ชขนสงวัตถุดิ
สาหกรรมแห
อจํากัดหลายป

บทส

ะยอง เดือนมถิ

ลประจําปจัด
หวางอําเภอเมื
ระกวดธิดาชา
รดานการเกษ

จังหวัดและใน
ถนนเชื่อมระ
ความสะดวก 

ชลบุรี  ระยอง
ระยอง  ซ่ึงป

ร่ิมตนจากทา
โลเมตร เปน
ทาง 
นจากอําเภอบ
สายหนึ่งทาง
ชลบุรีกับจัง

บึง) เริ่มตนจ
บานคายถึงอํา

ะเชิงเทรา นิค
บผลิตภัณฑแ
หลมฉบัง แ
ประการ เชน 
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ในชวงฤดูผล
มืองระยอง กับ
าวสวนผลไม 
ตร 

นพื้นที่อุตสา
ะหวางจังหวัด
 รวดเร็วมากขึ

  จันทบุรี  แล
ปจจุบันนี้สภา

างแยกสายสุขุ
นถนนที่ชวยแ

บานบึงผานอํา
งตะวันออก  
หวัดจันทบุ ี

ากระยอง ถึง 
าเภอบานบึงเป

มอุตสาหกรร
และสินคาขอ
แตปจจุบันรถ
ทางรถไฟเกือ

หาร  
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ลไม ประมาณ
บอําเภอแกลง
 การจําหนาย

าหกรรมหลัก
ดเขาสูอําเภอ 
ขึ้น ซ่ึงถนน

ละ ตราด เปน
าพการจราจร

ขุมวิทที่อําเภอ
แบงเบาภาระ

าเภอวังจันทร
ของจังหวัด

รี  และตราด

 อําเภอบาน 
ปน 

รมแหลมฉบัง
องโรงงานใน
ถไฟที่ใชโดย
อบ   ทั้งหมด 

ณ
ง 
ย

 

ก
   
น 

น 
ร

อ 
ะ 

ร 
ด 
ด 

ง 
น 
ย 



 

 
ยังต
เพื่อ

  
ประ
ควา
ควา
ไดอ
รับผิ
นอ
เครื่
1.43
เดีย
 
  

ระย
กิโล
นาน
ปจจ

ตัดกับถนนที
อปองกันคน  

 
  รถไ

ในชวงป
ะเทศไทย โด
ามเร็วสูงสายช
ามเหมาะสมด
อนุมัติใหโค
ผิดชอบ  ดําเนิ
ย 160 กม./ช
ืองปรับอากา
35 เมตร  เปน
ยวกัน โดยไดมี

 

  สน
จังหวัดร

ยอง อยูหางจ
ลเมตร (ทางร
นาชาติ และ
จุบัน 

1. เปนส
2. เปนศู
3. เปนที
4. ใชเป
5. สงเส
6. ใชเป
7. ใช

HEA
8. ใชเ
 
 

ร

ที่ระดับเดียว
สัตว  และรถ

ไฟความเร็วสู
ป 2535 รั
ยการศึกษา แ
ชายฝงทะเลต
ดานเศรษฐกิจ
รงการดําเนิน
นินโครงการร
ชม. ใชพลังงา
าศทุกตู มีเกา
นรางคูตลอดส
มีการชะลอ โ

ามบิน 
ระยองมีสนาม
าก ตัวเมืองจั
รถยนต) และ 
ะโครงการศูน

สนามบินสําร
ศนูยการขนถา
ที่ขึ้น-ลงทางเท
นที่ฝกนักบนิ

สริมการขยายต
นที่แสดงกิจก
ชเปนศูนยซอ
AVY MAINT
ปนศูนยกลาง

ายงานภาวะเศ

วกัน ทางรถไ
ยนตมิใหผาน

สูง 
ัฐบาลไดวาง
แผนแมบทแล
ตะวันออก (ก
จ วิศวกรรม สั
นการตอไปไ
รถไฟความเร็
นไฟฟาขนาด
าอ้ีปรับเอนได
สายทาง  โดย
โครงการไวกอ

มบินอูตะเภา
ังหวัดระยอง
 135 กิโลเมต
นยกลางการผ

อง (ALTERN
ายสินคาทางอ
ทคนิค (TECH
นของนักบินพ
ตัวของเที่ยวบิ
กรรมการบิน 
มอากาศยาน

TERANCE) 
งการผลิตและ
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ไฟยังเปนรา
นทําใหการเดิน

งรากฐานการ
ลวเสร็จในป 2
กรุงเทพฯ - สน
สังคมและสิ่งแ
ได โดยใ
ร็วสูงเสนทาง
ด 25,000 โว
ด พื้นรถไฟปู
ยจะแยกตางร
อน  เนื่องจาก

เปนสนามบิน
 30 กิโลเมต
ตร (ทางอากา
ลิต และขนส

NATE) ของท
อากาศ-ทะเล (
HNICAL LA
พาณิชย 
บินแบบเชาเห
 (AIR SHOW
นแหงที่ 2 ข

ะขนสงทางอ

คลังจังหวัดระ

างเดียว   
นทางรถไฟไ

รศึกษาแผนแ
2537 มีขอสรุ
นามบินหนอ
แวดลอม ตอม
หการรถไฟแ
ดังกลาวมีระย
ลตจากสายไฟ
พรม สําหรับ
ะดับกับถนน

