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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมกราคม 2552 

ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน  โดยเฉพาะ
ผลผลิ ตภาคอุ ตสาหกรรมและการส งออกที่ หดตั ว             
สูงตอเนื่อง  ขณะเดียวกันการอุปโภคบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโนมลดลงสอดคลองกับการนําเขาที่      
หดตัวลงมาก  นอกจากนี้  ผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญ
ชะลอตัวตอเนื่องทําใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญ
ชะลอตัว  สําหรับการทองเที่ยวยังคงหดตัวแตในอัตราที่
นอยลง 

เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดีจากเงิน
สํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง  รวมทั้งดุลการคา
และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการนําเขาที่ลดลงมาก  
สําหรับเสถียรภาพในประเทศ   อัตราเงินเฟอในเดือน
มกราคมติดลบเปนครั้งแรกนับตั้งแตเดือนตุลาคม 2542  
สวนการจางงาน  แมอัตราการวางงานโดยรวมยังอยูใน
ระดับต่ํา  แตการจางงานในภาคการผลิตยังคงลดลงตอเนื่อง 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมกราคม  2552   
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวจากการปรับลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต  ภาคเกษตรกรรมหดตัว  จากผลผลิตและ
ราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ดานปศุสัตวหดตัว  สวน
ดานเหมืองแรและเหมืองหินขยายตัว  ดานอุปสงค  การ
บริโภคชะลอตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม การลงทุนภาคเอกชน

หดตัวตามพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคลลดลง  การนําเขาและการสงออกลดลง
ตอเนื่อง  ขณะที่ผลการเบิกจายรายจายลงทุนปรับตัวสูงขึ้น           
ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวตอเนื่อง   
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลง
ตามราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาล  และดานการจาง
งานเพิ่มขึ้น 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากพืชผลสินคาสําคัญ 
ไดแก ยางพารา  มันสําปะหลัง  และสับปะรดลดลง 
    ๏  ปศุสัตว  หดตัว  จากมูลคาผลผลิตไกเนื้อและ
สุกรปรับตัวลดลง   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  ตามปริมาณ
ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตที่เพิ่มขึ้น  
   ๏   ภาคอุตสาหกรรม   ชะลอตัว   โดยจํานวน             
ทุนจดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  
แตภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  ชะลอตัว  โดยจํานวน
รถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมเพิ่มขึ้น  แต
ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดลดลง  

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  หดตัว  โดยเฉพาะพื้นที่
อนุญาตกอสราง  จํานวนรถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหม  
และทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวลดลง 

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัว  ตามผลการเบิกจาย
งบประจําและงบลงทุนที่สูงขึ้น   

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง   

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปริมาณ
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ 2.22 ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ลดลง  และมาตรการของรัฐบาล
ชวยเหลือคาครองชีพ 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 

 1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมกราคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
3,784.43  ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน  
5,871.78  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  60.81  และต่ํากวา
ประมาณการ  6,329.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  62.58 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – มกราคม  2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมทั้งสิ้น  17,684.69  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  19,896.33  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  52.94  
  การนําสงรายได  
  เดือนมกราคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  10,591.40  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร    
9,442.83 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.16 รายไดจากการขาย  
7.65  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.07 รายไดอื่น  13.18       
ลานบาท   คิดเปนรอยละ   0 .12  และรายได เงินนอก
งบประมาณ  1,127.74  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.65  
 
 
 

  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 
2551 – มกราคม  2552)  มีจํานวน  37,271.48  ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  33,222.89  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  89.14  รายไดจากการขาย  28.17   คิดเปนรอยละ  
0.08  รายไดอื่น  46.46  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.12  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ  3,973.96  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  10.66  
 
ดานรายจาย 
  เดือนมกราคม  2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน  1,675.77  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  57.34  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
3.54   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552)  จังหวัดระยองมี
การเบิกจายจํานวน  5,130.33  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  824.12  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  13.84 
   
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมกราคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จากเงินงบประมาณ  9,463.66  ลานบาท  ขณะที่รายจาย     
ปปจจุบันมีจํานวน  1,529.77  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  7,933.89  ลานบาท       
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมกราคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  250.35  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
80.28  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  170.07  ลานบาท   
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1.3  ความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง  และงบ
บริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552   
 

งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 จังหวัดระยอง   ไดรับงบประมาณ  263,989,300  
บาท 
   -  จํานวน  41 โครงการ    
 -  เบิกจายแลว 3.71 ลานบาท(คิดเปนรอยละ1.41) 
 -  คงเหลือ260.27ลานบาท (คิดเปนรอยละ 98.59) 
    

งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 9,700,000  บาท 
  -  จํานวน  10  โครงการ   
  -  อนุมัติแลว   3.96  ลานบาท 

  -  คงเหลือ  5.73  ลานบาท 

 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนมกราคม 2552  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 97.25 ลานบาท   
ลดลงรอยละ 11.25 จากการเพิ่มขึ้นของสินคา  ประเภท
อาหาร   ประ เภทของใช /ของตกแต ง /ของที่ ร ะลึ ก               
ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด  และสินคา OTOP  ไดมีการ
จํ าหน ายผ านอิน เทอร เน็ต  เชน  ไทยตํ าบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 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  18,675  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   560.48  ลานบาท   ในเดือนมกราคม  2552       
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้น      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกู
จํานวน  111  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ  76.19) และจํานวนเงิน
อนุมัติ  4.91 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 120.18) สวนยอดหนี้
คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน  20.41  ลานบาท  
(เพิ่มขึ้นรอยละ 10.44)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระ    
รอยละ  19.02  (เพิ่มขึ้นรอยละ 7.09)   
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สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมกราคม  2552   
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคอุตสาหกรรม ชะลอตัวจากการปรับลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต  ภาคเกษตรกรรมหดตัว  จากผลผลิตและ
ราคาพืช เศรษฐกิจสํ าคัญลดลง   ด านปศุสัตวหดตั ว         
สวนดานเหมืองแรและเหมืองหินขยายตัว  ดานอุปสงค  
การบริ โภคชะลอตัวตามภาษีมูลค า เพิ่ ม  การลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวตามพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนทุน
จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลลดลง  การนําเขาและการสงออก
ลดลงตอเนื่อง  ขณะที่ผลการเบิกจายรายจายลงทุนปรับตัว
สูงขึ้น  ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัว
ตอเนื่อง   ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัด
ชะลอตัวลงตามราคาน้ํามันและมาตรการของรัฐบาล  และ
ดานการจางงานเพิ่มขึ้น 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากพืชผลสินคาสําคัญ 
ไดแก ยางพารา  มันสําปะหลัง  และสับปะรดลดลง 
    ๏  ปศุสัตว  หดตัว  จากมูลคาผลผลิตไกเนื้อและ
สุกรปรับตัวลดลง   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  ตามปริมาณ
ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตที่เพิ่มขึ้น  
   ๏   ภาคอุตสาหกรรม   ชะลอตัว   โดยจํานวน             
ทุนจดทะเบียนและโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  
แตภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  ชะลอตัว  โดยจํานวน
รถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมเพิ่มขึ้น  แต
ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดลดลง  

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  หดตัว  โดยเฉพาะพื้นที่
อนุญาตกอสราง  จํานวนรถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหม  
และทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวลดลง 

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัว  ตามผลการเบิกจาย
งบประจําและงบลงทนุที่สูงขึ้น   

