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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะ เศรษฐกิจใน เดื อนพฤศจิกายน  2 5 5 1  

โดยรวมชะลอตัวลงชัดเจน   แมวาในภาคการเกษตร  
ผลผลิตพืชผลสําคัญขยายตัวสูงขึ้น  ทําใหรายไดเกษตรกร
จากพืชผลสําคัญปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน  แตราคายังมี
แนวโนมชะลอตัวลงตอเนื่อง  ดานจํานวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติลดลงมาก  เนื่องจากสถานการณการเมืองและ
การปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในชวง
ปลายเดือน   ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมและมูลค า          
การสงออกหดตัวเปนครั้งแรกในรอบหลายป  เชนเดียวกับ
การบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวในเดือนนี้  ซึ่งสอดคลองกับ
ความเชื่อมั่นที่ลดลงตอเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ     
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ  สงผลใหปริมาณ
การนําเขาหดตัวลงเชนกัน 

แมดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงขาดดุล
แตเสถียรภาพดานตางประเทศยังอยูในเกณฑดีจากเงิน
สํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง  ดานเสถียรภาพใน
ประเทศ  อัตราเงินเฟอปรับลดลงตอเนื่องตามราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
  ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ 3 สาขาที่
สําคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  รองลงมาเปนสาขา
เหมืองแรและเหมืองหิ และสาขาไฟฟา กาซและการประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤศจิกายน 2551   
รวมชะลอตัวลง ในดานอุปทานภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัว
จากการลดลงของภาษีสรรพสามิต   ภาคเกษตรหดตัว      
จากผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญ ทําใหรายไดเกษตรกร
ลดลง  ปศุสัตวชะลอตัวจากราคาที่ลดลง  ดานนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติลดลง เนื่องจากสถานการณการเมืองและ      

การปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในชวง
ปลายเดือน  อยางไรก็ตามปริมาณผลผลิตของเหมืองแรและ
เหมืองหินขยายตัว  สวนอุปสงคการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตัว  ขณะที่การนําเขาและการสงออกลดลง
อยางมาก    ผลการเบิกจ ายรายจายลงทุนยังคงลดลง         
ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดีตอเนื่อง   
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลง
ตอเนื่องตามราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาล   และดาน
การจางงานชะลอตัว 

 
เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  โดยพืชผลสําคัญ ไดแก 
ยางพารา  มันสําปะหลัง  สับปะรดปรับตัวลดลงทั้งผลผลิต
และราคา 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวามูลคาผลผลิตสุกร
ยังคงขยายตัวไดดี  แตมูลคาผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อ
ปรับตัวลดลง 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว จากปริมาณ
ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น    แตวาผลผลิต          
แรทรายแกวยังคงหดตัว 
   ๏   ภาคอุ ตส าหกรรม   ชะลอตั ว   จํ านวน             
ทุนจดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง  แตภาษีสรรพสามิตลดลงมาก    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ชะลอตัว            
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติลดลง   เนื่องจาก
สถานการณการเมืองและการปดสนามบินสุวรรณภูมิและ
สนามบินดอนเมืองในชวงปลายเดือน 
 
เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏   การบริ โภคภาคเอกชน   ชะลอตัว   จาก
ภาษีมูลคาเพิ่มและปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือนลดลง 
สวนยอดการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลเพิ่มขึ้น    

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  จากพื้นที่
อนุญาตกอสราง  และยอดการจําหนายรถยนตพาณิชยที่
ปรับตัวลดลง แตทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลขยายตัวไดดี
จากเดือนกอน    

  ๏  การใชจายภาครัฐ ชะลอตัว  จากผลการเบิกจาย
งบประจําสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลงมาก   

  ๏  การคาระหวางประเทศ  หตตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกปรับตัวลดลงมาก  เนื่องจาก
ผลกระทบการปดสนามบิน 

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปริมาณ
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงจากการชะลอตัว 

  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา   ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ  5.50  ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคา
น้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ  
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 
  แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  เดือนธันวาคม 
2551  คาดวาจะชะลอตัว   พิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด    ภาคอุตสาหกรรม  จํานวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอตัว  จากผลกระทบดาน
ปญหาความไมสงบทางการเมืองและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มเขามาถึงประเทศไทย   ประกอบกับ    
การปรับลดภาษีสรรพสามิต   ภาคการเกษตรคาดวา        
ดานราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะยางพารา          
มันสําปะหลังและสับปะรดมีแนวโนมลดลง   ตามการ
สงออกที่ชะลอตัวจากปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  
ดานราคาปศุสัตวคาดวาจะชะลอตัว  ตามปริมาณไกเนื้อและ
เปดเนื้อที่ลดลง  ดานการบริโภคภาคเอกชนคาดวายังคง
ขยายตัว   จากการเพิ่มขึ้นของยอดจําหนายรถยนตนั่ ง      
สวนบุคคลและรถจักรยานยนต   ดานการลงทุนภาคเอกชน   

คาดวาชะลอตัว  จากการลดลงของพื้นที่อนุญาตกอสราง
และยอดจําหนายรถยนตพาณิชย  ดานการเงินสามารถ
ขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ   อัตราดอกเบี้ยมี
แนวโนมปรับตัวลดลง  ดานอัตราเงินเฟอชะลอตัวลงตาม
การลดลงของราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ  
ปจจัยลบที่สงผลตอเศรษฐกิจจังหวัด  คือ  เหตุการณความ
ไมสงบทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น  ปญหาเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว สงผลกระทบตอการสงออก   
 

1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
3,878.90 ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  4,227.65 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.15 และตํ่ากวาประมาณการ
จํานวน 5,097.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ  56.79  
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – พฤศจิกายน 2551)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมทั้งสิ้น  10,097.32  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  7,415.91  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  42.34  
 
  การนําสงรายได 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีรายได
นําสงจํานวน 4,232.76 ลานบาท เปนรายไดจากภาษีอากร 
3,707.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.59 รายไดจากการขาย 
5.08 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.12 รายไดอื่น 5.51 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 0.13 และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
514.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.16 
  การนําสงรายไดของปงบประมาณ  พ.ศ.2552 
(ตุลาคม  2551-พฤศจิกายน  2551) มีจํานวน  9,492.12      
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 8,241.08 ลานบาท       
คิดเปนรอยละ 86.82 รายไดจากการขาย 11.36 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 0.12 รายไดอื่น 16.31 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 0.17  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 1,223.37 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.89 
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ดานรายจาย 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน 1,186.87 ลานบาท ตํ่ากวาเดือน
เดียวกันของปกอน 159.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.83 
 การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ .ศ .2552 (ตุลาคม  2551-พฤศจิกายน  2551) จํานวน 
2,183.46 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 735.45 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.20 
 
ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจาก
เงินงบประมาณ จํานวน 3,717.89 ลานบาท ขณะที่รายจายป
ปจจุบันมีจํานวน 1,085.94 ลานบาท ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล 2,631.95 ลานบาท 
 

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนพฤศจิกายน  2551  จังหวัดมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  520.89  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
106.71  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  414.18  ลานบาท 
 

1.3  ความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรจังหวัดระยอง และงบบริหารงานแบบ
บูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551   
 

โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด 
พ.ศ.2551  จังหวัดระยอง 
   ๏ จํานวน 569 โครงการ งบประมาณจัดสรรจํานวน  
106,657,298  บาท 
   ๏ เบิกจายแลว  106. 63  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  100.00 
    

งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง  
   ๏  ไดรับงบประมาณจํานวน 0.97 ลานบาท    
   ๏  อยูระหวางจัดทําโครงการ 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผลิต ภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนพฤศจิกายน 2551  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน  129.29  
ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  8.33  จากการเพิ่มขึ้นของสินคา
ประเภทอาหาร  ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก  
ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด    และสินคา OTOP  ไดมีการ
จําหนายผานอินเทอร เน็ต   เชน   ไทยตําบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php)b เปนตน 
สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  
ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส น้ํามันหอมระเหย 
และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   

 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย

ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย    หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  18,277  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   548.54   ลานบาท  ในเดือนพฤศจิกายน 2551  
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
259  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 51.46) และจํานวนเงินอนุมัติ  7.92  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  85.05)  สวนยอดหนี้คางชําระ
ต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน   21.24  ลานบาท  (เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.69)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  19.58 
(เพิ่มขึ้นรอยละ 15.18)  ทั้งนี้  ควรสนับสนุน  สงเสริมและ
พัฒนาการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ใหมีการเติบโตมีรายได
สูงขึ้นที่จะสามารถชําระหนี้ไดดีขึ้น 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะ เศรษฐกิจใน เดื อนพฤศจิกายน  2 5 5 1  

โดยรวมชะลอตัวลงชัดเจน   แมวาในภาคการเกษตร  
ผลผลิตพืชผลสําคัญขยายตัวสูงขึ้น  ทําใหรายไดเกษตรกร
จากพืชผลสําคัญปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกอน  แตราคายังมี
แนวโนมชะลอตัวลงตอเนื่อง  ดานจํานวนนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติลดลงมาก  เนื่องจากสถานการณการเมืองและ
การปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในชวง
ปลายเดือน   ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมและมูลค า          
การสงออกหดตัวเปนครั้งแรกในรอบหลายป  เชนเดียวกับ
การบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวในเดือนนี้  ซึ่งสอดคลองกับ
ความเชื่อมั่นที่ลดลงตอเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับ     
ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ  สงผลใหปริมาณ
การนําเขาหดตัวลงเชนกัน 

แมดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงขาดดุล
แตเสถียรภาพดานตางประเทศยังอยูในเกณฑดีจากเงิน
สํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง  ดานเสถียรภาพใน
ประเทศ  อัตราเงินเฟอปรับลดลงตอเนื่องตามราคาน้ํามันใน
ตลาดโลก 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
  ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นกับ 3 สาขาที่
สําคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  รองลงมาเปนสาขา
เหมืองแรและเหมืองหิ และสาขาไฟฟา กาซและการประปา    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤศจิกายน 2551   
รวมชะลอตัวลง ในดานอุปทานภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัว
จากการลดลงของภาษีสรรพสามิต   ภาคเกษตรหดตัว      
จากผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญ ทําใหรายไดเกษตรกร
ลดลง  ปศุสัตวชะลอตัวจากราคาที่ลดลง  ดานนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติลดลง เนื่องจากสถานการณการเมืองและ      
การปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองในชวง
ปลายเดือน  อยางไรก็ตามปริมาณผลผลิตของเหมืองแรและ
เหมืองหินขยายตัว  สวนอุปสงคการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนชะลอตัว  ขณะที่การนําเขาและการสงออกลดลง
อยางมาก    ผลการเบิกจ ายรายจายลงทุนยังคงลดลง         

ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดีตอเนื่อง   
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลง
ตอเนื่องตามราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาล   และดาน
การจางงานชะลอตัว 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  โดยพืชผลสําคัญ ไดแก 
ยางพารา  มันสําปะหลัง  สับปะรดปรับตัวลดลงทั้งผลผลิต
และราคา 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวามูลคาผลผลิตสุกร
ยังคงขยายตัวไดดี  แตมูลคาผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อ
ปรับตัวลดลง 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว จากปริมาณ
ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น    แตวาผลผลิต          
แรทรายแกวยังคงหดตัว 
   ๏   ภาคอุ ตส าหกรรม   ชะลอตั ว   จํ านวน             
ทุนจดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง  แตภาษีสรรพสามิตลดลงมาก    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ชะลอตัว            
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวตางชาติลดลง   เนื่องจาก
สถานการณการเมืองและการปดสนามบินสุวรรณภูมิและ
สนามบินดอนเมืองในชวงปลายเดือน 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏   การบริ โภคภาคเอกชน   ชะลอตัว   จาก
ภาษีมูลคาเพิ่มและปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือนลดลง 
สวนยอดการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลเพิ่มขึ้น    

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  จากพื้นที่
อนุญาตกอสราง  และยอดการจําหนายรถยนตพาณิชยที่
ปรับตัวลดลง แตทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลขยายตัวไดดี
จากเดือนกอน    

  ๏  การใชจายภาครัฐ ชะลอตัว  จากผลการเบิกจาย
งบประจําสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลงมาก   

  ๏  การคาระหวางประเทศ  หตตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกปรับตัวลดลงมาก  เนื่องจาก
ผลกระทบการปดสนามบิน 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปริมาณ
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงจากการชะลอตัว  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา   ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ  5.50  ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคา
น้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ  
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 
   แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  เดือนธันวาคม 
2551  คาดวาจะชะลอตัว   พิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด    ภาคอุตสาหกรรม  จํานวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมชะลอตัว  จากผลกระทบดาน
ปญหาความไมสงบทางการเมืองและการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกที่เริ่มเขามาถึงประเทศไทย  ประกอบกับ    
การปรับลดภาษีสรรพสามิต   ภาคการเกษตรคาดวา        
ดานราคาผลผลิตพืชเศรษฐกิจหลักโดยเฉพาะยางพารา          
มันสําปะหลังและสับปะรดมีแนวโนมลดลง  ตามการ
สงออกที่ชะลอตัวจากปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก  
ดานราคาปศุสัตวคาดวาจะชะลอตัว  ตามปริมาณไกเนื้อและ
เปดเนื้อที่ลดลง  ดานการบริโภคภาคเอกชนคาดวายังคง
ขยายตัว   จากการเพิ่มขึ้นของยอดจําหนายรถยนตนั่ง      
สวนบุคคลและรถจักรยานยนต   ดานการลงทุนภาคเอกชน   
คาดวาชะลอตัว  จากการลดลงของพื้นที่อนุญาตกอสราง
และยอดจําหนายรถยนตพาณิชย  ดานการเงินสามารถ
ขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ   อัตราดอกเบี้ยมี
แนวโนมสูงขึ้น  ดานอัตราเงินเฟอชะลอตัวลงตามการลดลง
ของราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาลเปนสําคัญ  ปจจัยลบ
ที่สงผลตอเศรษฐกิจจังหวัด  คือ  เหตุการณความไมสงบ
ทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น  ปญหาเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว สงผลกระทบตอการสงออก   
   