กภาวะวิกฤตเศ

นพาณิชย ตั้งอ
ตร และหาง
ศ) โดยจะพัฒ
สงทางอากาศ

ทาอากาศยานด
(AIR-SEA) 

ANDING) 

มาลํา 
W) ทั้งดานพล
ของบริษัทกา

อากาศนานาช

บทส

ะยอง เดือนมถิ

และสอง
มเปนที่นิยมเ

แมบทรถไฟที
ปวาประเทศไ
งงูเหา - ระย
มาวันที่ 30สิง
แหงประเทศ
ยะทาง 190 ก
ฟซ่ึงพาดอยูเห
บรางรถไฟเปน
นที่จุดตัดทุกจุ
ศรษฐกิจ 

อยูที่ตําบลพล
งจากกรุงเทพ
ฒนาเปนศูนย
ยานนานาชา

ดอนเมือง 

เรือน & ทหา
ารบินไทยจําก

ชาติ (GLOBA
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งขางรถไฟยั
ทาที่ควร 

ที่มีความเร็วสู
ไทยควรเริ่มก
ยอง) เปนสาย
งหาคม2537 ค
ศไทย  เป
กม. โดยจะมีค
หนือรางรถไฟ
นรางมาตรฐา
ด  จึงไมมีทา

ลา อําเภอบาน
พฯ ระยะทางป
กลางการขนส
ติ  การใชป

ร 
กัด(มหาชน)

AL, TRANS

หาร  
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ยังไมมี ร้ัวกั้น

สูงขึ้นสําหรับ
กอสรางรถไฟ
แรก เพราะมี
คณะรัฐมนตรี
ปนหนวยงาน
ความเร็วอยาง
ฟ ตูรถไฟ ติด
านขนาดกวาง
งตัดในระดับ

นฉาง จังหวัด
ประมาณ 190
สงทางอากาศ
ประโยชนใน

(AIRCRAFT

SPARK:GTP)

น 

บ 
ฟ
มี
รี
น
ง
ด
ง 
บ

ด
0 
ศ
น

T 

) 



 

และ
สําค
อ่ืน 
  
เกษ
Ton
  
มีอุป
สาม
  
ประ
สิน
  
  
  
เนื่อ
เรือ
จํากั
  
ซ่ึงต
อุตส
ทอ
แรง
ระย
 
 
 
 
 
 

 

  การ
จังหวัดร

ะการขนสงที่
คัญที่สุดที่เปด
 ๆ โดยทาเทยี

1) ทาเที
ษตรและแรมีค
n) เขาจอดเทีย

2) ทาเที
ปกรณการขน
มารถรองรับเรื

3) บริเว
ะมาณ 2,060 
คาเหลวนี้จะมี

 
  สาร

1) การ
องจากบริเวณ
ตอไปยังโรง
กดั (มหาชน) 

2. การ
ตั้งอยูในเขต
สาหกรรมปโ
ขนสงฝง ใต
งดัน  โดยทอ
ยะทางทั้งสิ้นป

ร

รขนสงทางเรื
ระยองมีทาเรื
ที่เกิดขึ้น ตาม
ดบริการใหแก
ยบเรือประกอ
ทียบเรือทั่วไป
ความยาวหนา
ยบไดคร้ังละ 
ทียบเรือสินคา
นถายสินคาเห
รือขนาด 50,0
วณคลังเก็บสิ
เมตร ใชเป
มีการสงจายสิ

รเคมีทางทอ 
รขนสงจากบริ
 ทาเทียบ เรือ
งาน โดยทา
 
รขนสงกาซเอ
นิคมอุตสาห
โตรเคมีกัลไท
ดินขนาดเสน
จะวางตาม แ
ประมาณ 30 กิ

ายงานภาวะเศ

อ 
อน้ําลึกที่นิคม
มแผนพัฒนาพ
ก ผูประกอบ 
อบดวย 
ป (Agri - Mi
าทา 330 เมตร
2 ลํา 
เหลว (Liquid
หลว จากเรือสู
000 DWT ได
นคาเหลว (T
นที่ตั้งของถัง
สินคาโดยทาง

ริเวณคลังเก็บ
อมีคลังเก็บสิน
งทอที่วางไว 

อทิลีน (Ehty
หกรรมมาบต
ทย จํากัด (มห
นผาศูนยกลาง
แนวทางหลวง
กโิลเมตร 
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มอุตสาหกรร
พื้นที่ บริเวณ
 การทั้งในนิ