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง   
 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปริมาณ
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ 2.22 ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ลดลง  และมาตรการของรัฐบาล
ชวยเหลือคาครองชีพ 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 
       รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ  ในเดือนมกราคม 
2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 เกษตรกรรมในเดือนมกราคม  2552  หดตัว        
โดยมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  55.77  เนื่องจากราคายางพาราที่ปรับตัว
ลดลงมาก  โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว  
ทําใหความตองการใชยางพาราเพื่ออุตสาหกรรมลดลง  
รวมทั้ งร าคาน้ํ ามันดิบที่ ปรับลดลงตอ เนื่ อ ง   ทํ าให
ผูประกอบการเปลี่ยนไปใชยางสังเคราะห  ซึ่งมีราคาถูกกวา
ยางธรรมชาติมากขึ้น  ดานมูลคาผลผลิตมันสําปะหลังลดลง
เมื่ อ เทียบกับ เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  12 .88        
แมวาปริมาณผลผลิตออกสูตลาดมาก    ซึ่งเปนชวงฤดู     
เก็บเกี่ยวผลผลิต  แตราคามันสําปะหลังยังคงปรับตัวลดลง
ตอเนื่อง  จากปญหาสภาพเศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตทางการเงินในสหรัฐฯ  ขยายตัวเปนวงกวางขึ้น  
สงผลใหประเทศคูค าต างชะลอการสั่ งซื้อผลิตภัณฑ         
มันสําปะหลัง  และมูลคาผลผลิตสับปะรดลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  16.47  เนื่องจากเปน
ชวงที่ปริมาณผลผลิตออกสูตลาดเปนจํานวนมาก  สงผลให
ราคาสับปะรดมีแนวโนมลดลงตอเนื่อง 
 
  แนวโนมดานเกษตรกรรม  เดือนกุมภาพันธ 2552
คาดวายังชะลอตัวตอเนื่อง   จากดานราคายางพารามี
แนวโนมลดลงตามราคายางในตลาดโลก  เปนผลจากราคา
น้ํามันดิบที่ลดต่ําลง และอุปสงคตางประเทศที่ลดลง   
โดยเฉพาะตลาดยางรถยนตของจีน   ดานราคามันสําปะหลัง
คาดวาจะยังคงลดลง  เนื่องจากประเทศคูคาชะลอการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  และราคาสับปะรด คาดวาจะลดลง  
เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น   
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2551 2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ยางพารา 141.62 98.95 38.46 62.64

 % -6.21 -58.46 -79.31 -55.77 

มันสําปะหลัง 81.49 51.66 51.53 71.00

 % -25.96 -43.77 -42.30 -12.88 

สับปะรด 215.00 153.51 160.40 179.59

 % -9.37 -50.62 -42.82 -16.47 

รายการ

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตวในเดือนมกราคม 2552  หดตัว  โดยมูลคา
ผลผลิตไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  24.90  เนื่องจากปริมาณผลผลิตไกเนื้อที่ออกสู
ตลาดลดลง  เนื่องจากผูประกอบการลดกําลังการผลิตจาก
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว  และมูลคาผลผลิตสุกรลดลง          
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   11 .63                      
โดยปริมาณผลผลิตออกสูตลาดลดลง  เนื่องจากผูบริโภค
ชะลอการบริโภคเนื้อสุกร  สวนราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้น
ตอเนื่อง  สวนมูลคาผลผลิตเปดเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  24.33  จากปริมาณผลผลิต
ที่ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น  ประกอบกับราคาเปดเนื้อปรับตัว
สูงขึ้นมาก  สําหรับราคาไขไก เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนจาก 1.93 บาท/ฟอง  เปน  2.09 บาท/ฟอง  
สวนราคาไข เปด เพิ่ มขึ้น เมื่ อ เที ยบกับ เดือนเดียว กัน          
ของปกอนจาก 2.90  บาท/ฟอง เปน 3.06 บาท/ฟอง   
 
  แนวโนมดานปศุสัตว  เดือนกุมภาพันธ 2552    
คาดวาชะลอตัว  โดยผลผลิตไกเนื้อและสุกรปรับตัวลดลง
ตามความตองการที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  
สวนผลผลิตเปดเนื้อจะยังคงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก  และ
ราคาไขไกและไขเปดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2551 2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ไกเนือ้ 164.68 108.00 120.84 123.67