       รายละ เอี ยดของภาวะ เศรษฐกิ จ   ใน เ ดื อน
พฤศจิกายน 2551  มีดังนี้ 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 เกษตรกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2551  หดตัว        
โดยมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  58.46  เนื่องจากผลผลิตชะลอตัวมาก  
ประกอบกับราคาที่ลดลง  โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว   ทําใหความตองการใชยางพาราเพื่อ
อุตสาหกรรมลดลง  รวมทั้งราคาน้ํามันดิบที่ปรับลดลง
ตอเนื่องทําใหผูประกอบการเปลี่ยนไปใชยางสังเคราะหซึ่ง
มีราคาถูกกวายางธรรมชาติมากขึ้น  ดานมูลคาผลผลิต     
มันสําปะหลังลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 43.77 โดยผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากเกษตรกร
บางสวนยังรอราคาที่ จะปรับดีขึ้นตามราคารับจํ านํ า          
ซึ่งทางการได กําหนดใหทยอยปรับราคารับจํานําขึ้น          
ทุกเดือน  และราคาที่ปรับตัวลดลงเปนผลจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลก  รวมถึงน้ํามันที่ลดลงตอเนื่อง  สงผลให
การเลือกใชสินคาเกษตรเพื่อทดแทนผลิตภัณฑจากน้ํามัน
ลดลง  และมูลคาผลผลิตสับปะรดลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  50.62 โดยผลผลิตลดลง
เนื่องจากเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงจากปกอน  ราคาที่เกษตรกร
ขายไดปรับตัวลดลง  เนื่องจากตลาดตางประเทศชะลอ    
การสั่งซื้อ  ประกอบกับโรงงานแปรรูปบางแหงขาดสภาพคลอง  
มีการปรับลดกําลังการผลิต 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม เดือนธันวาคม 2551
คาดวายังชะลอตัวตอเนื่อง   จากดานราคายางพารามี
แนวโนมลดลงตามราคายางในตลาดโลก  เปนผลจากราคา
น้ํามันดิบที่ลดต่ําลง และอุปสงคตางประเทศที่ลดลง   
โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนผูนําเขายางธรรมชาติรายใหญของโลก
มีการนําเขาหดตัวลงตอเนื่อง   และราคาสับปะรดคาดวาจะ
เคลื่อนไหวใกลเคียงกับเดือนกอนหนา  สวนปริมาณผลผลิต
มันสํ าปะหลั งยั งคงออกสู ตลาด เพิ่ มขึ้ น   ด านราคา             
มันสําปะหลังคาดวามีทิศทางดีขึ้น  หลังจากรัฐบาลได
อนุมัติโครงการรับจํานําที่จะเริ่มตนเดือน  สวนปริมาณ
ผลผลิตสับปะรดคาดวาจะปรับตัวสูงขึ้น   
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2550

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ยางพารา 238.20 127.95 113.23 98.95

 % 48.73 -2.38 -29.57 -58.46 

มันสําปะหลัง 91.89 73.34 102.31 51.66

 % 25.13 159.80 -13.33 -43.77 

สับปะรด 310.88 357.45 231.04 153.51

 % 97.45 139.04 -5.11 -50.62 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 8 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตวในเดือนพฤศจิกายน  2551  ชะลอตัว     
โดยมูลคาผลผลิตสุกรยังคงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  39.45  โดยปริมาณผลผลิตออก  
สูตลาดเพิ่มขึ้นตอเนื่องเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค  ดานราคาสุกรสูงขึ้นเนื่องจากตนทุนอาหารสัตวมี
ราคาสูง  ขณะที่มูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  33.88  เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ไกเนื้อลดลงตามความตองการบริโภคของประชาชนที่
ชะลอลง  สงผลใหราคาไกเนื้อปรับตัวลดลง  และมูลคา
ผลผลิตเปดเนื้อลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอนรอยละ  1.48   จากปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดลดลง
อยางตอเนื่อง  แตราคาเปดยังคงสูงขึ้นเนื่องจากเปดเนื้อ
ยังคงเปนที่นิยมของผูบริโภค  สําหรับราคาไขไก เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก  1.90  บาท/ฟอง   
เปน  2.22 บาท/ฟอง   สวนราคาไขเปดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนจาก  2.90  บาท/ฟอง   เปน  3.38  
บาท/ฟอง  ทั้งนี้  รัฐบาลมีมาตรการปองกันไขหวัดนกใน
สัตวปกอยางเขมงวด มีการควบคุมและเคลื่อนยายสัตวปกที่
ทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งรณรงคคนหาโรคไขหวัดนกในสัตว
ปกในทุกตารางนิ้วอยางตอเนื่อง ประกอบกับเกษตรกร       
ผูเลี้ยง ไกเนื้อมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบการเลี้ยงสัตว
ปก และพัฒนาฟารมเลี้ยงใหมีมาตรฐานมากขึ้น โดยภาครัฐ
ไดมีการรับรองการเลี้ยงสัตวปกในระบบคอมพารทเมนต 
สําหรับฟารมที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐานการจัดการ
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีการเก็บตัวอยางยืนยัน
สถานะปลอดโรคไขหวัดนก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความ
มั่นใจ 
 

  แนวโนมดานปศุสัตว   เดือนธันวาคม  2551      
คาดวาชะลอตัว  ผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อปรับตัวลดลง
อยางตอเนื่อง  และราคาชะลอตัวลง  ดานสุกรขยายตัวไดดี
ทั้งดานผลผลิตและราคา  เนื่องจากเปนที่นิยมบริโภคของ
ผูบริโภคอยางตอเนื่อง  สงผลใหเกษตรกรเรงผลิตสุกร    
ออกสูตลาดมากขึ้น  และราคาไขไกและไขเปดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง   
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
  หนวย: ลานบาท 

2550

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ไกเน้ือ 163.33 122.74 123.87 108.00

 % 17.83 -25.59 -13.39 -33.88 

เปดเน้ือ 23.83 25.05 25.79 23.47

 % 41.91 20.98 -1.15 -1.48 

สุกร 611.16 889.06 887.74 852.27

 % 47.12 41.97 57.11 39.45

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 9 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนพฤศจิกายน 2551  
ขยายตัว  โดยมูลคาผลผลิตหินปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  8.52  เนื่องจากผูประกอบการได
เรงการผลิตเพิ่มขึ้นตามความตองการของตลาดที่เริ่มปรับตัว
ดีขึ้น  กอปรกับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก  และมูลคาผลผลิต
หินแกรนิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
รอยละ   5.52  เปนผลจากราคาที่สูงขึ้นเชนกัน   และ        
สวนหน่ึงจากการขยายตัวของพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง   
ที่อยู อ าศั ยสู งขึ้น   อย างไรก็ตาม   มูลค าผลผลิตของ            
แรทรายแกวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   
รอยละ  5.46  เนื่องจากผูประกอบการไดเรงการผลิตในชวง
เดือนกอนหนาในปริมาณมาก  และการสงออกที่ชะลอตัว 
 

 แนวโนมการผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน  เดือน
ธันวาคม 2551  คาดวาผลผลิตแรทรายแกวจะปรับตัวดีขึ้น
ตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนมดีขึ้น  สวนผลผลิต
หินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะขยายตัวจากราคาที่ปรับตัว
สูงขึ้น   ตามภาคการกอสรางที่ขยายตัวไดดีโดยเฉพาะ      
การกอสรางอาคารพาณชิย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2550

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
แรทรายแกว 12.63 38.22 13.13 11.94

 % -37.44 234.35 -15.95 -5.46 

หินปูน 4.71 4.93 6.43 5.11

 % -11.31 11.46 62.82 8.52

หินแกรนิต 9.65 13.51 16.26 16.94

 % -4.05 62.10 76.66 5.52

2551
รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรมในเดือนพฤศจิกายน 2551  ชะลอตัว  
โดยจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  4.48  สวนจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  5.55  ซึ่งมีโรงงานตั้งใหมจํานวน  
11  โรงงาน  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการที่สํ าคัญ   ไดแก   ประเภทพลาสติก   
ประเภทยาง   และประเภทเครื่องจักรกล   ดานจํานวน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 4.66 ตามการเพิ่มขึ้นของโรงงาน
อุตสาหกรรมและการขยายกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม 
ปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้น   
อยางไรก็ตาม  ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตลดลง 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   84.07  เปนผล
มาจากการยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซล  น้ํามัน
ดีเซลB5 และน้ํามันในกลุมแก็สโซฮอล  เพื่อชวยใหราคา
น้ํามันถูกลง  สงผลใหภาษีน้ํามันซึ่งเปนภาษีหลักของ
จังหวัดลดลงเปนจํานวนมาก  
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม   เดือน
ธันวาคม 2551  คาดวาจะชะลอตัว  จากภาษีสรรพสามิต
ลดลงจากผลของการยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํามันฯ
ของรัฐบาล   สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจาง
แรงงานยังคงเพิ่มขึ้น   สําหรับปจจัยที่มีผลตออุตสาหกรรม  
คือ  ปญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก   ปญหาความไม
สงบทางการเมืองที่ทวีความรนุแรงมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2550

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

 ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม  
 (ลานกิโลวัตต)

618.99 565.70 573.94 655.06

% 16.79 -5.87 -7.19 5.83
โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,729 1,808 1,814 1,825

% 2.43 4.99 4.92 5.55

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 144,102 149,666 150,874 150,811

% 13.89 4.28 4.79 4.66
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 814,576.86 851,214.86 854,778.03 851,057.07

% 11.16 4.77 5.04 4.48

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,036.77 942.91 774.02 483.83

% 3.76 -68.84 -76.06 -84.07 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                         *  คือ  ยอดสะสม  
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง, การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง1และ 2 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 11 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 การบริการและการทองเที่ยว   ขยายตัว  โดยมี
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในชวงไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2551) จํานวน  
543,842  คน  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
รอยละ  20.75   โดยเปนนักทองเที่ยวชาวไทยคิดเปนรอยละ  
80.04  และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวมากที่สุด  ไดแก  ญี่ปุน  สหรัฐฯ จีน และเยอรมัน   
ตามลําดับ  สําหรับอัตราการเขาพักโรงแรม  อยูที่รอยละ  
55.57  เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน        
รอยละ  3.71  สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดระยอง  
ไดแก   หาดแมรําพึง  หาดแมพิม  เกาะเสม็ด  เกาะมัน  และ     
ตลาดบานเพ    
 

  แนวโนมการทองเที่ยว  ในไตรมาส  3  คาดวา      
จะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด  
อยางตอเนื่อง  โดยนักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยว
ชาวไทย   ประกอบกับจังหวัดระยองอยูใกลกรุงเทพฯ
สามารถเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวไดและมีอาหาร
ทะเลสด  แตอยางไรก็ตาม  จากเหตุการณความไมสงบทาง
การเมืองจะสงผลกระทบตอการทอง เที่ ยวบางสวน
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางประเทศไมกลาเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เคร่ืองชี้การบริการและการทองเที่ยว 
 

ท้ังป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2

จํานวนกนักทองเที่ยว(คน) 1,946,257 457,868 450,388 468,734 569,267 715,820 543,842

    % 15.07 20.47 11.80 16.21 12.70 56.34 20.75

 อัตราการเขาพักของโรงแรม               

(รอยละ)
51.94 46.24 53.58 46.85 60.59 51.97 55.57

    % 10.44 19.83 4.15 8.19 70.59 12.39 3.71

รายการ
2550 2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน  
                 - เปนขอมูลดิบ(Raw Data)ซ่ึงเปนจาํนวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท และบงักะโลเทานั้น 
ที่มา: สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว(www.tourism.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=2610&Itemid=25) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนพฤศจิกายน 2551  
ชะลอตัว  แมวาปริมาณการจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  4.49  
เนื่องจากบริษัทคายรถยนตมีการจัดโปรโมชั่นสงเสริม    
การขาย ประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับลดลงอยางตอเนื่อง  
ทําใหผูบริโภคคลายความกังวลเรื่องราคาน้ํามันและหันมา
ซื้อรถยนตเพิ่มขึ้น  และปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  8.20  
เนื่องจากมีการผลิตรถจักรยานยนตรุนใหม  ออกแบบ
รูปทรงสวยงาม  ทันสมัย  ซึ่งเปนที่ตองการของลูกคาทั้งนี้
ยังสามารถออกรถไดสะดวกขึ้นดวยการใชดาวนนอยและ
ผอนชําระไดหลายงวด  สวนภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  42.72  เปนผลจากการ
นําเขาผานดานศุลกากรที่ลดลง  สงผลใหการจัดเก็บภาษี
อากรลดลง  ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใชจาย
และมีการออมเงินมากขึ้น   และปริมาณการใชไฟฟาของ
ครัวเรือนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
3.52  สวนหนึ่งเปนผลจากมาตรการชวยเหลือคาไฟสําหรับ
ผูที่ใชนอย  ทําใหประชาชนลดการใชไฟ 
 

แนวโนมการบริโภคภาคเอกชน  เดือนธันวาคม 
2551  คาดวาจะขยายตัว  ตามภาษีมูลคาเพิ่มจะปรับตัวดีขึ้น   
ยอดการจําหนายรถยนตนั่งอาจปรับตัวดีขึ้น   เนื่องจากราคา
ขายปลีกน้ํามันปรับลดลงอยางตอเนื่อง  ทั้งนี้  แมวาราคา
ขายปลีกน้ํามันในประเทศที่ปรับลดลงมาก  แตความกังวล
เกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองการปดสนามบินสุวรรณภูมิ
และสนามบินดอนเมือง  รวมทั้งวิกฤตการเงินของสหรัฐฯ 
สงผลใหความเชื่อมั่นของผูบริโภคลดลง 
 
 
  
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2550
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 4,073.26 3,845.77 4,497.59 2,332.96
  % 55.27 11.82 -2.29 -42.72 
ยอดจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล(คัน) 245 344 355 256
  % 18.36 39.84 12.70 4.49
ยอดจําหนายรถจกัรยานยนต(คัน) 2,816 3,880 3,235 3,047
  % 14.24 45.43 49.22 8.20
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกโิลวตัต) 37.47 37.67 39.73 36.15
  % 10.21 1.78 9.18 -3.52 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีระยอง, สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชนในเดือนพฤศจิกายน 2551  
ชะลอตัว    แมวาจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  282.52  
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  2.38  และปริมาณการใชไฟฟา
ในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นตอเนื่อง   สวนจํานวนพื้นที่ไดรับ
อนุญาตกอสรางลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
จํานวน  122,098  ตารางเมตร  คิดเปนรอยละ  27.68  จาก
การลดลงของพื้นที่อนุญาตกอสรางอาคารอุตสาหกรรม 
เปนสําคัญ  แตพ้ืนที่กอสรางที่อยูอาศัยขยายตัวไดดี  และ      
ดานปริมาณการจําหนายรถยนตพาณิชยลดลงเมื่อเทียบกับ
เดื อน เดี ย ว กันของป ก อนร อ ยละ   31.68  เนื่ อ งจ าก
ผูประกอบการยังเห็นวาปญหาความไมแนนอนของภาวะ
เศรษฐกิจ  ทําใหชะลอการซื้อรถ   สําหรับธุรกิจนิติบุคคล
จดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ   ไดแก   ประเภทกิจการผลิต
ช้ินสวนยานยนต   ประเภทกิจการผลิตและรับจางผลิต
อาหารและเครื่องดื่ม   และประกอบกิจการรับเหมากอสราง  
รับแบบงานกอสราง 
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  เดือนธันวาคม 
2551  คาดวาจะขยายตัว  พิจารณาจากพื้นที่ไดรับอนุญาต
กอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลที่ขยายตัว   ความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจปรับตัวดีขึ้นจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลง
ตอเนื่อง  ทั้งนี้ผูประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหา
อุปสงคจากในและนอกประเทศที่ชะลอตัวลง 
 