neral Whaff)
ร สามารถรับ

d Cargo Berth
สูบริเวณถังเก็
ด 1 ลํา/ทา 

ank Farm A
งเก็บบรรจุผลิ
งทอ (pipe lin

บสินคาเหลว 
นคาเหลว (Ta
 เชน จากบริเ

lene) ทางท
าพุดจะผลิตก
าชน)  ซ่ึงตั้
ง 8” โดยจะมี
งจังหวัดหมาย

คลังจังหวัดระ

รมมาบตาพุดเ
ณชายฝงทะเลต
นิคมอุตสาหก

)  มีจํานวน 1 
บเรือสินคาทั่ว

h)  มีจํานวน 2
กบ ซ่ึงเปนคล

Area)  มีเนื้อ
ลิตภัณฑสินคา
ne transfer) ไ

 (Tank Farm
ank Farm) ซึ
เวณ (Tank F

ทอของบริษัท
กาซเอทิลีน (
ั้งอยูที่ตําบลเช
มีสวนของทอ
ยเลข 3191  

บทส

ะยอง เดือนมถิ

เพื่อรองรับกา
ตะวันออก ใ
กรรมมาบตาพ

 ทา ใชสําหรั
ไป ขนาด 20

2 ทา เปน Pla
ลัง สินคาเหล

ที่ขนาด 72 ไ
าเหลว ทุกชนิ
ไปยังบริษัทใน

m) ไปยังโรง
ซ่ึงจะสามารถ
Farm) ไปยัง 

ท ปโตรเคมีแ
(Ehtylene) 
ชิงเนิน  อําเภ
สงจะผลเหนื
และทางหลว
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ารพัฒนาดาน
ในปจจุบันจัด
พุด และนิคมอ

รับขนถายสิน
0,000 DWT (D

atform คอนก ี
ลว (Tank far

ไร อยูหางจา
นิด ซ่ึงจากบริ
นนิคม อุตสาห

งงานในนิคมอ
ถสงสินคาเหล
 บริษัท ปโตร

หงชาติ จํากัด
และสงตอ

อเมืองระยอง
นือดินบริเวณส
วงหมายเลข  
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อุตสาหกรรม
ดเปนทาเรือที
อุตสาหกรรม

นคากองสินคา
Dead Weight

รีตเสริมเหล็ก
rm) ทาเรือนี้

กชายฝงทะเล
ริเวณคลังเก็บ
หกรรมตอไป

อุตสาหกรรม
ลวที่รับไวจาก
รเคมีแหงชาติ

ด (มหาชน)
อไปยังบริษัท
งโดยผานทาง
สถานีควบคุม
36  รวมเปน

ม
ที่
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  การ
การประ

ะปาบานฉาง 
ะการประปาเ

  การ
การไฟฟ

ภอปลวกแดง
ะแสไฟฟาขอ
งการไฟฟาสว

  แผน
ยทัศน 
เปนผูนําการล
ามหลากหลาย
ะเด็นยุทธศาส
การเปนศูนยก
การสรางมูลค
การเชื่อมโยงแ
การเปนพันธม

  แผน
ยทัศน 

 เปนผูน
ตสาหกรรมล้ําสม
ะเด็นยุทธศาส

 การเปนผู
ส่ิงแวดลอมอ
การสรางมูลค
การเชื่อมโยงแ

6.  ยุทธศาสต

5.  ดานสาธา

ร

รประปา 
ะปาสวนภูมิภ
  นอกจากนี้ยั
ทศบาลตําบล
รไฟฟา  
ฟา  จังหวัดระ
ง  นิคมพัฒ
องการไฟฟาส
วนภูมิภาค  อํ

นปฏิบัติราชก

ลงทุนดานอุต
ยของการทอง
สตร 
กลางอุตสาหก
คาเพิ่มในสินค
แหลงทองเทีย่
มิตรกับภูมิภา
นปฏิบัติราชก

นําดานอุตสา
มัย  ปลอดภัยม
สตร 
ผูนําดานอุตส
ยางยั่งยืน 
คาเพิ่มใหกับสิ
แหลงทองเทีย่

ตรกลุมจังห

ารณูปโภคแล

ายงานภาวะเศ

ภาค  3  แหง
ยังมีการประป
ลปลวกแดง 

ะยอง  มีพื้นที
ฒนา  พื้นที
สวนภูมิภาค  อ
าเภอบานฉาง

การกลุมจังหวั

ตสาหกรรม เป
งเที่ยวในระดั

กรรมและพลั
คาเกษตรและ
ยวหลักของแ
าคอินโดจีน 
การจังหวัดระ

าหกรรม ศูนย
มลพิษ  แหลงผลิ

สาหกรรมและ

สินคาเกษตร เ
ยวหลักกับแห

หวัดภาคตะวั

ละสาธารณปู
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  คือ  การป
ปาเทศบาล  2

ที่รับผิดชอบจ
ที่อําเภอแกลง
อําเภอแกลง  
ง 

วัดภาคตะวันอ

ปนศูนยกลางก
ับนานาชาติ(ห

ังงานของอาเซ
ผลิตภัณฑแป
ตละจังหวัดกั

ะยอง 

ยกลางดานเก
ลิตผลไม เล่ือง

ะพลังงานขอ

เชน ผลไมหลั
หลงทองเที่ยว

วันออกและย

ปการ 

คลังจังหวัดระ

ระปาระยอง 
2  แหง  คือ  

ายกระแสไฟ
งและอําเภอวั
 สําหรับพื้นที่

ออก (5.1) (จัน

การผลิตและ
หมื่นโรงงาน 

ซียนควบคูไป
ปรรูป 
กบัแหลงทองเ

กษตรกรรม แ
งลือไกลการท

งภูมิภาค ควบ

ลักไดแก ทุเรยี
ที่มีศักยภาพเ

ยทุธศาสตรจ

บทส

ะยอง เดือนมถิ

 การประปาป
เทศบาลตําบ

ฟาในพื้นที่อํ
วังจันทร  อ
ที่อําเภอบานฉ

ันทบุรี ชลบุรี

ผลไมควบคูไ
  ลานรอยยิ้ม 

ปกับการพัฒน

เที่ยวที่มีศักยภ

และการทองเ
ทองเที่ยว) 