 % 0.49 -33.88 -2.89 -24.90 

เปดเนือ้ 20.48 23.47 19.82 25.47

 % 44.93 -1.48 -5.59 24.33

สุกร 42.92 35.68 35.24 37.93

 % 98.93 15.71 -16.13 -11.63 

รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนมกราคม 2552  
ขยายตัว  โดยมูลคาผลผลิตหินปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  35.61  เนื่องจากผูประกอบการ
ไดเรงการผลิตเพิ่มขึ้น  จากความตองการของโรงานผลิต
ปูนซี เมนตตามการขยายตัวของภาคการกอสรางของ
ประเทศ   ประกอบกับราคาหินปูนที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก  
และมู ลค า ผลผลิ ตหินแกรนิ ต เพิ่ มขึ้ น เมื่ อ เที ยบกับ           
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   157.85  เนื่องจาก
ผูประกอบการเรงการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของ
ภาคกอสรางที่ขยายตัว  แตอยางไรก็ตาม  มูลคาผลผลิตของ
แรทรายแกวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   
รอยละ  38.09  เนื่องจากผูประกอบการไดปรับลดกําลังการ
ผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในเดือนกุมภาพันธ 2552  คาดวาผลผลิตแรทรายแกวจะ
ปรับตัวดีขึ้นตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนมดีขึ้น  
สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะขยายตัวจาก
ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  ตามภาคการกอสรางที่ขยายตัวไดดี
โดยเฉพาะการกอสรางอาคารพาณิชยที่เพิ่มขึ้นมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2551 2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

แรทรายแกว 18.16 11.94 8.44 11.24

 % 1.17 -5.46 -19.03 -38.09 

หินปนู 4.82 5.11 9.12 6.54

 % 43.96 8.52 183.34 35.61

หินแกรนติ 6.70 16.94 18.82 17.28

 % -17.81 5.52 122.93 157.85

รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 9 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2552  ชะลอตัว  
โดยจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  5.53  สวนจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  4.56  ซึ่งมีโรงงานตั้งใหมจํานวน  
1  โรงงาน  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการที่สําคัญ  ไดแก  ประเภทคัดแยกสิ่งปฏิกูล
หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย  ดานจํานวน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 4.42 ตามการเพิ่มขึ้นของโรงงาน
อุตสาหกรรมและการขยายกิจการของโรงงานอุตสาหกรรม   
อยางไรก็ตาม  ภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   85.70  เปนผล
มาจากการยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํ ามันดี เซล     
น้ํามันดีเซล B5 และน้ํามันในกลุมแก็สโซฮอล  เพื่อชวยให
ราคาน้ํามันถูกลง  สงผลใหภาษีน้ํามันซึ่งเปนภาษีหลักของ
จังหวัดลดลงเปนจํานวนมาก  และปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคอุตสาหกรรมลดลง 
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม   เดือน
กุมภาพันธ 2552  คาดวาจะชะลอตัว  จากภาษีสรรพสามิต
ลดลงจากผลของการยกเวนและปรับลดอัตราภาษีน้ํามันฯ
ของรัฐบาล   สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจาง
แรงงานยังคงเพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยลบที่มีผลตออุตสาหกรรม  
คือ  ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  และการสงออกหดตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551 2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

 ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม 

  (ลานกิโลวัตต)
591.50 655.06 511.36 452.93

% 5.84 5.83 -12.72 -23.43 

โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,731 1,825 1,828 1,810

% 1.76 5.55 4.70 4.56

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 144,106 150,811 150,936 150,480

% 13.76 4.66 4.20 4.42
ทนุจดทะเบยีนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 815,173.78 851,057.07 860,061.96 860,237.44

% 11.18 4.48 5.37 5.53

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,662.00 483.83 416.41 523.64

% 3.88 -84.07 -86.63 -85.70 

รายการ

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



 

 

.                                                                                                  

  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 การบริการและการทองเที่ยว   ขยายตัว  โดยมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
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  เดือนกุมภาพันธ 2552  
คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวใน
จังหวัดอยางตอเนื่อง   โดยนักทองเที่ยวสวนใหญเปน
นักทองเที่ยวชาวไทย  ประกอบกับจังหวัดระยองอยูใกล
กรุงเทพฯสามารถเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวได       
และมีอาหารทะเลสด สถานที่พักมากมายไวบริการ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้การบริการและการทองเที่ยว 
 

ทั้งป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

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

    % 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 n.a. n.a.