 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2550
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

 พื้นท่ีไดรับอนุญาตกอสรางรวม
(ตารางเมตร)

168,826 297,200 94,850 122,098

% 23.36 445.96 41.23 -27.68 
 - ท่ีอยูอาศยั(ตารางเมตร) 92,328 138,192 53,734 101,840

% 8.43 230.52 31.15 10.30
 - อาคารพาณชิย(ตารางเมตร) 5,488 5,210 1,787 11,596

% -58.18 -31.53 -83.18 111.30
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 4,964 153,298 33,611 1,000

% -89.01 3,772.14 522.89 -79.85 
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 66,046 500 5,718 7,662

% 178.16 -52.74 -43.74 -88.40 
 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
(ลานกิโลวัตต)

15.97 16.78 18.21 16.55

% 7.25 5.34 14.96 3.63
ทุนจดทะเบียนนติบิุคคลใหม(ลานบาท) 196.55 86.80 130.65 751.85

% 120.10 -2.64 -25.75 282.52
จํานวนธุรกิจนิตบิคุคลสุทธิ(ราย) 42 47 61 43

% 40.00 -16.07 35.56 2.38
การจดทะเบียนรถยนตพาณชิย(คัน) 464 525 440 317

% 16.00 28.68 1.85 -31.68 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอ.แกลง,  สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง, 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง,  สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง    

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 14 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐในเดือนพฤศจิกายน  2551  
ชะลอตัว   เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยการ
เบิกจายงบประจําเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  3.64  เนื่องจากมี
บางหนวยงานยังตกเบิกเงินเลื่อนขั้น   เลื่อนระดับ  แต        
ผลการเบิกจายงบลงทุน  ลดลงรอยละ  64.97  เนื่องจาก
พระราชบัญญัติเงินงบประมาณรายจายป 2552 ยังประกาศ 
ใชไมทันโดยใหใชเงินงบประมาณปที่แลวไปพลางกอน    
จึงมีผลทําใหการเบิกจายงบลงทุนยังเบิกไมได  สําหรับผล
การเบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเบื้องตนลดลงรอยละ   32.65  และ  
52.76  ตามลําดับ  
 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  เดือนธันวาคม 2551   
คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกเพิ่มขึ้นไมมากนัก   
เนื่องจากยังเปนชวงตนปงบประมาณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2550
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,042.45 1,381.04 895.11 1,080.37
   % 13.58 11.66 1.73 3.64
รายจายลงทนุจากงบประมาณ 303.99 121.57 101.48 106.50
   % 29.01 -32.76 -85.35 -64.97 
 รายจายประจําของอปท. 123.12 327.69 44.17p 82.92
   % 37.59 -21.93 -31.60 -32.65 
 รายจายลงทนุของอปท. 50.36 1,025.75 16.34p 23.79
   % 46.65 -10.91 -29.26 -52.76 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ขอมูลเบือ้งตน 
ที่มา:  - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  44  แหง  คิดเปนรอยละ  64.70 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 15 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

การคาระหวางประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2551  
ชะลอตัว  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณา
จากการนําเขามีมูลคาจํานวน    19,903.79   ลานบาท     
ลดลงรอยละ  70.08  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในและ
ตางประเทศที่เริ่มชะลอตัว  สําหรับประเภทสินคานําเขาที่
สําคัญ   ไดแก   น้ํามันปโตรเลียมดิบ  คอรบอนแบล็คฟด
สต็อก   และผลิตภัณฑแผนรีดทําดวยเหล็กชนิดTMBP
คารบอน0.01<0.25%  สวนการสงออกมีมูลคาจํานวน  
16,451.03  ลานบาท  ลดลงรอยละ  32.01  เนื่องจากตลาด
ตางประเทศที่ชะลอคําสั่งซื้อ  และสวนหนึ่งจากสถานการณ
การเมืองและการปดสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอน
เมืองในชวงปลายเดือน  สําหรับประเภทสินคาสงออกที่
สําคัญ  ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ   น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  
และแนฟทา   จากการนําเขาสูงกวาการสงออกทําให        
ขาดดุลการคา  (ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)  จํานวน  
3,452.76  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  เดือนธันวาคม 
2551  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  โดยเฉพาะการ
นําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม   สวนดานการสงออกคาดวาจะยังคง
เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการสงออกน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  และ
น้ํามันปโตรเลียมดบิ 

 

 
 

 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ล านบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 20,751.52     น้ํามันปโตรเลียมดิบ 3,286.37     

2 คอรบอนแบล็คฟดสต็อก 676.16          น้ํามันดีเซลหมุนเรว็ 2,437.49     

3
ผลิตภัณฑแผนรดีทําดวย
เหล็กชนิดTMBPคารบอน
0.01<0.25%

620.40          แนฟทา 2,080.34     

4
ผลิตภัณฑทําดวยเหล็กมี
ความหนานอยกวา 3 mm.

496.75          
น้ํามันเชื้อเพลิงหนักใชกับ
เตา บอยเลอร

1,087.74     

5 เอทิลีน 455.69          
น้ํามันฟดสต็อกใชในการ
ผลิตน้ํามันหลอล่ืน

515.15        

ท่ีมา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2550
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

 การนําเขา 66,531.02 56,124.19 59,749.16 19,903.79
 % 81.12 20.81 -10.03 -70.08 
 การสงออก 24,195.18 21,654.14 26,816.53 16,451.03
 % -37.64 213.54 5.54 -32.01 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนพฤศจิกายน 2551  ขยายตัว
ตอเนื่อง  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัด
ระยองมีธนาคารพาณิชย  จํานวน  74  แหง  พิจารณาจาก
ปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัดระยอง มีจํานวน   77,455.23   
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  2.02  เงินฝากขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง  สวนหนึ่งเปนผลจากภาคครัวเรือนหันมาฝากเงิน
ในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น  เพื่อทดแทนการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว  และปริมาณสินเชื่อรวม  มีจํานวน   
75,023.64  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  6.28  สวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธนาคารพาณิชย  สําหรับคาเงินบาท
เดือนพฤศจิกายน 2551  เฉลี่ยอยูที่   35.09  บาทตอดอลลาร 
สรอ.  ออนลงจากคาเฉลี่ยในเดือนตุลาคมที่  34.45  บาทตอ
ดอลลาร สรอ.  โดยในชวงปลายเดือนเงินบาทปรับออนคา
ลงมาจากปจจัยทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นจนมี    
การปดสนามบินและขาวลือการปฏิวัติ  ทําใหคาเงินบาท
โนมออนคาต่ําสุดในรอบ 21 เดือน 
 

 แนวโนมการเงิน  เดือนธันวาคม 2551  คาดวา
ปริมาณเงินฝากขยายตัวตอเนื่อง  ดานสินเชื่อมีแนวโนม
ชะลอตัว  ตามสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจชะลอตัวลงทุกภาค
ธุรกิจ  สําหรับอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงจาก
ปญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  
 
 

 
 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2550
ต.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ปรมิาณเงินฝากรวม 75,894.62 77,446.41 75,489.74 77,455.23
  % 10.99 2.74 0.02 2.02
ธนาคารพาณิชย 59,169.00 60,067.00 57,781.00 59,390.00
  % 10.59 2.53 -1.80 0.37
ธนาคารออมสิน 8,546.00 8,831.00 8,827.00 8,980.00
  % 11.98 3.46 3.42 5.08
ธอส. 1,291.41 1,065.54 1,365.35 1,485.33
  % 15.21 -20.13 2.15 12.93
ธ.ก.ส. 6,888.21 7,482.87 7,516.39 7,599.90
  % 12.63 8.11 11.07 10.33
ปรมิาณสินเชื่อรวม 70,592.24 76,773.34 77,101.33 75,023.64
  % 12.85 10.96 12.05 6.28
ธนาคารพาณิชย 45,193.00 50,497.00 50,794.00 51,523.00
  % 14.04 13.29 15.36 14.01
ธนาคารออมสิน 5,401.00 5,797.00 5,836.00 5,873.00
  % 12.01 9.11 8.76 8.74
ธอส. 16,371.22 16,838.35 16,848.60 14,019.28
  % 12.59 7.11 6.65 -14.37 
ธ.ก.ส. 3,627.02 3,640.99 3,622.73 3,608.36
  % 1.87 1.63 0.17 -0.51 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 17 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองในเดือน
พฤศจิกายน 2551  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภค
ของประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมีจํานวน 
373 รายการ สําหรับจังหวัดระยองมี จํานวน 227 รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ งหม 
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคล ยานพาหนะ
การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิงการอานและการศึกษา 
ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง 
ไดผลดังนี้ 
 
  1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน
พฤศจิกายน 2551   ป 2545 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ เทากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน 2551 เทากับ 
121.5 เทียบกับเดือนตุลาคม 2551 เทากับ 123.0 ลดลงรอย
ละ 1.2 ถาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2550 สูงขึ้นรอยละ 2.2 
เทียบ เฉลี่ยชวงระยะ 11 เดือนแรก (มกราคม - พฤศจิกายน) 
ป 2550 สูงขึ้นรอยละ 5.9 
 
  2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือน
พฤศจิกายน 2551   ป 2545 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเทากับ 100 เดือนพฤศจิกายน 2551 เทากับ 134.3 
สําหรับเดือนตุลาคม 2551 เทากับ 136.3  
 
  3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนพฤศจิกายน 2551 เมื่อเทียบกับ 
3.1 เดือนตุลาคม 2551 ลดลงรอยละ 1.5  
3.2 เดือนพฤศจิกายน 2550 สูงขึ้นรอยละ 5.5 
3.3 เฉลี่ยชวงระยะ 11 เดือนแรก (มกราคม - พฤศจิกายน) ป 
2550 สูงขึ้นรอยละ 9.0 
      
 
 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2550
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ดัชนีราคาผูบริโภค 127.30 138.00 136.30 134.30
  % 4.43 9.44 7.12 5.50
ดัชนีราคาผูผลิต 145.10 164.40 153.70 147.80
  % 7.88 19.04 47.00 1.86

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

  4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
พฤศจิกายน 2551 เทียบกับเดือนตุลาคม 2551 ลดลงรอยละ 
1.5 (ตุลาคม 2551 เทียบกับ กันยายน 2551 ลดลงรอยละ 1.2 
) สาเหตุสําคัญมาจากดัชนี ราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นรอยละ 1.9 สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร
และเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ 4.8 
  
  4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 1.9 สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวดผักสดสูงขึ้นรอย
ละ 13.1 ไดแก กะหล่ําปลี แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะนา 
เห็ด  ผัดบุ ง  ผักชี  มะเขือเทศ  ถ่ัวฝกยาว  บวบ  ฟกทอง 
ตนหอม ซึ่งเปนผลมาจากภาวะน้ําทวมทําใหพ้ืนที่เพาะปลูก
ไดรับความเสียหาย สวนดัชนีราคาหมวดแปง และ
ผลิตภัณฑแปงลดลงรอยละ 3.5 ไดแก ขาวสารเหนียว 
ขาวสารเจา เสนกวยเต๋ียวสด ดัชนีหมวดไขและผลิตภัณฑ
นมลดลงรอยละ 0.7 ไดแก ไขไก ไขเปด และไขเค็ม ดัชนี
หมวดผลไมสดลดลงรอยละ 4.4 ไดแก สมเขียวหวาน 
มะละกอสุก สับปะรด สาเหตุเนื่องมาจากเปนชวงฤดูกาล 
       
  4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงรอยละ 4.6 สาเหตุสําคัญมาจากราคาน้ํามันใน
ตลาดโลกมีการปรับราคาลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหราคา
ขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงภายในประเทศลดลงรอยละ 17.1 
ทั้งยังมีผลตอดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนสง และการ
สื่อสาร ลดลงรอยละ 9.6 ไดแก คาโดยสารประจําทางปรับ
อากาศ เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

      5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2550 
ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 5.5 (ตุลาคม 2551 เทียบกับ ตุลาคม 
2550 สูงขึ้น 7.2) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นรอยละ 24.8 ดัชนีราคา
หมวดผักสดสูงขึ้นรอยละ 48.2 ดัชนีหมวดไขและ
ผลิตภัณฑนมสูงขึ้นรอยละ 8.2 ดัชนีหมวดผลไมสดสูงขึ้น
รอยละ 10.3 
  
        สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ  ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงรอยละ 8.2 ปจจัยมาจากดัชนีราคาหมวด
พาหนะ การขนสง และการสื่อสาร อันเนื่องมาจากน้ํามัน
เช้ือเพลิงเปนหลัก 
 
  6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะ 11 เดือน
แรก (มกราคม - พฤศจิกายน) ป 2550 ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 9.0 
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มรอยละ 
15.6 และดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา (http://www.price.moc.go.th) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน 2551 
(ปฐาน พ.ศ.2545 = 100) 

สัดสวน

นํ้าหนัก พ.ย.51/ พ.ย.51/ ม.ค.51-

พ.ย.51/

ปฐาน ต.ค.-51 พ.ย.-50 ม.ค.50-

พ.ย.50

 รวมทุกรายการ 100.00 134.30 136.30 127.30 136.00 -1.47 5.50 9.00

   หมวดอาหารและเครื่องดื่ม   37.93 173.60 170.30 139.10 158.80 1.94 24.80 15.60

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง   4.32 182.60 189.30 122.20 168.80 -3.54 49.43 37.30

     เน้ือสัตว เปดไก และสัตวน้ํา   7.19 144.10 143.90 128.30 141.80 0.14 12.31 10.40

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97 142.80 143.80 132.00 143.60 -0.70 8.18 11.50

     ผักและผลไม   6.87 255.90 248.30 208.20 231.10 3.06 22.91 14.60

     เครื่องประกอบอาหาร   3.63 180.40 169.50 125.50 156.50 6.43 43.75 26.30

     เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล   2.18 114.60 114.70 110.00 112.50 -0.09 4.18 3.00

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20 184.20 168.50 134.10 151.70 9.32 37.36 15.00

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56 137.20 137.20 113.50 123.10 0.00 20.88 8.20

   หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่อง   62.07 110.30 115.60 120.10 122.10 -4.58 -8.16 4.20

     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา   2.77 103.50 103.50 102.90 103.30 0.00 0.58 0.40

     หมวดเคหสถาน   28.36 93.00 94.30 103.10   99.8 -1.38 -9.80 -3.60

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22 104.50 104.50 103.90 104.60 0.00 0.58 0.60

     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร   19.09 141.20 156.20 158.50 169.40 -9.60 -10.91 14.00