บคูไปกับการ

ยน มังคุด และ
เชิงพาณิชย 

จังหวัดระยอ
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ปากน้ําประแ
ลเมืองแกลง 

าเภอเมือง  อํ
อยูในความรับ
าง  อยูในควา

 ตราด ระยอง

ไปกับการเปน
  อ่ิมทั่วหนา  

นาที่ยั่งยืน   

ภาพเชิงพาณชิ

เที่ยวที่ไดมาต

รพัฒนาชุมชน

ะผลิตภัณฑเก

อง 
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สร  และการ
  อําเภอแกลง

าเภอบานคาย
บผิดชอบจาย
ามรับผิดชอบ

ง) 

นดินแดนแหง
 คาทั่วโลก) 

ชย 

ตรฐานสากล

น สังคม และ

กษตรแปรรูป 
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รประเมินสําห
ท่ี 1  มิติดาน

1. ระด
กลุม
1.1

1.2

2. ระด
ระด
2.1 

2.2

2.3

2.4 

2.5

3. การ
3.1 
3.2 

3.3 
3.4 
3.5 
 
 

7.  ตัวชี้วัด ตั
    จังหวัดระ

ร

รับจังหวัด ปร
นประสทิธิผล
ดับความสําเร็
มจังหวัด และ
  ระดับความ
ราชการกลุม

  ระดับความ
ราชการจังห

ดับความสําเร็
ดับจังหวัด) (ร
  ระดับความ
มีสวนรวม 

2  ระดับความ
เขมแข็งตาม

  ระดับความ
ยุทธศาสตรอ

  ระดับคุณภ
ที่มีความสอ

  รอยละของ
อยูดีมีสุขระ

รพัฒนาสังคม
  รอยละของห
  ระดับความ
ไดในปงบป

  ระดับความส
  ระดับความส
  ระดับความสํ

ตัวชี้วัดและเป
ะยอง 

ายงานภาวะเศ

ระกอบดวย มิ
ตามแผนปฏิบ
ร็จของรอยละ
ะจังหวัด (รอย
มสําเร็จของร
มจังหวัด (รอย
มสําเร็จของร
หวัด (รอยละ  
ร็จในการขับเ
รอยละ 23) 
สําเร็จของกา

มสําเร็จของ
มยุทธศาสตรอ
มสําเร็จของกา
อยูดีมีสุขระดั
าพในภาพรว
อดคลองกับหล
งอัตราการเบิ
ดับจังหวัด 
ม คุณภาพชีวติ
หมูบาน/ชุมช
สําเร็จของรอ

ประมาณ พ.ศ.
สําเร็จของกา
สําเร็จในการ
สําเร็จของการด

ปาหมายตาม
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ติ  4  ดาน  น้ํา
บตัิราชการ  น
ะเฉลี่ยถวงน้ํา
ยละ 12) 
รอยละเฉลี่ยถ
ยละ 4) 
รอยละเฉลี่ยถ
 8) 
คล่ือนนโยบา

ารสนับสนุน/

การจัดทําฐา
อยูดีมีสุขระดับ
ารบริหารจัดก
ดับจังหวัด 
วมของแผนงา
ลักเกณฑที่กาํ
บิกจายเงินสํ

ต ความปลอด
ชนเขมแข็งที่เอ
อยละเฉลี่ย  ถ
 2551   
รดําเนินการบ
ปองกันและบ
ดําเนินการตาม

มแผนปฏิบั

คลังจังหวัดระ

าหนักรวมรอย
น้ําหนักในการ
หนักในการบ

ถวงน้ําหนักใ

ถวงน้ําหนักใ

ายสําคัญเรงด

/สงเสริมการพ

านขอมูลเพื่อ
บจังหวัด 
การ และติดต

าน/โครงการ
าหนด 
าหรับการดํา

ดภัย ทรัพยากร
อาชนะยาเสพ
วงน้ําหนักขอ

บริหารจัดการ
บรรเทาสาธาร
มแผนงานดาน

ัติราชการ ป

บทส

ะยอง เดือนมถิ

ยละ  100  ดังนี้
รคํานวณผลค
บรรลุเปาหมา

ในการบรรลุ

ในการบรรลุ

ดวนของรัฐบา

พัฒนาหมูบาน

สนับสนุนก

ตามประเมินผ

ตามยุทธศาส

าเนินงานภาย

รธรรมชาติแล
ติด 
องคดีแตละป

รทรัพยากรธร
รณภัยและลด
นความมั่นคง 

ปงบประมาณ
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นี ้
คะแนน  รอยล
ายตามแผนป

เปาหมายตาม

เปาหมายตาม

าล (ยุทธศาส

น/ชุมชนดวย

ารพัฒนาหมู

ผลแผนงาน/โ

สตรอยูดีมีสุข

ยใตแผนงาน

ละสิ่งแวดลอม

ระเภทที่เกิดขึ

รมชาติและส่ิ
อุบัติเหตุจราจ

ณ พ.ศ. 2551
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ละ 50 
ปฏิบัติราชการ