    % 10.44 19.83 4.15 8.19 70.59 12.39 3.71  -  -

รายการ
2550 2551

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



 

 

.                                                                                                  

  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 11 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนมกราคม 2552  
ชะลอตัว  พิจารณาจากจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  70.97  
เนื่องจากผลของฐานต่ําในปกอนที่มีการรอซื้อรถ E20     
ชวงตนป  และปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้น
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   69 .16  
เนื่องจากมีการผลิตรถจักรยานยนตรุนใหมที่ใชระบบ     
จ ายน้ํ ามันแบบหัวฉีดซึ่ ง เปน เทคโนโลยี ใหม   และ         
กําลังไดรับความนิยม  ประกอบกับปจจุบันสามารถออกรถ
ไดสะดวกขึ้นดวยการใชดาวนนอยและผอนชําระได     
หลายงวด  อยางไรก็ตาม  ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   56.36  เปนผลจาก          
การนําเขาผานดานศุลกากรลดลง  สงผลใหการจัดเก็บ    
ภาษีอากรไดลดลง  ประกอบกับประชาชนระมัดระวัง    
การใชจายและมีการออมเงินมากขึ้น  และปริมาณการใช
ไฟฟาของครัวเรือนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ     
ปกอนรอยละ  7.62  เนื่องจากประชาชนลดการใชไฟฟาลง
เพื่อลดคาใชจาย 
 

แนวโนมการบริโภคภาคเอกชน  เดือนกุมภาพันธ 
2552  คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  ตามภาษีมูลคาเพิ่มนาจะ
ขยายตัวไดดี    จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนต        
จดทะเบียนใหมคาดวาจะยังขยายตัวตอเนื่อง  และความ
เช่ือมั่นผูบริโภคปรับตัวดีขึ้น 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551 2552
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 4,941.73 2,332.96 2,554.99 2,156.56
  % 68.27 -42.72 -43.37 -56.36 
จํานวนรถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 279 256 178 477
  % -47.85 4.49 57.52 70.97
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบยีนใหม(คัน) 1,433 3,047 2,592 2,424
  % -53.50 8.20 35.78 69.16
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 37.79 36.15 30.43 34.91
  % 21.28 -3.52 -15.96 -7.62 

รายการ

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีระยอง  สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 

 
 

 
 
 

 
  การลงทุนภาคเอกชน  ในเดือนมกราคม 2552    
หดตัว   จากจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางลดลง       
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จํานวน  55,905       
ตารางเมตร  ลดลงรอยละ 44.87  ตามการลดลงของพื้นที่
อนุญาตกอสร างที่ อยู อ าศัยและอาคารอุตสาหกรรม         
เปนสําคัญ  จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  74.72  และ
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  33.33 สําหรับธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียน
ต้ังใหมที่สํ าคัญ   ไดแก   ประเภทกิจการผลิตแปรรูป 
จําหนาย รับซื้อสงออกน้ําผึ้ง  ประเภทกิจการจําหนาย
อุปกรณไฟฟา  เครื่องจักร พัดลม   และประเภทกิจการ
รับเหมากอสราง  อยางไรก็ตาม  ปริมาณการจดทะเบียน
รถยนตพาณิชยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  0.43   
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  เดือนกุมภาพันธ 
2552  คาดวาจะชะลอตัว  พิจารณาจากพื้นที่ไดรับอนุญาต
กอสรางและจํานวนธุรกิจนิ ติบุคคลที่ขยายตัว    ทั้งนี้
ผูประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหาความไม
แนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวลงของอุปสงค
จากในและนอกประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2551 2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
 พื้นท่ีไดรับอนุญาตกอสรางรวม
(ตารางเมตร)

101,410 122,098 58,594 55,905

% -11.07 -27.68 -11.83 -44.87
 - ที่อยูอาศยั(ตารางเมตร) 79,070 101,840 53,683 48,204

% -16.42 10.30 54.00 -39.04
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 3,784 11,596 2,078 3,662

% -10.73 111.30 106.15 -3.22
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 13,469 1,000 690 4,039

% 537.13 -79.85 -96.66 -70.01
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 5,087 7,662 2,143 0

% -61.09 -88.40 -78.44 -100.00
 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
(ลานกิโลวัตต)