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา   2.69 102.50 102.50 101.10 102.00 0.00 1.38 1.40

     หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล   3.93 103.80 103.80 103.00 103.60 0.00 0.78 0.90

   ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน   65.66 116.70 115.70 108.40 112.40 0.86 7.66 3.90

     กลุมอาหารสดและพลังงาน   34.34 168.00 175.60 163.30 181.10 -4.33 2.88 15.60

      -  อาหารสด   21.36 187.50 186.50 153.20 176.10 0.54 22.39 16.80

      -  พลังงาน   12.99 135.80 157.70 180.00 189.20 -13.89 -24.56 13.90

หมวด

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

 พ.ย.51 ต.ค.-51 พ.ย.-50 ม.ค.-พ.ย.51

 
หมายเหต:ุ  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หกัรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณชิย (www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 20 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง   ประจําวันที่  27 พฤศจิกายน 2551 
 

ลําดับ รายการสินคา หนวย สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 ราคาเฉล่ีย
หมวดสินคาอุปโภคบริโภค

1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 430.00 430.00 430.00 420.00 427.50

           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 479.00 479.00 479.00 479.00 479.00

2 สุกรชําแหละ - เนือแดง กก.ละ 110.00 120.00 120.00 120.00 112.50

3 ไกสด กก.ละ 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00

4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5 กระเทียมแหง กก.ละ 40.00 35.00 40.00 40.00 38.75

6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 50.00 50.00 40.00 40.00 45.00

7 พริกข้ีหนูแหง (กลาง) กก.ละ 100.00 100.00 90.00 90.00 95.00

8 พริกข้ีหนูสด กก.ละ 110.00 110.00 100.00 100.00 105.00

9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80

10 นํ้ามันถ่ัวเหลือง ,น้ํามันปาลม ลิตรละ 49.50,38.00 49.50,38.00 49.50,38.00 49.50,38.00 49.50,38.00

11 นํ้าตาลทรายขาว กก.ละ 23.00-25.00 23.00-25.00 23.00-25.00 23.00-25.00 24.00

12 ผักคะนา กก.ละ 25.00 25.00 30.00 25.00 26.25

13 ถ่ัวฝกยาว กก.ละ 30.00 25.00 30.00 25.00 27.50

14 ผักบุงจีน กก.ละ 20.00 20.00 50.00 40.00 32.50

15 มะนาว ลูกละ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

หมวดวัสดุกอสราง

16 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

17 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00

18 เหล็กเสนกลม ขนาด 9 มม.(หนัก 2.7 ก.ก.) เสนละ 82.00-120.00 82.00-120.00 65.00-82.00 65.00-82.00 87.25

19 เหล็กเสนกลม ขนาด 9 มม.(หนัก 3.9 ก.ก.) เสนละ 117.00-165.00 117.00-165.00 90.00-117.00 90.00-117.00 122.25

20 สังกะสี ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

21 ทอ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว เสนละ 50.00-56.00 50.00-56.00 50.00 49.00-50.00 51.37

22 อิฐมอญ กอนละ 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80

23 คอนกรีตบลอค กอนละ 3.75 3.70 3.70 3.70 3.71

หมวดเชื้อเพลิง

24 เบนซิน 91, ลิตรละ 27.82 26.22 24.62 23.02 25.42

25 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 22.72 21.12 19.92 18.32 20.52

26 ดีเซล หมุนเร็ว ,กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 22.87,8.50 22.87,8.50 22.27,8.50 21.07,8.50 22.27,8.50

27 กาซหุงตม ปตท. 15 กก.ละ 305.00 305.00 305.00 305.00 305.00

หมวดสินคาเกษตร

28 ขาวเปลือกเจา 25% กก.ละ 55.00-58.00 50.00-55.00 45.00-50.00 42.00-45.00 50.00

29 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 53.00-57.00 46.00-48.00 42.00-48.00 38.00-40.00 46.50

30 นํ้ายางสด  ,เศษยาง(ข้ียาง) กก.ละ 27.84-28.00 23.20-27.00 20.30-24.00 20.30-21.00 23.95

31 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 4.80,1.80 4.30,1.70 3.80,1.50 3.50,1.50 4.10,1.62

32 หัวมันสดคละ กก.ละ 1.15-1.20 1.15-1.20 1.15-1.20 1.15-1.20 1.17

33 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 180.00 180.00 190.00 180.00 182.50

34 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 170.00 170.00 180.00 170.00 172.50

35 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 120.00 140.00 130.00 130.00 130.00

36 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 10 กก.ละ 410.00 380.00 380.00 380.00 387.50

37 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 900.00 860.00 860.00 860.00 870.00

38 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 3S/3M ) 25 กก. ละ 890.00 850.00 850.00 850.00 860.00

39 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 3L/4 ) 25 กก. ละ 880.00 840.00 840.00 840.00 850.00

40 ปุยเคมีตราเรือใบ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,385.00 1,385.00 1,385.00 1,385.00 1,385.00

41 ปุยเคมีตรากระตาย สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00 1,295.00

42 ปุยเคมีตรารุงอรุณ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00

หมายเหตุ:  ราคานี้มิใชราคาที่บังคับใหซื้อขาย แตเปนราคาที่ใหทราบแนวโนมเทานั้น 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  โทรศัพท 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 21 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงานในเดือนพฤศจิกายน 2551  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   304,323  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  9.75  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงานใน
ระบบประกันสังคม)เพิ่มขึ้น  ตามการเพิ่มขึ้นของการจาง
งานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรเปนสําคัญ   
และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือนกันยายน  
2551  อยูที่รอยละ  1.4  ของกําลังแรงงานรวม   ปรับตัว
ลดลงจากระยะเดียวกันของปกอน   สวนอัตราคาจางขั้นต่ํา
ของจังหวัดระยองอยูที่  173  บาท/วัน  ตามการประกาศขึ้น
อัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับคาครองชีพที่ปรับตัว
สูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  เดือนธันวาคม 2551 คาดวา
จะขยายตัวจากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  ทั้งนี้   สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดระยองไดมีการจัดงาน  นัดพบแรงงานขึ้นทุกวัน
อังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและโรงงานตางๆ 
ไดมาพบกับผูสมัครงานโดยตรง  ทั้งนี้ ผูสมัครงานสามารถ
มาลงทะเบียน  ฝากประวัติเพื่อหางานไดที่สํานักงานจัดหา
งานจังหวัดระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2550

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.40 1.40 N/A N/A
  % 133.33 -26.32 - -

 ผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคม(คน)

277,282 299,658 304,546 304,546

  % 7.83 9.78 10.52 10.52

อัตราคาจางขั้นตํ่า(บาท) 161.00 173.00 173.00 173.00
  % 3.87 7.45 7.45 7.45

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   N/A คือ ไมมีขอมูล 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

 

 

                                  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ

เกษตรกรรม ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ลดลง

ปศุสัตว จากการลดลงของราคาไกเนื้อ

เหมืองแรและยอยหิน

อุตสาหกรรม จากการลดลงของภาษีน้ํามัน

ภาคบริการและการทองเที่ยว

การบริโภคภาคเอกชน ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงตามการนําเขา

การลงทุนภาคเอกชน พื้นที่กอสรางอาคารอุตสาหกรรมลดลง

การใชจายภาครัฐ ควรเรงรัดการเบิกจายงบลงทุน

การคาระหวางประเทศ การน้ําเขาและสงออกลดลงอยางมาก

ดานการเงิน

ดานระดับราคา ดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 5.5

ชะลอตัวตามราคาน้ํามันที่ลดลง

ดานการจางงาน

งบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
1. โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ.2551  (107 ลานบาท)

 - ไดรับจัดสรรงบประมาณ  106.65 ลานบาท

 - จัดทําไดจํานวน 569 โครงการ

 - เบิกจายแลว  106.65 ลานบาท (รอยละ 100.00)

- อยูระหวางดําเนิงงาน  6.16  ลานบาท (รอยละ 5.8)

2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง

 - ไดรับจัดสรรงบประมาณ  0.97  ลานบาท
 - อยูระหวางดําเนินการจัดทําโครงการ  
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
3,878.90 ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  4,227.65 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.15 และตํ่ากวาประมาณการ
จํานวน 5,097.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ  56.79  
 

  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – พฤศจิกายน 2551)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมทั้งสิ้น  10,097.32  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  7,415.91  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  42.34  
 

  การนําสงรายได 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีรายได
นําสงจํานวน 4,232.76 ลานบาท เปนรายไดจากภาษีอากร 
3,707.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.59 รายไดจากการขาย 
5.08 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.12 รายไดอื่น 5.51 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 0.13 และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
514.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.16 
 

  การนําสงรายไดของปงบประมาณ  พ.ศ.2552 
(ตุลาคม  2551-พฤศจิกายน  2551) มีจํานวน  9,492.12      
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 8,241.08 ลานบาท       
คิดเปนรอยละ 86.82 รายไดจากการขาย 11.36 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 0.12 รายไดอื่น 16.31 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 0.17  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 1,223.37 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.89 
    
ดานรายจาย 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน 1,186.87 ลานบาท ตํ่ากวาเดือน
เดียวกันของปกอน 159.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.83 
 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ .ศ .2552 (ตุลาคม  2551-พฤศจิกายน  2551) จํานวน 
2,183.46 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 735.45 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.20 

ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจาก
เงินงบประมาณ จํานวน 3,717.89 ลานบาท ขณะที่รายจายป
ปจจุบันมีจํานวน 1,085.94 ลานบาท ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล 2,631.95 ลานบาท 
 

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนพฤศจิกายน  2551  จังหวัดมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  520.89  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
106.71  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  414.18  ลานบาท 
    

  รายละเอียดของภาวการณคลังจังหวัดระยอง 
เดือนพฤศจิกายน 2551  มีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

3.1  ดานรายได 
 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนพฤศจิกายน 2551  แยกตาม
หนวยงาน 
  เดือนพฤศจิกายน  2551  จังหวัดระยองมีการ
จัดเก็บรายไดจํานวน  3,878.90  ลานบาท ตํ่ากวาเดือน
เดียวกันของปกอน 4,227.65 ลานบาท คิดเปนรอยละ  52.15
และต่ํากวาประมาณการ  5,097.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
56.79  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. สรรพากรพื่นที่ระยอง จัดเก็บได 3,166.98  
ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 1,650.39 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ  34.26 และต่ํากวาประมาณการจํานวน 
2,617.07  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 45.25 รายละเอียด      
การจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
 

  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได 2,332.96  ลานบาท   
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 1,740.30 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 42.72 และต่ํากวาประมาณการจํานวน 2,703.38  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.68  หนวยงานที่มีสวนจัดเก็บ   
มี 2 หนวยงาน คือสํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยองและ   
ดานศุลกากรมาบตาพุด 
 

   -  ภาษี เ งินไดนิ ติบุคคล   จัด เก็บได  537 .37        
ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 85.33 ลานบาท        
คิดเปนรอยละ 18.88 และสูงกวาประมาณการจํานวน 78.05 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.99  หนวยงานที่มีสวนจัดเก็บ 3 
หนวยงาน คือ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  สํานักงาน
คลังจังหวัด  สํานักงานที่ดินจังหวัด  โดยจัดเก็บจากการ
รับจ า งทํ า ง านให   การรั บจ า งทํ าของ   และการค า
อสังหาริมทรัพย 
 -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได 285.53 
ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 21.39 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 8.10 และสูงกวาประมาณการจํานวน 10.91 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.97  หนวยงานที่มีสวนจัดเก็บมี 3 
หนวยงาน คือ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  สํานักงาน
คลังจังหวัด   สํานักงานที่ดินจังหวัด   โดยจัดเก็บจาก
เงินเดือน  คารับจางทํางานให  การรับจางทําของและการคา
อสังหาริมทรัพย   
 

  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได 6.98 ลานบาท ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน 1.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
15.19 และต่ํากวาประมาณการจํานวน  1.90 ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  21.40  หนวยงานที่มีสวนจัดเก็บมี  3 
หนวยงาน  คือ  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  สํานักงาน
ขนสงจังหวัด  และสํานักงานที่ดินจังหวัด 
 
 
 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนพฤศจิกายน 2551 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 285.53 9.02 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 537.37 16.97 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 2,332.96 73.67 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.91 0.12 
 อากรแสตมป 6.98 0.22 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.23 0.01 

รวม 3,166.98 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  3.91 ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  15.54  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  79.90  และสูงกวาประมาณการจํานวน  0.72      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  15.55  หนวยงานที่มีสวนจัดเก็บมี 
2   หนวยงาน   คือ   สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ระยอง  
สํานักงานที่ดินจังหวัด 
 

  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได 0.23 ลานบาท ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.02  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
8.00  และต่ํากวาประมาณการจํานวน  0.03  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  11.54  หนวยงานที่จัดเก็บคือ  สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่ระยอง 
 

 
 

 
 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได 
483.95 ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 2,552.96 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.06 และต่ํากวาประมาณการ
จํานวน 2,503.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.80 สําหรับภาษี
ที่จัดเก็บไดสูงสุด 5 ลําดับ ไดแก 
 

   -  ภาษีรถยนต จัดเก็บได 277.92 ลานบาท ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน 100.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
26.61 และต่ํากวาประมาณการจํานวน 159.90 ลานบาท      
คิดเปนรอยละ 36.52 
 

   - ภาษีน้ํามัน จัดเก็บได 196.02 ลานบาท ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน 2,445.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
92.58 และต่ํากวาประมาณการจํานวน 2,335.74 ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  92.26   สาเหตุที่ทํ าใหภาษีน้ํ ามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันหายไปเปนผลมาจากการลดอัตราภาษี
สรรพสามิต  สําหรับน้ํามันดีเซล บี5  น้ํามันในกลุมแกส
โซฮอล  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  ฉบับที่ 82 ลงวันที่  
23  กรกฎาคม  2551 
 

   -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได 7.04 ลานบาท      
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 1.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ  
17.95  และต่ํากวาประมาณการจํานวน  2.88  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  29.03 
 

   -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  1.44  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  1.92  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
57.14  และต่ํากวาประมาณการจํานวน  1.00  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  40.98  เนื่องจากบริษัทผูผลิตบางรายอยู
ระหวางปรับเปลี่ยนผูบริหารจึงยังไมมีการผลิตสุรา  และเปน
ผลสืบเนื่องมาจากชวงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2551  เปนชวง
เทศกาลเขาพรรษาและการรณรงคกฐินปลอดเหลาจึงสงผล
ใหตองลดกําลังการผลิตลงโดยนําสุราคงเหลือจากชวงนั้นมา
ทยอยจําหนายใหหมดกอน 
 

   -  ภาษีสนามกอลฟ  จัดเก็บได  0.65  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 0.01 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
1.52  และต่ํากวาประมาณการจํานวน   0.09  ลานบาท         
คิดเปนรอยละ  12.16   