มแผนปฏิบัติ

มแผนปฏิบัติ

สตรอยูดีมีสุข

ยกระบวนการ

มูบาน/ชุมชน

โครงการตาม

ระดับจังหวัด

นยุทธศาสตร

ม(รอยละ15) 

ขึ้นและจับกุม

ส่ิงแวดลอม 
จรทางบก 

1  

ร

ติ

ติ
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ม
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ท่ี 2  มิติดาน

4.   รอย
5.   ระดั
6.   ระดั

และ
7.   ระดั
8.   ระด

ประ
ท่ี 3 มิติดานป

9.   ระดั
10. ระดั

ท่ี 4 มิติดานก
11.  ระด
 

8.  สถานทีท่

ร

คุณภาพการใ
ยละของระดบั
ดับความสําเร็จ
ดับความสําเร็
ะรวมติดตามต
ดับความสําเร็จ
ดับความสําเร็
ะพฤติมิชอบ 
ประสิทธิภาพ
ดับความสําเร็จ
ดับความสําเร็จ
การพัฒนาองค
ดับความสําเร็

 

 

 

ทองเที่ยวที่สํ

ายงานภาวะเศ

ใหบริการ น้ําห
บความพึงพอใ
จของการพัฒ
ร็จในการเปด
ตรวจสอบผล
จในการเปดเผ
ร็จของการดํ
 
ของการปฏิบั
จของการดําเนิ
จของรอยละเ
คกร น้ําหนักใ
รจของการพัฒ

 

เกาะมันใน
เปนทรัพย
รถโดยมีพ
ฯ อนุรักษพ
 

 

เกาะเสม็ด 
ตั้งอยูในเข
ระยองนับ
นักทองเที่ย
สวยงามมา
เกาะ 
 

 

เขาวง 
มีสภาพเป
บางสวนเป
ที่สวยงาม 
 

สาคัญของจัง

 
ศรษฐกิจการค

หนักในการคาํ
ใจของผูรับบริ
นาศูนยบริกา
โอกาสใหปร
ลการปฏิบัติรา
ผยขอมูลขาวส
าเนินการตาม

บัติราชการ น้าํ
นนิการตามม
ฉล่ีย  ถวงน้ําห
ในการคํานวณ
ฒนาคุณภาพก

น 
สินสวนพระ
พระราชประ
พันธุเตาทะเล

 หรือ เกาะแก
ขตอุทยานแห
บวาเปนเพชร
ยว ทั้งชาวไท
ากมายเชน ห

นภูเขาหินปู
ปนภูเขาสูงชั
 80 ถํ้า เชน ถํ้า

งหวัดระยอง

คลังจังหวัดระ

านวณผลคะแ
ริการ 
ารรวมหรือเคา
ระชาชนเขาม
าชการ 
สารของราชก
มมาตรการป

าหนักในการคํ
าตรการประห
หนักในการรั
ณผลคะแนน ร
การบริหารจัดก

ะองคในสมเด็
สงคใหเกาะ
 

วพิศดาร 
หงชาติ เขาแห
รน้ําเอกของ
ทยและตางปร
าดทรายแกว 

นหลายลูกล
ชัน และมีหน
าเพชร ถํ้าละค

ง 

บทส

ะยอง เดือนมถิ

แนน รอยละ 2

านเตอรบริกา
มามีสวนรวม

การ 
องกันและป

คาํนวณผลคะ
หยัดพลังงาน 
ักษามาตรฐาน
รอยละ 20 
การภาครัฐ  (

ด็จพระนางเจ
ะมันในเปนที

หลมหญา-ห
จังหวัดระยอ
ระเทศ ประกอ
 หาดทรายที่ย

อมเปนวง แล
นาผาชะโงก 
คร เปนตน 
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ในการแสดง

ราบปราม ก

ะแนน รอยละ 
 
นระยะเวลาก

PMQA) 

าสิริกิติ์ พระบ
ที่ดําเนินโคร

มูเกาะเสม็ด 
องที่ไดรับคว
อบดวยอาว แ
ยาวที่สุดและส

ละเปนที่ราบ
และมีถํ้าหิน

หาร  
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ความคิดเห็น

ารทุจริตและ

 10 

ารใหบริการ 

บรมราชินีนา
งการสมเด็จ

 ต.เพ อ.เมือง
วามนิยมจาก
และหาดทราย
สวยที่สุดของ

บอยูตรงกลาง
งอก หินยอย

น

ะ

 

 

า
จ

ง
ก
ย
ง

ง
ย   
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ตลาดบานเ
ตลาดบาน
ทาเรือไปเก
ทะเลแหลง
 

 

น้ําตกเขาช
แยกจากถน
มีทั้งหมด 8
ขึ้นไปที่วัง
สัญลักษณ
 

 

พระเจดียก
ความงดงา
ไปทางใต
เดือน  12 จ
กระทง ซ่ึง
 

 

พิพิธภัณฑ
จั ด แ สด ง
ใหญ 120 ต
สมุทรโภค
พิพิธภัณฑ
 

 