16.41 16.55 15.52 14.86

% 15.89 3.63 -0.39 -9.45
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม(ลานบาท) 393.15 751.85 -210.84 99.40

% 246.94 282.52 -161.47 -74.72
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 69 43 -5 46

% 43.75 2.38 -66.67 -33.33
การจดทะเบียนรถยนตพาณชิย(คัน) 467 317 191 469

% -33.85 -31.68 -14.35 0.43

รายการ

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอ.แกลง,  สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง, 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง,  สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง    
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐ ในเดือนมกราคม 2552 ขยายตัว   
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยการเบิกจาย      
งบประจําเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  1.92  และผลการเบิกจาย       
งบลงทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  6.46  เนื่องจากการเรงรัด
สวนราชการใหเรงการเบิกจายตามเปาหมาย  สําหรับผลการ
เบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการเบิกจายลดลงรอยละ  61.49  และ  
63.98  ตามลําดับ  
 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  เดือนกุมภาพันธ 2552  
คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป  ใหสวน
ราชการมีการเบิกจายโครงการตาง ๆ ทําใหเกิดการจางงาน   
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2551 2552
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,038.78 1,080.37 1,094.58 1,058.69
   % 21.28 3.64 -1.97 1.92
รายจายลงทุนจากงบประมาณ 579.65 106.50 176.52 617.08
   % 560.34 -64.97 -41.26 6.46
 รายจายประจําของอปท. 161.19 128.45 140.81 62.07p
   % 65.63 4.33 -4.66 -61.49 
 รายจายลงทุนของอปท. 50.55 21.34 46.08 18.21p
   % 27.01 -57.63 -36.32 -63.98 

รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ตัวเลขเบือ้งตน 
ที่มา:  - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  31  แหง  คิดเปนรอยละ  45.59 
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2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

การคาระหวางประเทศในเดือนมกราคม 2552  
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจาก
การนําเขามีมูลคาจํานวน 18,370.43 ลานบาท  ลดลงรอยละ  
69.45  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในและตางประเทศ            
ที่ชะลอตัว  สําหรับประเภทสินคานําเขาที่สําคัญ  ไดแก   
น้ํามันปโตรเลียมดิบ  ผลิตภัณฑก่ึงสําเร็จรูปทําดวยเหล็ก
คารบอนมากกวา 0.18% โดยน้ําหนัก  และถานหินบิทูมินัส
(โคกกิ้งโคล)  และการสงออกมีมูลคาจํานวน 11,050.04 
ลานบาท  ลดลงรอยละ  39.23  เนื่องจากตลาดตางประเทศ
ชะลอคําสั่งซื้อ  สําหรับประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  
ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ  น้ํามันเชื้อเพลิงหนักใชกับเตา
บอยเลอร  และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  จากการนําเขาสูงกวา
การสงออกทําใหขาดดุลการคา(ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)  
จํานวน  7,320.39  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  เดือนกุมภาพันธ 
2552  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการนําเขาสินคา
ทุนและสินค า วั ตถุ ดิ บ เพื่ อ ใช ในกระบวนการผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม  สวนดานการสงออกคาดวาจะสามารถ
ขยายตัวไดจากการสงออกน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และ     
น้ํามันปโตรเลียมดิบ 

 
 

 

 
 
 
 

 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 19,907.06     น้ํามันปโตรเลียมดิบ 3,169.41     

2 ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปทําดวย
เหล็กคารบอนมากกวา 0.18% 
โดยน้ําหนัก

933.04          น้ํามันเชื้อเพลิงหนักใชกับ
เตาบอยเลอร

1,550.05     

3 ถานหินบิทูมินัส(โคกก้ิงโคล) 880.62          น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 1,298.88     

4 แนฟทา 592.45          แนฟทา 1,208.10     

5 เครื่องจักรโรงงานที่ใชในการ
กลั่นหรือกล่ันลําดับสวนใช
ไฟฟา

322.41          สิ่งกอสรางอ่ืนๆ(ไมรวม
อาคารสําเร็จรูป

573.40        

ท่ีมา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2551 2552
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