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนพฤศจิกายน 2551 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                 1.44                 0.30 
 ภาษีเครือ่งดื่ม                 0.27                 0.06 
 ภาษีน้ํามัน             196.02               40.50 
 ภาษีรถยนต             277.92               57.43 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.00 0.00
 ภาษีเครือ่งไฟฟา                 7.04                 1.45 
 ภาษีสนามกอลฟ                 0.65                 0.13 
 ภาษีแกวฯ                 0.18                 0.04 
 ไนตคลบั  ดิสโกเธค                 0.07                 0.01 
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                 0.18                 0.04 
 รายไดอ่ืนๆ                 0.18                 0.04 

รวม             483.95             100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได 125.78 
ลานบาท สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 55.88 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  30.76 และสูงกวาประมาณการจํานวน 77.92 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.25 เปนผลมาจากอากรขาเขา
ลดลงรอยละ 30.66 
 
  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 2.38 ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 1.14 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ  91.94  และสูงกวาประมาณการจํานวน  1.98       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 495.00 
 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  99.81  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  30.44  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  43.88  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

หนาย:  ลานบาท 

2550

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

รายไดจงัหวดัระยอง 8,106.55 8,618.82 6,218.42 3,897.47

% 26.86 17.37 -33.89 -51.92

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 
  การจัด เก็บรายไดจั งหวัดระยอง   ต้ั งแตตน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 แยกตาม
หนวยงานไดดังนี้ 
 

 

   
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 8,385.64
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 2,428.20 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 22.45 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  22.75)  
โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
 

  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได 6,830.55 ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 1,845.49 ลานบาท คิดเปน   
รอยละ 21.27 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 31.44) 
 

  -  ภาษี เ งินไดนิ ติบุคคล   จัด เก็บได  958 .87        
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 489.77 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 33.81 (สูงกวาประมาณการรอยละ 85.46) 
 

  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จัดเก็บได 566.01 
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 28.18 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 4.74 (สูงกวาประมาณการรอยละ 60.74) 
 

  -  อากรแสตมป จัดเก็บได 19.64 ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 1.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.39 
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 0.36) 
 

  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  9.97 ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 63.41 ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ 86.40 (สูงกวาประมาณการรอยละ 308.61) 

 

  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได 0.60 ลานบาท ตํ่ากวาชวง
เดียวกันของปกอน 0.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.64     
(ตํ่ากวาประมาณรอยละ 3.23) 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได 
1,258.05 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 5,012.17 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.94 โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด 5 
ลําดับ ไดแก 
 

  -  ภาษีรถยนต จัดเก็บได 633.25 ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 115.91 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
15.47 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 26.91) 
 
  -  ภาษีน้ํามัน จัดเก็บได 605.11 ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 4,878.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
88.97 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 88.18) 
 

  -  ภาษีเครื่องไฟฟา จัดเก็บได 13.94 ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  6.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
33.24 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 42.30) 
 

  -  ภาษีสุราแช จัดเก็บได 2.94 ลานบาท ตํ่ากวาชวง
เดียวกันของปกอน 3.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.04    
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 39.51) 
 

  -  ภาษีสนามกอลฟ จัดเก็บได  1.14 ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 0.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
7.32  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 17.39) 
 
  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได 305.74 
ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 17.86 คิดเปน     
รอยละ 6.20 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 17.45) 
 
  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 2.98 ลานบาท 
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 0.43 คิดเปนรอยละ 16.86 
(สูงกวาประมาณการรอยละ 272.50) 
 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได    144.91  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 6.17 ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ 4.45 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 

หนวย: ลานบาท 
ปนี้ ปทีแ่ลว

(ต.ค.51-พ.ย.51) (ต.ค.50-พ.ย.50) จํานวน รอยละ
สรรพากรพื้นทีร่ะยอง 8,385.64 10,813.84 -2,428.20 -22.45

สรรพสามิตพื้นทีร่ะยอง 1 และ 2 1,258.05 6,270.22 -5,012.17 -79.94
ดานศลุกากร 305.74 287.88 17.86 6.20

ธนารักษพื้นทีร่ะยอง 2.98 2.55 0.43 16.86
สวนราชการอืน่ 144.91 138.74 6.17 4.45

รวม 10,097.32 17,513.23 -7,415.91 -42.34

เปรยีบเทยีบ
รายการ

ที่มา:  สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2,    
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีรายได
นําสงจํานวน 4,232.76 ลานบาท เปนรายไดจากภาษีอากร 
3,707.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.59 รายไดจากการขาย 
5.08 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.12 รายไดอื่น 5.51 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 0.13 และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
514.87  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 12.16 
 

  การนําสงรายไดของปงบประมาณ  พ.ศ.2552 
(ตุลาคม  2551-พฤศจิกายน  2551) มีจํานวน  9,492.12      
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 8,241.08 ลานบาท       
คิดเปนรอยละ 86.82 รายไดจากการขาย 11.36 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 0.12 รายไดอื่น 16.31 ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 0.17  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 1,223.37 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.89 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2  ดานรายจาย 
 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ (รวมรายจายปกอน) จํานวน 1,186.87 
ลานบาท ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 159.27 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 11.83     
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจายเงินงบประมาณประจําเดือนพฤศจิกายน  2551 
หนวย: ลานบาท 

เบิกจาย เบิกจาย
จริงป จริงป
ปจจุบัน ท่ีแลว จํานวน รอยละ

1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,085.94 1,172.28 -86.34 -7.37
     1.1  งบประจํา 1,080.37 1,042.15 38.22 3.67
     1.2  งบลงทนุ 5.57 130.13 -124.56 -95.72
2.  รายจายปกอน 100.93 173.86 -72.93 -41.95
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 100.93 173.86 -72.93 -41.95
3.  รวมการเบกิจาย 1,186.87 1,346.14 -159.27 -11.83
     3.1  งบประจํา 1,080.37 1,042.15 38.22 3.67
     3.2  งบลงทนุ 106.50 303.99 -197.49 -64.97

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสม 
แยกตามประเภทรายได 

หนวย: ลานบาท 
ประเภทรายได ต.ค.51 พ.ย.51 รวม รอยละ

รายไดจากภาษีอากร 4,533.78 3,707.30 8,241.08 86.82
รายไดจากการขาย 6.28 5.08 11.36 0.12
รายไดอ่ืน 10.80 5.51 16.31 0.17

รวม 4,550.86 3,717.89 8,268.75 87.11
รายไดเงินนอกงบประมาณ 708.50 514.87 1,223.37 12.89

รวม 708.50 514.87 1,223.37 12.89
รวมท้ังสิ้น 5,259.36 4,232.76 9,492.12 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (มาจากการประมาณคา) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

3.2.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

พ.ศ.2552 (ตุลาคม  2551-พฤศจิกายน 2551) มีจํานวน 

2,183.46 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 735.45 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 25.20  โดยมีการเบิกจายงบประจํา 

1,975.48 ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 53.43 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.78 และมีการเบิกจายงบลงทุน 

207.98 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 788.88   

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 79.14 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
   

 

 

 

 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2552 สูงสุด 5 อันดับ 
   งบประจํา 
  1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 1,100.11 ลานบาท 
  2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เบิกจายแลว 268.96 ลานบาท  
  3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 
85.70 ลานบาท 
  4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว 63.84 ลานบาท 
  5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจาย
แลว 22.35 ลานบาท 
  งบลงทุน   
   1.  กรมทางหลวง เบิกจายแลว 2.99 ลานบาท 
  2.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เบิกจายแลว 
1.82 ลานบาท 
  3.  กรมทางหลวงชนบท เบิกจายแลว 0.58 ลานบาท 
  4.  กรมพัฒนาที่ดิน เบิกจายแลว 0.08 ลานบาท 
  5.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว 0.05 ลานบาท 
 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2551 

หนวย: ลานบาท 

เบิกจาย เบิกจาย
จรงิป จรงิป
ปจจุบัน ท่ีแลว จํานวน รอยละ

1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,981.05 2,625.17 -644.12 -24.54
     1.1  งบประจํา 1,975.48 1,922.05 53.43 2.78
     1.2  งบลงทนุ 5.57 703.12 -697.55 -99.21
2.  รายจายปกอน 202.41 293.74 -91.33 -31.09
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 202.41 293.74 -91.33 -31.09
3.  รวมการเบกิจาย 2,183.46 2,918.91 -735.45 -25.20
     3.1  งบประจํา 1,975.48 1,922.05 53.43 2.78
     3.2  งบลงทนุ 207.98 996.86 -788.88 -79.14

เปรยีบเทียบเบิกจายจรงิ
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

 
 

 
 

 
 

 

 

 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 

  เดือนพฤศจิกายน 2551 จังหวัดระยองมีรายไดจาก
เงินงบประมาณ จํานวน  3,717.89  ลานบาท ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,085.94  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  2,631.95  ลานบาท 
 

3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนพฤศจิกายน  2551  จังหวัดมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จํานวน  520.89  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
106.71  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  414.18  ลานบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนพฤศจิกายน  2551 

หนวย: ลานบาท 
2550
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

รายได 502.56 522.95 147.76 520.89
รายจาย 173.27 1,353.44 78.89 106.71
ดลุการคลัง 329.29 -830.49 68.87 414.18

% 431.63 -25.10 -72.42 25.78

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  39  แหง  คิดเปนรอยละ  53.35 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนพฤศจิกายน  2551 
หนวย: ลานบาท 

2550
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

รายไดรวม* 7,973.19 950.88 4,550.86 3,717.89
รายจายรวม** 1,172.28 1,465.74 895.11 1,085.94
ดุลการคลัง 6,800.91 -514.86 3,655.75 2,631.95

% 19.48 6.08 -24.20 -61.30 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดินนําสงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรายจายงบประมาณปกอน 
ท่ีมา:  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงินจาก   
ระบบ   GFMIS 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

4.1  โครงการภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
ระดับจังหวัด พ.ศ.2551   จังหวัดระยอง  ไดรับ
งบประมาณ  107  ลานบาท 
 

   ๏  จํานวน 569 โครงการ   งบประมาณจัดสรร
จํานวน  106,657,298  บาท 
  ๏  เบิกจายแลว  106.63  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
100.00 
  ๏  งบประมาณคงเหลือ   0.35   ลานบาท 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552  จังหวัดระยอง  ไดรับ
งบประมาณ  970,000  บาท 
 

  ๏  อยูระหวางจัดทําโครงการ    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการเบิกจายงบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
 

ชุมชน ราชการ
ระหวาง

ดําเนินงาน
แลวเสรจ็ งบประมาณ เบิกแลว รอยละ คงเหลือ

1 โครงการเรียนรูชุมชน 135 134 1 1 134 23,372,431 23,372,431 100.00 0

2 โครงการพัฒนาอาชีพชุมชน 277 277 0 3 274 52,323,416 52,323,416 100.00 0

3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 53 53 0 1 52 9,909,107 9,909,107 100.00 0

4
โครงการรองรับความออนแอและ
ระบบครอบครัวไทย

38 38 0 0 38 5,578,944 5,578,944 100.00 0

5
โครงการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

66 65 1 3 63 15,448,900 15,448,900 100.00 0

569 567 2 8 561 106,632,798 106,632,798 100.00 0

ชื่อโครงการ

หนวยดําเนินการ
ลําดับ

รวม

การเบิกจาย
ประเภท

แผนงาน

ผลดําเนินงาน

 

หมายเหตุ:  ขอมูล ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2551 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข และงบบริหารจังหวัด 
                แบบบูรณาการปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผลิต ภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนพฤศจิกายน 2551  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน  129.29  
ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  8.33  จากการเพิ่มขึ้นของสินคา
ประเภทอาหาร  ประเภทของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก  
ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด    และสินคา OTOP  ไดมีการ
จําหนายผานอินเทอร เน็ต   เชน   ไทยตําบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php)b เปนตน 
สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  
ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส น้ํามันหอมระเหย 
และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   

 

แนวโนมสินคาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
เดือนธันวาคม  2551  คาดวามูลคาการจําหนายสินคา
ขยายตัวไดดี   ทั้งนี้  ไดมีจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา 
OTOP ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  ประกอบกับ 
การเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อขยายตลาด
สําหรับลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินคาได
สะดวกมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2550
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 119.35 78.00 103.02 129.29

   % 11.98 -17.98 1.80 8.33

1. ประเภทอาหาร 83.68 49.23 66.36 87.94

   % 30.30 -19.00 -4.16 5.09

2. ประเภทเครื่องดื่ม 2.73 2.14 2.23 2.80

   % -3.53 14.44 41.14 2.56

3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 0.72 1.20 0.76 1.05

   % 4.35 215.79 58.33 45.83

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ
ท่ีระลึก

29.20 22.34 32.68 35.76

   % -26.97 -25.16 14.87 22.47

5. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 3.02 3.09 0.99 1.74

   % -17.71 39.19 -31.72 -42.38 

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
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5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย    หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  18,277  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   548.54   ลานบาท  ในเดือนพฤศจิกายน 2551  
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
259  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 51.46) และจํานวนเงินอนุมัติ  7.92  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  85.05)  สวนยอดหนี้คางชําระ
ต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน   21.24  ลานบาท  (เพิ่มขึ้น
รอยละ 15.69)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  19.58 
(เพิ่มขึ้นรอยละ 15.18)  ทั้งนี้  ควรสนับสนุน  สงเสริมและ
พัฒนาการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ใหมีการเติบโตมีรายได
สูงขึ้นที่จะสามารถชําระหนี้ไดดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2550
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

อนุมัติเงินกู(ราย) 171 331 213 259
  % -43.38 11.45 -46.66 51.46
จํานวนเงินกู 4.28 10.45 7.80 7.92
  % -61.37 9.42 -44.17 85.05
รบัชําระคืน 4.27 5.98 6.26 6.31
  % -34.71 34.38 -14.60 47.78
เงินกูคงเหลือ 107.99 94.12 107.19 108.50
  % 6.66 -7.57 -1.80 0.47
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 18.36 22.42 22.15 21.24
  % 45.95 21.85 17.57 15.69
รอยละของหนี้คางชําระ 17.00 21.27 20.67 19.58
  % 69.66 17.71 19.76 15.18