วัดปาประด
ตั้งอยูที่ ต.
ซ่ึงเปนพุท
ในสมัยกรุ
 

ศาลสมเดจ็
ตั้งอยูในบ
ตนสะตือ อ
ผูกไวใตต
ราช กอนจ
ชาวเมืองระ
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เพ 
เพ อ.เมือง ระ
กาะเสม็ด เปน
งใหญของจังห

ชะเมา (น้ําตกค
นนสุขุมวิท ก
8 ช้ัน เชน วังม
งมัจฉา เพราะ
ของน้ําตกเขา

กลางน้ํา 
ามแหงศรัทธ
2 กิโลเมตร ป
จะมีงานประ
ไดจัดสืบทอด

ฑหนังใหญวัด
ง อ ยู ที่ วั ด บ
ตัว อายุกวา20
คชัยโชค   ชิต
กรุณาติดตอท

ดู (พระอาราม
ทาประดู อ.เมื
ทธลักษณะพิเ
งศรีอยุธยา ช

จพระเจาตากสิ
ริเวณวัดลุมม
อายุประมาณ
ตนสะตือนี้  ค
จะไป ตั้งทัพ
ะยอง  จึงไดจั

คลังจังหวัดระ

ะยอง เปนทา
นแหลงจําหน
หวัดระยอง 

คลองน้ําใส) 
กม.274 เขาไป
มัจฉา วังมรก
มีปลาพวงอยู
าชะเมา 

าบนเกาะกลา
ปจจุบันอยูใน
ะเพณีหมผา
ดกันมา60 กว

บานดอน 
า น ดอน  ต .
00 ป เจาเมือง
ตสงคราม (เกต
ทานเจาอาวาส

มหลวง) 
มือง ระยอง เ
เศษกวาพระ
าวระยองนิยม

สิน  
มหาชัยชุมพล
 300 ป สมเด็
คร้ังเมื่อเสด็
พที่เมืองจันท
จัดใหมีงานสม

บทส

ะยอง เดือนมถิ

เทียบเรือประ
ายสินคาพื้นเม

ป 16 กม. น้ําต
กต วังไทรงาม
ยูมาก เปนวังน

างแมน้ําระยอ
นความดูแลข
พระเจดีย  แ
วาปแลว 

เ ชิ ง เ นิ น  อ
งคนแรกของ
ตุ ยมจินดา) เ
ส 

เปนที่ประดิษ
นอนองคอ่ืน
มมากราบไหว

ล ต.ทาประดู 
จพระเจาตาก
จมารวบรว
 ศาลแหงนี้เ
มโภชประจําป
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ะมง สะพานป
มือง  ผลิตภัณ

ตกแหงนี้มีน้ํ
ม เปนตน นักท
น้ําขนาดใหญ

อง หางจากตั
ของวัดปากน้ํ
แขงเรือยาวแ

. เ มื อ ง  ร ะ ย
จังหวัดระยอ
ปนผูถวายไว

ษฐานพระนอ
นๆ สันนิษฐา
วขอพรเพื่อเป

อ.เมือง ระยอ
กสินมหาราชท
มไพรพลเพื่
ปนที่เคารพส
ปในชวงตรุษ ี

หาร  
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ปลา และที่ตั้ง
ณฑอาหารจาก

้าไหลตลอดป
ทองเที่ยวนิยม
ญ ถือไดวาเปน

ัวเมืองระยอง
น้ํา ในวันเพ็ญ
และงานลอย

ย อ ง  มี หนั ง
อง คือ พระศรี
ว สนใจเขาชม

นตะแคงซาย
นวาสรางขึ้น
ปนศิริมงคล 

อง หนาศาลมี
ทรงนําชางมา
พื่อกอบกู เอก
สักการะของ
จีน 

ง
ก

ป  
ม
น

ง
ญ
ย

ง
รี
ม

ย   
น   

มี
า
ก
ง
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สวนสน ห
อยูถัดจาก
หรือ สวนร
ดวยทิวสน
ยังเปนจุดช
 

 

หอพระพทุ
ตั้งอยูที่สวน
ฐาน "พระ
พลาดที่จะ
จังหวดัระย
 

 

แหลมแมพิ
หางจากตัว
มีบริการที่พ
 
 

 

อนุสาวรียส
ตั้งอยูเลยแ
ขึ้นเพื่อระลึ
 
 

 

อุทยานแห
หางจากตัว
พันธุไมจํา
คือ ปากน้ํา
น้ําตกเขาช
 

 

อุทยานแห
เปนอุทยา
แหงชาติค
ประกอบด
เกาะเสม็ด
คาว  เกาะก
สวยงามสภ
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รือ สวนรุกขช
บานเพ และ
รุกขชาติเพเป
นทะเลตามสอ
ชมวิวเกาะเสม็