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 
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  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 
ของประเทศไทย หัวหนาพรรคประชาธิปตย และผูนําฝาย
คานในสภาผูแทนราษฎร 2 สมัย 
  ในอดีตนายอภิสิทธิ์เปนส.ส. กรุงเทพมหานคร 6 
สมั ย  และได ดํ า ร งตํ า แหน งรั ฐมนตรีประจํ าสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี  ที่ กํากับดูแลสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (สคศ .) , สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (BOI) , สํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(ป.ป.ป) และสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สกถ.) ในรัฐบาล นายชวน 
หลีกภัย (ครม.คณะที่ 53) 
  นา ยอ ภิ สิ ท ธิ์  เ ป นที่ ย อ ม รั บทั่ ว ไ ป ว า เ ป น
นักการเมืองที่มีบุคลิกหนาตาดี  ไดรับสมญานาม  จาก
สื่อมวลชนวา "หลอใหญ" ซึ่งตั้งใหเขาชุดกันกับสมาชิก
พรรคประชาธิปตยรุนใหมบุคคลอื่น ๆ เชน นายอภิรักษ 
โกษะโยธิน อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร รองหัวหนา
พรรคประชาธิปตย ที่ไดรับสมญานามวา "หลอเล็ก" และ 
นายกรณ จาติกวณิช  รองเลขาธิการพรรคประชาธิปตย      
ที่เปนเจาของสมญานาม "หลอโยง" เปนตน  
  หลังการเลือกตั้ง 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และมี
การจัดตั้งรัฐบาลผสมที่มีพรรคพลังประชาชนเปนแกนนํา
ในการจัดตั้ง เนื่องจากเปนพรรคการเมืองที่ได ส.ส.มาก
ที่สุดและนายสมัคร สุนทรเวช ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
ทําใหพรรคประชาธิปตยมีสถานะเปนพรรคฝายคานพรรค
เดียวในสภาผูแทนราษฎร นายอภิสิทธิ์ไดประกาศจัดต้ัง
รัฐบาลเงาตามรูปแบบ คณะรัฐมนตรีเงาที่มีในระบบเวสต
มินส เตอรของอั งกฤษขึ้ น เปนครั้ ง แรก  เมื่ อ วันที่  8 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะและ

ติดตามตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล วาเปนไปดวย
ความโปรงใสหรือไม 
 
ประวัติ 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีช่ือเลนวา "มารค" เกิด
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ที่ เมืองนิวคาสเซิล ประเทศ
อังกฤษ บุตรชายคนเดียว ในจํานวนบุตร 3 คน ของ ศ.นพ.
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
สาธารณสุข  กับ  ศ .พญ .สดใส  เวชชาชีวะ  มี พ่ีสาว  คือ 
ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ แพทยผูเช่ียวชาญดานจิตเวชเด็กและ 
น.ส.งามพรรณ เวชชาชีวะ เจาของงานเขียน "ความสุขของ
กะทิ" รางวัลซีไรท ประจําป พ.ศ. 2549 
  เมื่อ ด.ช.อภิสิทธิ์ มีอายุไมถึงหนึ่งป ครอบครัวเวช
ชาชีวะไดเดินทางกลับประเทศไทย ด.ช.อภิสิทธิ์ ไดเขา
เรียนระดับอนุบาลที่ โรงเรียนอนุบาลยุคลธรระดับประถมที่ 
โรง เรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จนจบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จากนั้นไดยายกลับประเทศอังกฤษเพื่อ
เขาเรียนที่ โรงเรียนสเกทคลิฟ และเรียนตอที่ โรงเรียน
มัธยมอีตัน ซึ่งเปนโรงเรียนประจําเอกชน ระดับเตรียม
อุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงแหงหนึ่งของ กรุงลอนดอน  ไดเขา
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา ปรัชญา  การเมือง
และเศรษฐศาสตร (Philosophy, Politics and Economics, 
P.P.E.) ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอรด สําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 3 ป  โดยไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง นับเปนคน
ไทยคนที่ 2  ที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชานี้ 
ตอจาก  พระยาศรีวิศาลวาจา  
  หลังสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี นายอภิสิทธิ์ได
เข ารับราชการ เปนอาจารยที่ โรง เรี ยนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาเขาชะโงก จังหวัดนครนายก เปนเวลาเกือบ 2 ป 
ไดรับพระราชทานยศรอยตรี กอนจะลาออกจากราชการ

สวนที่ 6 : เหตุการณสําคัญ 

นายกรฐัมนตรีคนที่ 27  ของประเทศไทย “นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” 
 

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  - เหตุการณปจจุบัน   
http://th.wikipedia.org/wiki 
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กลับไปศึกษาตอระดับปริญญาโททางดานเศรษฐศาสตร ที่
มหาวิทยาลัยออกซฟอรดอีกครั้ง เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทแลว  ไดกลับมา เปนอาจารยประจํ าคณะ
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลังจากนั้นยังได
ศึ กษา เพิ่ ม เติ มจนสํ า เ ร็ จปริญญาตรีนิ ติ ศ าสตร จ าก
มหาวิทยาลยัรามคําแหงอีกดวย 
  ตนป  พ .ศ .  2549  นายอภิสิทธิ์ไดรับปริญญา        
นิ ติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จ ากมหาวิทยาลั ย
รามคําแหง  จากการใชความรูความสามารถดานกฎหมาย
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรรัฐมนตรี 
และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร สื่อมวลชนจึงเรียก
นายอภิสิทธิ์วา "ดร.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" ในบางครั้ง 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมรสกับ ผศ.ดร.พิมพ
เพ็ญ  เวชชาชีวะ  ผูชวยศาสตราจารยประจํ าภาควิชา
คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
มีบุตรธิดาดวยกัน 2 คนคือ น.ส.ปราง เวชชาชีวะ (มะปราง) 
และ ด.ช.ปณณสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ปณ) 
 

  ประวัติการทํางาน 
  พ.ศ. 2530 - 2531 อาจารยประจํา (ยศรอยตรี) 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  (จปร .) เขาชะโงก 
จังหวัดนครนายก  
  พ.ศ . 2532 อาจารยพิเศษ  มหาวิทยาลัยอ็อกซ
ฟอรด ประเทศอังกฤษ  
  พ.ศ.2533- 2534อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพมหานคร  
   
   ประวัติการทํางานทางการเมือง 
 

  การดํารงตําแหนงทางการเมือง 
  นายอภิสิทธิ์ เริ่มตนชีวิตการเมืองดวยการเปน 
อาสาสมัครชวยหาเสียงใหกับ นายพิชัย รัตตกุล ในเขต
คลองเตย ชวงปดภาคเรียนที่กลับมาเมืองไทย ตอมาไดเขา
ชวยงานดานวิชาการในเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ใหกับ 
นายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคประชาธิปตยขณะนั้น    
กอนจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนาม พรรคประชาธิปตย     
ไดเปน ส.ส.กรุงเทพมหานคร เมื่อป พ.ศ. 2535 ขณะมีอายุ
ไดเพียง 27 ป  ซึ่งนับวาเปน  ส .ส . ที่มีอายุนอยที่สุดใน

ขณะนั้น และเปนส.ส.เพียงคนเดียวของ พรรคประชาธิปตย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  และพื้นที่ภาคกลาง ทามกลาง
กระแส  "มหาจําลองฟ เวอร" กับการเปนนักการเมือง    
"หนาใหม" ที่เพิ่งลงสมัครรับเลือกตั้งเปนครั้งแรก 
  สามารถลําดับการดํารงตําแหนงทางการเมืองของ
นายอภิสิทธ์ิไดดังนี้ 
  พ.ศ. 2535 ส.ส.กรุงเทพฯ เขต 6 (สาทร ยานนาวา 
บางคอแหลม) 2 สมัย (2535/1 และ 2535/2)  
  ได รับการแต งตั้ ง เปน  โฆษกประจํ าสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2535-2537)  
  พ.ศ. 2537 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝาย
การเมือง (รองนายกฯ ศุภชัย พานิชภักดิ์)  
  พ .ศ .  2538 ส .ส .  เขต  5  (ดินแดง  หวยขวาง        
พระโขนง คลองตัน)  
  ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า                
สภาผูแทนราษฎร (พ.ศ. 2538-2539)  
  โฆษกพรรคประชาธิปตย (พ.ศ. 2538-2540)  
  พ .ศ .  2539 ส .ส .  เขต  5  (ดินแดง  หวยขวาง         
พระโขนง คลองตัน)  
  พ.ศ. 2540 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายกฯ ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540-2544)  
  กํากับดูแล สนง.คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
  กํากับดูแล  สนง .คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  
  กํากับดูแล สนง.คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  
  กํากับดูแล สนง.คณะกรรมการกระจายอํานาจ
ไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  พ.ศ. 2541 ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาราง 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
  พ .ศ .  2 5 4 2  ได รั บ เ ลื อก ให ดํ า ร งตํ า แหน ง             
รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย (พ.ศ. 2542-2548)  
  พ.ศ. 2544 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ระบบบัญชี
รายช่ือ พรรคประชาธิปตย (พ.ศ. 2544-2548)  
  พ.ศ. 2548 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชี
รายช่ือ พรรคประชาธิปตย (พ.ศ. 2548-2549)  
  ไดรับ เลือกใหดํ ารงตําแหนง  หัวหนาพรรค
ประชาธิปตย (พ.ศ. 2548 - ปจจุบัน)  
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

  ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเปน 
ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร (28 เมษายน พ.ศ. 2548)  
  พ.ศ. 2551 ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา
ฯ ใหเปน ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร (29 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2551)  
  พ.ศ. 2551 ไดรับการลงคะแนนเสียงจากสภาฯ ให
เปน นายกรัฐมนตรีคนที่ 27 (15 ธันวาคม พ.ศ. 2551)  
 

  ผลงานทางการเมือง 
  ในเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 นายอภิสิทธิ์
เปนหนึ่งในบุคคลที่รวมปราศรัยและคัดคานการดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร        
ที่สนามหลวง   และลานพระบรมรูปทรงมา  ในฐานะ
นักวิชาการ และตัวแทนของพรรคประชาธิปตย ซึ่งในครั้ง
นั้นประกาศไมเขารวมรัฐบาลของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร 
  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีผลงานทางการเมืองที่
สําคัญคือการจัดทํา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542  ซึ่งเปน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับแรก
ของไทย  ที่ดํ า เนินการจัดทํ าจนสํา เร็จในชวง เวลาที่         
นายอภิสิทธิ์ดํารงตําแหนง  เปนรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี   ที่ กํากับดูแล  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ เพื่อมอบสิทธิแกเยาวชนไทย ในการ
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ  
จะตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย                
ตามบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 43     
โดยนายอภิสิทธิ์มีบทบาทดูแล ทั้งดานนโยบาย หลักการ
และรายละเอียด รวมทั้งผลักดัน ใหผานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา  เปนประธานกรรมาธิการวิสามัญ  พิจารณาราง
พระราชบัญญัติการศึกษา ของสภาผูแทนราษฎร ตลอดจน
ไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
และไดดูแลจนกระทั่ง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
รับรอง และประเมินคุณภาพการศึกษา ประกาศใช 
  ศาสตราจารย ดร.สิปปนนท เกตุทัตอดีตกรรมการ
การศึกษาแหงชาติผูทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการ
พัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เคยใหความเห็น 
ไววา นายอภิสิทธิ์เปนผูหนึ่งที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหา
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และการ
ปฏิรูปการศึกษาของไทยอยางทะลุปรุโปรง 

  จากผลงานการใชความรูความสามารถดาน
กฎหมาย ในการปฏิบัติหนาที่ทางการเมืองดังกลาว ทําให
นายอภิสิทธิ์ ได รั บ  ปริญญานิ ติศ าสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในป พ.ศ. 2549 
 

  บทบาทในชวงวิกฤตการทางการเมือง 
  ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 นายอภิสิทธิ์ใน
ฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย ไดเสนอแนะให พ.ต.ท.
ทักษิณ  ชินวัตร  ที่รักษาการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น        
นําคณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะ และให พ.ต.ท.ทักษิณ 
กราบบังคมทูลขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน โดยอาศัย
ความตามมาตรา 7 ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  เพื่อรักษาการชั่วคราวในการแกไข
ปญหาวิกฤติการณทางการเมือง สืบเนื่องจาก นักวิชาการ 
นักการเมือง และประชาชน ที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวของ
กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ไดรวมกันลงนาม
ทูลเกลาฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 
5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอางอิงความตามมาตรา 7 ซึ่งนาย
อภิสิทธิ์ไมใชผูรวมลงนามในฎีกาดังกลาวตามหลักฐาน
รายช่ือในฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน 
  ขอเสนอของนายอภิสิทธิ์มีความแตกตางจาก
เนื้อหาในฎีกา เนื่องจากเสนอใหรักษาการนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีลาออกทั้งคณะกอนที่จะขอนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน ทําใหเกิดเงื่อนไขสมบูรณตามรัฐธรรมนูญ 
ในขณะที่ เนื้อหาในฎีกา   เปนการขอนายกรัฐมนตรี
พระราชทาน  ทั้งที่ยังมี  รักษาการนายกรัฐมนตรี  และ
คณะรัฐมนตรีอยูในตําแหนง จึงเปนการขอที่ไมสามารถทํา
ไดตามกฎหมาย  ตอมาพรรคประชาธิปตยไดมีแถลงการณ
ว า  ขอ เสนอของนายอภิสิทธิ์  ไดรับการยอมรับจาก            
ดร.สุรพล นิติไกรพจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมาย    
วาสามารถปฏิบัติไดจริงตามรัฐธรรมนูญทุกประการ 
  วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549 ไดมีกระแสพระราช
ดํารัสตอคณะผูพิพากษาวาการขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน 
ไมใชการปกครองแบบประชาธิปไตย หลังจากเหตุการณ
ครั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ที่มีช่ือเลนวา "มารค" ถูกกลุมการเมือง
ฝาย พ.ต.ท.ทักษิณ ต้ังฉายาใหวา "มารค ม.7" 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ป 2551

  ในการเลือกตั้ ง วันที่  2  เมษายน  พ .ศ .  2549        
นายอภิสิทธิ์ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตยไดประกาศ 
จับมือทางการเมืองระหวางพรรครวมฝายคานเดิม คือ พรรค
ประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน ปฏิเสธการ
สงผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยใหเหตุผลวาเปนการจัดเลือกตั้งที่
ไมถูกตอง ตามหลักการที่ควร เปนผลให พรรคไทยรักไทย
ตองสงผูสมัครรับเลือกตั้งเพียงพรรคเดียวในหลายเขต
เลือกตั้ง ในที่สุดนํามาซึ่งการฟองรองดําเนินคดีขอหาทุจริต
ในการ เลือกตั้ ง   และตอมามีคํ า วินิจฉัยใหยุบพรรค          
ไทยรักไทย ซึ่งรูจักกันดีในชื่อ "คดียุบพรรค" และศาลก็ได
มีมติใหการเลือกตั้งครั้งนี้เปนโมฆะ  และคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 3 คนตองโทษจําคุก ซึ่งนับวาเปน
ครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยดวย 
 

  การขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
  นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ รับสนองพระบรมราช
โองการเปนนายกรัฐมนตรีคนที่  27 ของประเทศไทย         
ที่พรรคประชาธิปตย 
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ไดมีการประชุม
สภาผูแทนราษฎร สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2551 โดยระเบียบ
วาระสําคัญ คือการเลือกนายกรัฐมนตรีแทนนายสมชาย 
วงศสวัสดิ์ ที่พนจากตําแหนงเนื่องจาก คดียุบพรรคการเมือง 
โดยนายบัญญัติ บรรทัดฐาน กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรค
ประชาธิปตย ไดเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์ และนายเสนาะ เทียน
ทอง เสนอชื่อพลตํารวจเอกประชา พรหมนอก 
  โดยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขาประชุมจํานวน
ทั้งสิ้น 435 คน จากจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแตละ
พรรคการเมือง 437 คน โดยแบงเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจากพรรคเพื่อไทย(พรรคพลังประชาชนเดิม)212 คน 
พรรคชาติไทยพัฒนา (พรรคชาติไทยเดิม) 15 คน พรรคเพื่อ
แผนดิน 21 คน พรรคภูมิใจไทย(พรรคมัชฌิมาธิปไตยเดิม) 
11 คน พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา 9 คน พรรคประชาราช 
5 และพรรคประชาธิปตย 164 คน (นายสมบัติ สิทธิกรวงศ 
ส .ส .นนทบุ รี  เขต  2  พรรคประชาธิป ตย  เสี ย ชี วิต ,            
นพ.ไกร ดาบธรรม ส.ส.เชียงใหม พรรครวมใจไทยชาติ
พัฒนา  ไมไดลงช่ือเขาประชุม) 
  ตอมา  เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ไดอ าน
รายนามสมาชิกเรียงตามหมายเลขประจําตัวเพื่อลงคะแนน

เลือกนายกรัฐมนตรี  โดยนายอภิสิทธิ์มีคะแนนเสียง
สนับสนุน 235 เสียง ขณะที่พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก 
มีเสียงสนับสนุน 198 เสียง ดังนี้ 
  โดยในการลงมติครั้งนี้มีผูงดออกเสียง 3 คน คือ 
นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา ส.ส.สัดสวน กลุม 4 พรรค
เพื่อไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย 
และนายสมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ส.ส.นครราชสีมา พรรครวมใจ
ไทยชาติพัฒนา ในการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีการลงมติ
สวนมติพรรคเปนจํานวนมาก เชน นายสุรพงษ อึ้งอัมพร
วิไล ส.ส.ปทุมธานี พรรคชาติไทยพัฒนา ที่เลือกพลตํารวจ
เอกประชา พรหมนอก ทั้งนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนขั้วของ
กลุมเพื่อนเนวินอีกดวย 
  ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 17.19 น.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมใหนายชั ย  ชิดชอบ  ประธานสภา
ผู แทนราษฎร  นํ าร า งพระบรมราชโองการแต งตั้ ง             
นายอภิสิทธิ์เปนนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
  ตอมาเวลาประมาณ 18.00 น. เจาหนาที่ไดอัญเชิญ
พระบรมราชโองการจากพระตําหนักฯ มายังช้ัน 3 อาคาร 
100 ป หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช ภายในบริเวณที่ทําการ
พรรคประชาธิปตย โดยมีนายอภิสิทธิ์ พรอมดวย ผศ.ดร.
พิมพเพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยา และสมาชิกพรรคประชาธิปตย 
สมาชิกพรรครวมรัฐบาล แตงชุดขาวเต็มยศ เขารวมพิธีรับ
พระบรมราชโองการฯจากนั้น  นายพิทูรย   พุมหิรัญ 
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  อานพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ  แตงตั้งนายกรัฐมนตรี  แลวอัญเชิญพระบรม
ราชโองการประดิษฐานที่พานหนาโตะหมูบูชา   หนา      
พระบรมสาทิสลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จากนั้น  
นายอภิสิทธิ์ ทําพิธีรับพระบรมราชโองการ  แลวจึงเดินลง
มายังหองแถลงขาวเพื่อใหสัมภาษณ โดยนายอภิสิทธิ์สํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี ขอบคุณเพื่อน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและประชาชนที่ใหการสนับสนุน 
และกลาวถึงงานแรกที่จะทําคือการยุติความขัดแยงในสังคม 
และแกไขปญหาเศรษฐกิจ  
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 ยุทธศาสตร “อยูดี มีสุข”  เปนยุทธศาสตรท่ีมี
เปาหมายใหประชาชนไดปรับตัวโดยการพึ่งตนเอง  และ  
ถือเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรในการแกไขปญหาของ
เศรษฐกิจฐานราก  สิ่งสําคัญคือ  ตองการใหประชาชนและ
ชุมชนอยูดี มีสุขโดยจะใชจังหวัดเปนแนวขับเคล่ือน           
มีการเชื่อมโยงไปยังอําเภอ   องคการบริหารสวนทองถิ่น
และชุมชน   ซึ่ ง ในขบวนการแกปญหาความจนนั้น          
การสงเสริมการออมทรัพยเปนยุทธวิธีท่ีสําคัญวิธีหนึ่ง 
  “ออม”  ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.2542 หนา 1344  คือการเก็บหอมรอมริบ  เชน  ออม
ทรัพย,  ออมสิน, ถนอม, สงวน  เชน ออมแรง, ออมอด  คือ
การประหยัด, กระเหม็ดกระแหม  ดังนั้น  “การออม”  คือ
การเก็บหอมรอมริบ  โดยการเก็บรวบรวมไวทีละเล็ก        
ที่ละนอย   คือ   มีการ เก็บแลวตองรวบรวมเอาไวใช            
ในภายภาคหนา  โดยทั่วๆ ไป  การออมจะมีความหมาย   
มุงไปในทางออม ในแตละวันแตละสัปดาหหรือแตละเดือน  
จะนํ า เ งินแม เพี ยงนอยนิดมา เก็บรวบรวมไวทุก วัน            
ทุกสัปดาห  หรือทุกเดือนตอเนื่องกันไป  สมัยกอนไดมี  
การสนับสนุนใหราษฎรเก็บหอมรอมริบเงินทองเอาไว  
โดยสงเสริมใหเด็กนักเรียนตั้งแตวัยเด็ก  รูจักเก็บหอม    
รอมริบ  เปนตนวา  เจียดจากคาขนม  คาอาหารที่พอแมให
ไปโรงเรียนแตละวัน  หากเหลือจากการใชจาย  เชนวันละ
หนึ่งสตางค  สองสตางค  ตามแตจะทําไดเอาไปใสกระปอง
ออมสินไวและฝากไวกับธนาคารออมสิน  แลวธนาคาร
ออมสินจะออกสมุดบัญชีเงินฝากใหเปนหลักฐานเรียกวา  
สมุดออมสิน  จนเมื่อสิบกวาปมานี้  ธนาคารออมสินได
เปลี่ ยนแปลงธุรกิจโดยไมจํ ากัดกิจกรรมอยู เฉพาะที่         
การรับฝากเงินในลักษณะของการออมสินเหมือนเดิม
เทานั้น  ไดทําธุรกรรม  แตธนาคารเหมือนธนาคารพาณิชย

ทั่วๆ ไป  จนมีคนเอาไปลอวา  เอาเงินของเด็กๆ มาลงทุน
หรือเปลา 
  การที่ไดนําความหมายของการออมมาเชนนี้        
ก็ดวยประสงคจะชี้ใหเห็นถึงภาพของการออมวาตองมี
ความกระเหม็ดกระแหมและความประหยัด  มีเจตนานําเงิน
เหลือเก็บเอาไวใชประโยชนยามจําเปนในอนาคต  “การใช
อยางประหยัดเพื่อใหมีเงินเหลือ”  หรือ “การเก็บเงิน
บางสวนเอาไวแลวใชเทาที่จําเปน”  ถาหากใชจายออกไป  
โดยไมมีความจําเปน  ไมประหยัด และเงินสักหนึ่งรอยบาท  
หากจําเปนก็ตองใชก็เรียกวาไมสุรุยสุรายในอีกมุมมองหนึ่ง  
หากมีความจําเปนเกิดขึ้นแลวไมใชเงิน  ทั้งที่มีเงินพอจะใช
ตามความจําเปนนั้นได  เขาเรียกวา  “ขี้เหนียว” 
  เรื่องของความประหยัดอาจใชไดดีกับคนที่มีกิน 
มีใชอยางสะดวก  เมื่อมีเงินเหลือจะเก็บเอาไวเพื่อประโยชน
ในภายภาคหนา  อยางนี้เรียกวา  เปนคนประหยัดแลวก็มี
เงินเก็บเปนทุนที่จะใชแกปญหาทางการเงินในอนาคตได  
สําหรับคนที่ยากจนที่ไมมีฐานะทางเศรษฐกิจที่จะใชเงินได
อยางสะดวก  บางอาจจะอยูในภาวะของความพอมีพอกิน  
หากใชจ ายอยางกระเหม็ดกระแหม   ก็จะกระทบตอ        
การดํารงชีพอยางปกติสุข  จึงมีความยากลําบากในการ
ประหยัด  เพราะไมรูวาจะประหยัดอยางไร  ทุกๆ อยางที่
จะตองใช เงินก็ เปนเรื่องจําเปนทั้งนั้น   อยางไรก็ตาม         
ในวันหนึ่ง  เดือนหนึ่ง  ถาทํามาหามาไดเทาใด  ก็เจียดเงิน
สวนนั้นบางเล็กๆ นอยๆ ตามแตจะไดเก็บออมเอาไวทุกวัน  
ทุกเดือน  เพื่อจะนําเงินที่ไดจากการเก็บนั้นไปใชจายตาม
ความจําเปนในอนาคตซึ่ งแนนอนอาจไมพอ   ดังนั้น           
ก็จําเปนตองทบทวนการใชจายของตนเอง   สิ่งใดที่พอจะ
หามาไดเองก็หามา  ไมตองไปซื้อ  สิ่งใดที่ยังไมมีความ
เรงดวน  แมจะจําเปนก็ตองรอเอาไวกอน  สิ่งใดที่มีความ

สวนที่ 7 : บทความพิเศษ 

การออมของชุมชนเพื่อความอยูดี กินดี มีสุข 
 

ที่มา : หนังสือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาค  การเงิน  การคลัง เลม 3    
โดย  คณะทํางานเศรษฐกิจมหาภาค การเงิน การคลัง  

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  หนา 214 - 221 
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จําเปนก็หาซื้อ  หรือจัดจางเทาที่จําเปนพื้นฐาน  ไมตอง
ทันสมัย   หรือมีความซับซอนจนเกินความตองการใช       
ไมตองนิยมตามกระแสสังคมเกี่ยวกับยี่หอ  หรือแฟช่ัน  
เพื่อจะไดไมตองใชจายมากเกินไป  ซึ่งถือไดวาเปนการ
ดําเนินชีวิตในรูปแบบของชีวิตพอเพียง  ตามอัตภาพ  หรือ
อีกนัยหนึ่ง  คือการนอมรับเอากระแสพระราชดํารัส  เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช  
 

 แนวทางสงเสริมการออมในภาคชุมชน 
  “ชุมชน”  เปนแหลงที่ประชาชนมาอยูรวมกันเปน
กลุมเปนกอน   โดยมีความสัมพันธ กันทางสายโลหิต       
ทางวัฒนธรรม  ประเพณีหรือผลประโยชนรวมกัน  มีความ
เอื้อเฟอตอกัน  คําวา  “ชุมชน”  จึงมีความหมายถึง  สมาชิก
ของชุมชนทุกคน  โดยบุคคล  หรือครอบครัว  ซึ่งเปน  
หนวยเล็กที่สุดที่จะประกอบกันเปนสังคม  สําหรับในดาน
การออมนั้นสมาชิกแตละคนหรือครอบครัวของสมาชิก    
แตละครอบครัวที่มีการออม  และผลประโยชนในการออม  
ยอมเกิดแกตัวผูออมและครอบครัวนั่นเอง  อยางไรก็ตาม  
สภาพของปญหาในการดํารงชีวิตตามปกติของชุมชนใน
ฐานรากก็มีอยูมากมาย  โดยเฉพาะสําหรับผูที่เศรษฐกิจ
ฝดเคืองแลวจะประสบปญหาดานการเงินนี้อยู เสมอ         
การที่จะใหใชเงินออมของตัวเองไปแกปญหาตางๆ นั้น  
อาจทําไดไมเต็มที่  เพราะจํานวนเงินที่ออมไวมีไมเพียงพอ  
หรือเมื่อนําไปใชแลวก็หมดไป  กวาจะเก็บหอมรอมริบมา
ไดอีกรอบก็ตองใชเวลานาน  การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ของสมาชิกในชุมชนจะเปนการบรรเทาความเดือดรอนของ
สมาชิกสวนหนึ่ง  ดังนั้นจึงมีการยืมเงินจากผูที่เก็บออมอื่น
ในสมาชิกมาใชจาย   ยังมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน        
ในรูปแบบอื่นๆ อีก  เชนในสมัยกอนการชวยเหลือกันของ
คนในชุมชนคือการ“ลงแขก” ลงแขกทํานา ลงแขกเกี่ยวขาว  
ซึ่งเปนการชวยเหลือกัน  สรางความผูกพัน  ความสามัคคี
ใหเกิดขึ้นในชุมชน หรือแมแตการสรางบานเรือน กระทอม  
คนในชุมชนก็ไดชวยเหลือกันอยูเนืองๆ เปนตน  ซึ่งเปน
ประเพณีที่นาเลื่อมใส  และสรางความประทับใจใหแก     
ผูรูเห็น 
  ในปจจุบัน  การชวยเหลือกันของคนในชุมชนใน
ลักษณะเดิมอาจจะไมเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
หรือสภาพแวดลอมทางสั งคมที่ เปลี่ ยนไป   ดั งนั้ น           