ทธอังคีรส 
นศรีเมือง ต.ท
พุทธอังคีรส"
มาสักการะ เพื
ยอง 

พมิ 
วเมืองระยอง
พักและรานอ

สุนทรภู 
หลมแมพิมไป
ลึกถึงทานสุน

งชาติเขาชะเม
วเมืองระยอง 
าพวกวานตาง
าประแสร สถ
ชะเมาน้ําตกคล

งชาติเขาแหล
นแหงชาติท
ครอบคลุมพ
วย  หาดแมรํ
   เกาะจันทร
กรวย เกาะขา
ภาพใตทองท

คลังจังหวัดระ

ชาติเพ 
ทาเรือเกาะเ

ปนชายหากที่เ
องขางทาง  ให
ม็ดที่สวยงามอี

ทาประดู อ.เมื
" พระพุทธรปู
พื่อเปนสิริมงค

ง 48 กม. มีธร
อาหารตลอดแ

ปทาง อ.แกล
นทรภู กวีศรีรัต

มา-เขาวง 
 71 กม.  แว
งๆ  ขึ้นอยู
ถานที่ทองเที่ย
ลองปลากาง แ

ลมหญา-เกาะเ
ทางทะเลแหง
พื้นที่บนฝ ง
าพึง  เขาแหล
ร  เกาะสันฉล
ม  เกาะปลาตี
ะเลโดยรอบมี

บทส

ะยอง เดือนมถิ

สม็ด ตามถน
เหมาะแกการ
หคุณรูสึกสด
อีกจุดหนึ่ง 

ืองระยอง ภา
ปคูบานคูเมือง
คลสําหรับกา

รรมชาติสวย
แนวชายหาด 

ง ประมาณ 5 
ตนโกสินทร 

ดลอมไปดวย
ทั่วไป เปนแ
ยวนาสนใจใน
และเขาวง 

เสม็ด 
งที่ 3 ที่ไดรับ
และในทะเ
ลมหญา  หมูเก
ลาม  เกาะหิน
ตีน  ซ่ึงลวนแล
มีแนวปะการัง
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นนเลียบชาย
รเลนน้ํา บรร
ดช่ืนผอนคลา

ยในหอพระเป
งระยอง ดังนัน้
ารเดินทางมาท

ยงามเหมาะแ

 กม. เปนอนุส
 เปดใหเขาชม

ยปาดงดิบที่อุ
หลงตนน้ําลํ
นอุทยานแหง

บการประกาศ
เล  ตลอดจน
กาะเสม็ด อัน
นขาว  เกาะกุฎี
ลวแตเปนเกา
งที่สมบูรณ 

หาร  
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หาดสวนสน
รยากาศรมร่ืน
ย  นอกจากนี้

ปนที่ปะดิษ
นจึงไมควร
ทองเที่ยวใน

แกการเลนน้ํา

สาวรียที่สราง
มไดทุกวัน 

ดมสมบูรณมี
าธารที่สําคัญ
ชาตินี้  ไดแก

ศเปนอุทยาน
นเกาะต างๆ
ประกอบดวย
ฎี  เกาะคาง
าะที่มีชายหาด

น
น
นี้

า   

ง

มี   
ญ 
ก 

น
ๆ  
ย
ง
ด



 

เปน

ระก
ราค

ผลิต
  
เปน
การ
ทาง
ประ

 

 

  

1
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ผลิตภัณ
นสินคาพื้นเมอื

ผลไม  ที
กําหวาน   
คายอมเยา  แล

ผลิตภัณ
ตภัณฑประเภ

ผลิตภัณ
นเครื่องแกวที่
รผลิตแกวคริส
งหลวงหมาย
ะมาณ ๕ กิโล

สินคาห
-   ขาวเก
-   ทุเรีย
-   ปลาห
-   น้ํามนั
-   หัตถ

จุดแข็ง 
1. เปน

ตะว
2. ภาค
3. ทําเ
4. อยูใ

และ
5. เปน

10.  การวิเคร

9.  สินคาพืน้

ร

ณฑอาหารทะ
องที่รูจักกันดี
ที่ขึ้นชื่อของจั
ในชวงฤดูผ

ละคุณภาพดี ที
ณฑเสื่อกก   
ภทนี้ไดที่  ราน
ณฑเคร่ืองแกว
ผลิตขึ้นโดยฝ
สตัล และซื้อสิ
เลข ๓๓๗๕ 
ลเมตร 
หนึ่งตําบลหนึง่
กรียบผักผลไ
นหมอนทอง
หมึกอบกรอบ
นหอมระเหย 
กรรมบานทร

  (Strengths)
นศูนยกลางดา
วันออก 
คเอกชนมีควา
เลที่ตั้งทางภูมิ
ในเขต Easter
ะการคมนาคม
นจังหวัดที่มีร

ราะหศักยภ

นเมือง และข

ายงานภาวะเศ

เล   พวกของ
ดีวามีความสด
จังหวัดระยอง
ผลไมนี้จะมีนั
ที่จังหวัดระยอ
เปนอุตสาห

นกลุมสตรีอา
วคริสตัล ตั้งอ
ฝมือคนไทยที
สินคาไดที่โรง

การเดินท

งผลิตภัณฑ(O
มสมุนไพร 
ทอดกรอบ 
บชนิดแผน 
 
รงไทยจิ๋ว 

)  
านอุตสาหกร

ามเขมแข็งแล
มิศาสตรเหมา
rn Seaboard 
มขนสง 
ายไดของประ

าพจังหวัด  

ของที่ระลึก
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งทะเล ไดแก 
ดใหมและราค
งในระหวางเดื
นักทองเที่ยวนิ
อง จํานวนมา
หกรรมในคร
สาพัฒนา บริ
อยูที่อําเภอป
ที่มีคุณภาพทัด
งงาน  มีจําห
ทาง จากทางห