การสงเสริมใหมีการออมในลักษณะของการออมทรัพยจึง
เปนชองทางที่คนในชุมชนเกื้อกูลกันได  โดยการรวมพลัง
ทรัพยในการออมของแตละบุคคลเขามาสูสวนกลางภายใต
การบริหารจัดการของชุมชนเอง  โดยตองมีการบริหารอยาง
มีระบบและโปรงใสเพื่อใหเกิดความไววางใจ  บริหารดวย
ความเสมอภาค  เพื่อใหเกิดความสามัคคี  และบริหารจัดการ
การออมทรัพยของชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อสรางวินัยของ
ชุมชนและความยั่งยืน   
  การจัดการเรื่อง
การออมแตกตางไปจาก
การ  “การลงแขก”  ถึงแม
จะมี เจตนาเดียวกัน   คือ
การชวยเหลือซึ่งกันและ
กันก็ตาม  การออมทรัพย
ของชุมชนตองดําเนินการ
ดวยความมุงมั่นของผูนําชุมชน  ที่ตองเปนผูมีวิสัยทัศน      
มีความเสียสละและมีความรักชุมชนของตน  เปนเบื้องตน
เสียกอน  การบริหารตองทําเปนระบบ  การจัดการตองทํา
อยางมีขั้นตอน  การตรวจสอบตองกระทําตามชวงเวลาที่
เห็นสมควร   การดําเนินการทุกอยางตองมีการเริ่มตน  
สําหรับที่สงเสริมออมทรัพยนั้น  โดยทฤษฎีแลวควรจะตอง
มีความพรอมเสียกอน  คือ  ชุมชนจะตองมีความพรอม  
เขาใจจุดประสงคของการออมทรัพย  เขาใจขั้นตอนของการ
รวมมือและกระบวนการในการบริหารจัดการ   และ
รับทราบถึงประโยชนที่สมาชิกทุกคนพึงไดรับ  แลวมี
ความเห็นพรอมกันที่จะทําใหเกิดการออมทรัพยของชุมชน
หรือกลุมสมาชิกขึ้น  ผูนําชุมชนหรือผูนํากลุมจะตองเปน
ผูใหความรู  ทําความเขาใจแกสมาชิก  เพื่อเตรียมความคิด  
มีความตั้งใจแลวการออมของกลุมก็เริ่มตนได  โดยการ
เริ่มตนนั้นจะตองยึดหลักคุณธรรม  5  ประการ  ดังนี้ 
 1.  ความซื่อสัตย 
  2.  ความเสียสละ 
  3.  ความรับผิดชอบ 
  4.  ความเห็นอกเห็นใจกัน 
  5.  ความไววางใจ 
  อนึ่งการอยูรวมกันอยางเปนสุขนั้น  จําเปนตองมี
ระเบียบ  กฎกติกา  โดยใหทุกคนไดมีสวนรวมในการออก
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กติการวมกัน  อาทิ  กําหนดวันออม  เพื่อนําเงินมาเขาบัญชี
เปนเงินออมเก็บไวที่ชุมชน  โดยกําหนดวันรับเงินออม
ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน  เปนชวงเวลาของการออม      
ในกรณีที่บางเดือนสมาชิกไมสามารถจะเก็บเงินออมได      
ก็มีขอกําหนดไว  ในเดือนตอไปใหนําเงินมาชดเชยใหครบ
ตามจํานวน  ทั้งนี้การขาดการออมตองไมเกิน 3 เดือน       
ถาเกินกําหนดก็จะมีคณะกรรมการเขาไปพูดคุยกับสมาชิก  
ผูนั้นเปนการเฉพาะตัวกอน   แลวจึงนําผลการพูดคุยนั้น   
เขาเสนอที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามระเบียบที่กําหนดไว
ตอไป  สวนจํานวนเงินออมแตละเดือน อาจกําหนดจํานวน
เงินออม  เดือนละไมตํ่ากวา 30 บาท หรือวันละ 1 บาทตอ
เดือน   หรือจํ านวนเงินที่ ไมมาก เกินความสามารถ           
ของสมาชิก 
  สวนการเพิ่มจํานวนเงินออมนั้น  ใหเพิ่มเงินออม
ตามความสามารถของตนเอง  กลาวคือบางเดือนมีนอย  
ฝากนอย  บางเดือนมีมากฝากมาก  เมื่อดําเนินการเชนนี้ได
ในระยะเวลาหนึ่งและสามารถรวบรวมเงินออมไดมากพอ  
ก็เปดใหกูยืมแกสมาชิกได 
  การออมทรัพยจะบรรลุความสําเร็จไดจะใช
เวลานานเทาใด  มากนอยเทาใด  ขึ้นอยูกับความเอาจริง   
เอาจังของสมาชิก  ความสามารถของสมาชิกในการออม  
และเปาหมายที่กําหนดไว  จากนั้นจึงเปนการเสริมสราง
ศักยภาพของกลุม  ในการชวยเหลือเกื้อกูลสมาชิก  ดวยการ
หารายไดเสริมใหแกเงินออมของกลุม  ดวยการสงเสริม
อา ชีพและดวยการดํ า เนินกิ จกรรมทางสั งคม  ฯลฯ             
ซึ่งทั้งหมดนี้เปนการสรางความเขมแข็งใหแกสมาชิกและ
กลุมออมทรัพย 
  การหารายได เสริมจากการใหสมาชิกกู ยื ม  
นอกจากจะเปนการอนุเคราะหสมาชิกดวยกันแลว  ยังเปน
การเพิ่มรายไดซึ่งนาจะดีกวาการเก็บเงินไวเฉยๆ  แตควรมี
ขอ กําหนดว า   การคิดดอกเบี้ ยตองพอเหมาะพอสม           
ไมมากมายเหมือนดอกเบี้ยธนาคาร  แตตองพอเพียงกับ
คาใชจายในการใหบริการ  นอกจากนั้นจํานวนเงินที่ใหกู
ตองสอดคลองกับฤดูการขายผลผลิต  หรือการเก็บรวบรวม
รายไดของสมาชิก  สวนหลักประกันการกูยืมนั้นไมตองมี
หลักทรัพยค้ําประกัน   แตใหสมาชิกค้ําประกันกันเอง         
มีมาตรการบังคับใหจ ายเงินตนคืนตามกําหนดเวลา         

โดยทําหลักฐานไวและมีการใหสัจจะตอกลุม  กําหนด
มาตรการใหมีการปรับในกรณีที่มีการฝาฝนขอกําหนด     
ซึ่งทั้งหมดดังกลาวอาจออกมาเปนขอบังคับการกูยืมของ
กลุมโดยสมาชิกทุกคนใหสุตยาบันเอาไว  ถือสัจจะเปน
สําคัญ  ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง  ที่ประสบความสําเร็จ
มาแลว  ในชุมชนบานทุม  ต.บานทุม  อ.เมือง  จ.ขอนแกน  
โดยชุมชนไดเริ่มใหสมาชิกรูจักการออม  และตกลงรวมกัน
จัดตั้งกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตขึ้น  โดยเริ่มตามขั้นตอน
ที่กลาวมาแลวขางตน  ใชเวลาประมาณ 6 เดือน  จึงได
ใหบริการแกสมาชิกได   เปนการยืมเพื่อลงทุนคาขาย  
การศึกษา  สวัสดิการ  และสวนหนึ่งกลุมนําไปลงทุนทําปุย
ชีวภาพ 
  สําหรับในเรื่องการสงเสริมอาชีพ  หากเปนชุมชน
เกษตร   ก็ควรสงเสริมในเรื่องของการเกษตร   โดยตั้ง
ความหวังในการสงเสริมไววาจะเปนการยกฐานะของ
เกษตร   ยกฐานะทางเศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการ
ประกอบอาชีพ  กําหนดแนวทางดําเนินการในเรื่องที่พอจะ
ทําไดดวยตนเอง  เปนลําดับแรก  ลดตนทุนการผลิตเกี่ยวกับ
การใชแรงงาน   ดวยการใหมิติของเวลา   คือ  ทําอะไร          
ที่ เหมือนๆกัน  ในชวงเวลาพรอมกันเพื่อลดคาใชจาย  
เกี่ยวกับการบํารุงรักษาพืชพันธุ  เชน  การทําปุยชีวภาพ  
จากวัสดุที่หาไดในชุมชนหรือบริเวณใกลเคียงในแบบที่
เรียกวาทําเองใชเอง  จัดการกับแมลงและศัตรูพืชตาม      
ภูมิปญญาทองถิ่น  การบริหารจัดการน้ําอยางประหยัด    
หากไมมีน้ําก็ตองจัดหาแหลงน้ําหรือกักเปนน้ําไวใหได  
เมื่อมีแลวก็ใชอยางมีประสิทธิภาพ  ปลูกพืชใหสอดคลอง
กับสภาวะของน้ําที่มีอยู  จัดการเรื่องการตลาดเพื่อใหมี
พืชผลขายไดตามความตองการของทองตลาด  ในราคาที่
เปนธรรม  ทั้งชนิดของพืชผลและปริมาณที่ออกสูตลาด  
การบริหารดานการเกษตรที่กลาวนี้  เปนเรื่องของผูคนใน
ชุมชนที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเปนสวนใหญ  ในปหนึ่งๆ 
อาจมีชวงเวลา 2-3 เดือนที่วางจากงานประจํา  ชุมชนควร
ชวยกันคิดทําอาชีพที่จะมีรายไดมาเติมชองวางดังกลาวนี้  
เชน  ในการทําอุตสาหกรรมครัวเรือน  การทําอิฐกอสราง
จากดินในพื้นที่  การทอผา  การทําดอกไมประดิษฐ  หรือ
การผลิตจากการใชหวาย  หรือไมไผ  เปนตน  หรือจําทํา
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อะไรที่เปนผลิตภัณฑจําหนายก็ไดทั้งสิ้น  เพียงแตอยาได
ปลอยใหเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน 
  สวนในเรื่องของการใหสวัสดิการแกสมาชิกนั้น  
สิ่งที่ควรดําเนินการกอนอื่นก็คือ  สวัสดิการดานฌาปนกิจ  
เมื่อเจ็บปวยมีบริการของรัฐคอยชวยเหลือ  แตเมื่อตายแลว
ใครจะชวยเหลือครอบครัวได  สมาชิกในชุมชนจึงควรจะ
ชวยเหลือกันโดยจัดตั้ งกลุมสวัสดิการขึ้นดูแลเรื่องนี้  
วิธีการดําเนินงานนั้นเปนที่ทราบกันแพรหลายแลว  แตตอง
ระมัดระวังในเรื่องเวลาของการจายเงิน  ครอบครัวของ
ผูตายยอมตองการเงินอยางเรวดวน  เพื่อจัดการศพเปน
ลําดับแรก รอไมได  ดังนั้น  การที่กลุมฯจะสามารถจายเงิน
ไดทันทวงทีนั้น  ก็ขึ้นอยู กับการบริหารและจัดการอีก
นั่นเอง  ตองโปรงใส  ฉับไว  ใหถึงมือ  สวนสวัสดิการใน
เรื่องอื่นนั้นตองทันตอสถานการณในปจจุบัน  เงินเฟอมาก
ขึ้นบรรดาขาวของที่จําเปนทั้งหลายตางขึ้นราคา  รวมถึงคา
โดยสารในการเดินทาง  จึงควรที่ชุมชนจะไดคิดหาหนทาง
อยางใดอยางหนึ่งในการประคับประคอง  การครองชีพของ
สมาชิกโดยเฉพาะเรื่องสิ่งอุปโภคและบริโภค  อาจจะ
ดําเนินการโดยตั้งเปนสหกรณขึ้นดูแล  ทั้งดานการจัด
จําหนายผลิตภัณฑ  ผลิตผลของชุมชน  และการจัดหา
สิ่ งจํ า เปนมาสนองความตองการของชุมชนในราคา
พอสมควร  ซึ่งจะเปนกลไกของชุมชนระหวางผูผลิตและ
ผูบริโภคโดยตรง 
  สําหรับกิจกรรมดานสังคมซึ่งมีความสําคัญไม   
ยิ่งหยอนไปกวากิจกรรมดานอื่นๆ   ความรวมมือของ
สมาชิกในชุมชนตองเริ่มตนขึ้นกอน  โดนเฉพาะอยางยิ่ง
การดูแลและเอาใจใสเยาวชนของชุมชนใหหางจากอบายมุข  
เชน  ยาเสพติด  และการพนัน  เปนตน  อีกทั้งควรตอง
สงเสริมใหสมาชิกของชุมชนชวยกันฟนฟูและรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามเอาไว   เพราะนั่นคือ  
เอกลักษณของชุมชน  กิจกรรมดานสังคมจะลุลวงไปได
จะตองมีเงินทุนเปนองคประกอบ  เงินออมของชุมชนควร
แบงสวนหนึ่งเอาไวเพื่อดําเนินการในดานนี้  นอกเหนือจาก
เงินที่ทางราชการ   หรือทั้งภาครัฐและเอกชนใหการ
สนับสนุน  ควรมีคณะกรรมการคณะหนึ่งที่แสวงเงินทุน
ดานสังคม  โดยใชความสําเร็จในการออม  และศักยภาพ
ของชุมชนเปนจุดประชาสัมพันธ  หรือเปนจุดขาย  ขณะนี้ 

มีองคกรภาคเอกชน   และบริษัทใหญจํานวนไมนอยที่
ประสงค  จะรวมสนับสนุนสรางความเขมแข็งใหชุมชน  
แตเขาไมแนใจวา  ความชวยเหลือหรือสนับสนุนที่หยิบยื่น
ใหจะเปนไปตามความประสงคในการพัฒนาชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพหรือไม  ความโปรงใสในการบริหารการเงิน
ตองแสดงใหเห็นได 
  สรุป 
 การออมของชุมชนนั้นมีความสําคัญที่จะสราง
ความเขมแข็งและความมั่นคงทางการเงินใหแกสมาชิกของ
ชุมชน  และดานการบริหารจัดการที่ดี  การออมของชุมชน
จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาชุมชน  ไมวาทางราชการ  
องคกรภาครัฐ  หรือภาคเอกชน  จะใหการสนับสนุนดวย
หรือไมก็ตาม 
  การบริหารจัดการอาจจะตั้งเปนกลุมออมทรัพย
ของชุมชนขึ้น  ดําเนินการในเรื่องของการสรางความ
เขมแข็งดานการเงินของกลุมโดยการสงเสริมการประกอบ
อาชีพของผูคนในชุมชน  ดําเนินธุรกรรมแทนสมาชิกในรูป
ข อ ง สหก รณ ส นั บ สนุ น กิ จ ก ร ร ม ด า น สั ง ค ม แ ล ะ               
ดานสวัสดิการของชุมชนโดยคณะกรรมการ 
  ความสําเร็จจะเกิดขึ้นไดดวยความตั้งใจ  และ
ความรวมมือของสมาชิกในชุมชนดวยการออมเสียกอน  
ผู บริหารที่ ดี มี คุณธรรม เสี ยสละและซื่ อสั ตยสุ จริ ต  
ดําเนินการบริหารอยางโปรงใส   เสมอภาค   บนหลัก     
ธรรมาภิบาล  บริหารจัดการพัฒนาชุมชน  เมื่อเปนดังนี้ได  
ชุมชนก็เปนปกติสุข  ความอยูดีกินดียอมมีขึ้นในชุมชนนั้น
โดยอัตโนมัติ  ในความรูสึกของคนทั่วไปแลว  คงไมมีใคร
สงสัยวา  การออมของชุมชนจะไมทําใหชุมชนอยูดีกินดีขึ้น  
แตเขาจะสงสัยเรื่องความโปรงใสในการบริหารกิจกรรม
ของชุมชนเสียมากกวา  ซึ่งมีใหเห็นอยูดาษดื่น  การออม
ของชุมชนจะตองมี  “คุณธรรม”  เขามาอยูในหัวใจของ      
ทุกคนในชุมชน  ความอยูดี  กินดี  มีสุขของชุมชน  จึงจะ
เกิดขึ้นอยางถาวร 
  “อยากอยูดี  กินดี  ตองมีการเก็บออม  แลวนอม
เอาคุณธรรมนําชุมชน  ไปสูความเขมแข็งและยั่งยืน” 

 