OTOP) ระดบั

รรม  เกษตรก

ละมีสวนรวมก
ะสมเอื้อตอก
 เอื้อตอการพั

ะชากรตอหัวส

 (SWOT) 

คลังจังหวัดระ

 กะป น้ําปลา 
คายอมเยามีจํา
ดือนพฤษภาค
นิยมเดินทางไ
ก   
อบครัวของช
ริเวณอนุสาวรี
ลวกแดง หาง
ดเทียมกับตาง
นายที่โรงงาน
หลวงหมายเล

บ  5  ดาว   ได

รรมการทอง

กับภาคราชกา
ารทองเที่ยว ก
พัฒนาภาคอุตส

สูงที่สุดของป

บทส

ะยอง เดือนมถิ

 กุงแหง ปล
หนายที่ตลาด
คมถึงมิถุนายน
ไปทองเที่ยว 

ชาวตําบลกร่ํา
รียสุนทรภู 
งจากตัวเมือง
งประเทศ นัก
นโลตัส คริสตั
ข ๓๖ ถึงสี่แย

ดแก 

เที่ยวและการ

ารสูง 
การลงทุนและ
สาหกรรม เก

ประเทศ 
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าหมึก ปลาเค็
ดบานเพ หรือ
น คือ ทุเรีย
 และหาซื้อผ

า อําเภอแกลง

งระยอง ๓๐ 
กทองเที่ยวสาม
ตัล ๑๖๑ หมู ๖
ยกมาบขา เล้ี

รคมนาคมขน

ะการสงออก 
ษตรกรรม กา

หาร  
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ค็ม ปลากรอบ
ในตัวเมือง 
น เงาะ มังคุด
ลไมรสอรอย

ง จะหาซื้อ

กิโลเมตร
มารถเยี่ยมชม
๖ นิคมซอย๔
้ยวซายเขาไป

นสงของภาค

 
ารทองเที่ยว

 
บ 

ด 
ย    

อ

ร      
ม
๔ 
ป



 

 

  

  

จุดออน
1. ปญ
2. ปญ
3. ขาด

การ
4. ระบ
5. ทุก
6. ขาด

ปญ
7. คาค
8. ผลผ

 โอกาส  
1. นโย
2. ควา
3. อัตร
4. ควา
5. การ
6. ควา
7. นโย

ต่ําล
 อุปสรรค

1. ระเ
2. มาต

ทาง
3. กระ
4. ศักย
5. แน

การ

ร

  (Weakness
ญหามลภาวะสิ
ญหาสังคม คณุ
ดความตระห
รบริหารจัดกา
บบขอมูลขาด
ภาคสวนที่มีศ
ดแรงงานที่มี
ญหาสังคม  แล
ครองชีพสูงแล
ผลิตทางการเ
 (Opportunit
ยบายรัฐบาลเ
ามกาวหนาทา
ราการเจริญเติ
ามกาวหนาทา
รผลิตการเกษ
ามรวมมือระห
ยบายสนามบิ
ลง 
ค  (Threats) 
บียบกฎหมาย
ตรการกีดกัน
งดานธุรกิจ  ก
ะแสคานิยมข
ยภาพการแขง
วโนมการแข็
รทองเที่ยว 

ายงานภาวะเศ

ses) 
ส่ิงแวดลอมแล
ณภาพชีวิตและ
นักบทบาทก
ารที่ดี 
ดการเชื่อมโยง
ศักยภาพยังขา
ทักษะและค
ละเศรษฐกิจ  
ละการกระจา
กษตรดอยคณุ
ties) 
เอ้ือตอการพัฒ
างเทคโนโลยี
ติบโตทางเศรษ
างวิทยาการแ
ตร  และอุตส
หวางประเทศ
บินสุวรรณภูมิ

  
ยไมเอื้อตอกา
นทางการคาข
การคา  การเก
องตางชาติมีผ
งขันของประเ
ข็งตัวของคา
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ละการจัดการ
ะความเปนอยู
การมีสวนรวม

ง  ไมทันสมัย 
าดความเชื่อม
วามชํานาญต

ายรายไดคอน
ณภาพและขาด

ฒนาและการแ
ยีสารสนเทศ 
ษฐกิจของปร
ละเทคโนโล ี
สาหกรรม 
ศ 
เปนโอกาสด

ารแขงขัน 
ของประเทศคู
กษตร  และอุต
ผลกระทบตอ
เทศในภูมิภาค
เงินบาทอยา

คลังจังหวัดระ

ที่เหมาะสม 
ยูของประชาช
มของภาคปร

 และขาดการ
โยงเกื้อหนุน
ตลอดจนการ

ขางต่ํา 
ดการจัดการท

แขงขัน 

ระเทศสูงขึ้น 
ยีดาน      

านการทองเที

คูคาสงผลกระ
ตสาหกรรม 
อคุณภาพชีวิต
คเอเชียตะวัน
างตอเนื่องอา

บทส

ะยอง เดือนมถิ

ชน 
ระชาชน ภาค

จัดการที่ดี 
ซ่ึงกันและกัน
รเคลื่อนยายแ

ทางตลาดที่ดี 

ที่ยวและการข

ะทบตอความ

ของประชาช
ออกเฉียงใตสู
าจสงผลกระ
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