 การนําเขา 60,132.69 19,903.79 24,067.58 18,370.43
 % 11.18 -70.08 -62.12 -69.45 
 การสงออก 18,181.97 16,451.03 13,144.88 11,050.04
 % -34.02 -32.01 -24.16 -39.23 

รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 
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2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนมกราคม  2552  ขยายตัว
ตอเนื่อง  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัด
ระยองมีธนาคารพาณิชย  จํานวน  76  แหง  พิจารณาจาก
ปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัดระยอง มีจํานวน   82,215.29   
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  6.48  เงินฝากขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง  สวนหนึ่งเปนผลจากภาคครัวเรือนหันมาฝากเงิน
ในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น  เพื่อทดแทนการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว  และปริมาณสินเชื่อรวม  มีจํานวน   
74,580.28 ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  4.41  สวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธนาคารพาณิชย  สําหรับคาเงินบาท
เดือนมกราคม  2552  ค า เ งินบาทเคลื่ อนไหวอย างมี
เสถียรภาพจากความตองการซื้อและขายดอลลาร สรอ.       
ที่คอนขางสมดุลทามกลางธุรกรรมที่ไมหนาแนน  โดยมี
คาเฉลี่ยอยูที่  34.92  บาทตอดอลลาร สรอ.  ซึ่งแข็งคาขึ้น
เล็กนอยรอยละ  0.30  จากคาเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2551      
ที่  35.04  บาทตอดอลลาร สรอ.  เนื่องจากการขายดอลลาร 
สรอ.  ของผูสงออกทองคําและสถานการณการเมืองที่เริ่ม
คลี่คลายลงจากชวงกอนหนา 
 

 แนวโนมการเงิน  เดือนกุมภาพันธ 2552  คาดวา
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวตอเนื่อง    สําหรับอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงจากปญหาเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว  
 

 
 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2551 2552
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ปริมาณเงินฝากรวม 77,210.43 77,455.23 80,388.55 82,215.29
  % 13.32 2.02 7.49 6.48
ธนาคารพาณิชย 60,173.00 59,390.00 62,324.00 64,084.00
  % 10.78 0.37 7.94 6.50
ธนาคารออมสิน 8,694.00 8,980.00 9,125.00 9,194.00
  % 39.51 5.08 6.48 5.75
ธอส. 1,218.69 1,485.33 1,463.24 1,476.26
  % -1.09 12.93 8.06 21.13
ธ.ก.ส. 7,124.74 7,599.90 7,476.31 7,461.03
  % 12.13 10.33 4.96 4.72
ปริมาณสินเช่ือรวม 71,429.04 75,023.64 75,260.75 74,580.28
  % 10.81 6.28 5.31 4.41
ธนาคารพาณิชย 45,905.00 51,523.00 51,589.00 50,953.00
  % 11.54 14.01 12.28 11.00
ธนาคารออมสิน 5,442.00 5,873.00 5,935.00 5,901.00
  % 11.13 8.74 9.22 8.43
ธอส. 16,462.87 14,019.28 14,129.05 14,109.57
  % 10.61 -14.37 -14.53 -14.29 
ธ.ก.ส. 3,619.17 3,608.36 3,607.70 3,616.71
  % 2.76 -0.51 1.49 -0.07 

รายการ

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง ในเดือน
มกราคม 2552  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ มีการปรับปรุงน้ําหนักและปฐานจากป 2545 เปนป 
2550 จํานวนสินคาและบริการที่ใชคํานวณดัชนีราคา
ผูบริโภคเพิ่มขึ้นจาก 374 รายการเปน 417 รายการโดยเริ่ม
คํานวณและเผยแพรต้ังแตเดือนมกราคม 2552 สําหรับ
จังหวัดระยองมีการปรับปรุงโครงสราง และปฐาน จากป 
2545 เปนป 2550 จํานวนรายการสินคา และบริการ เพิ่มจาก 
227 รายการ เปน 235 รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน การตรวจรักษาและ
บริการสวนบุคคล  ยานพาหนะการขนสงและการสื่อสาร        
การบันเทิงการอานและการศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณ
ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ไดผลดังนี้ 
 
   1 .  ดัชนี ร าค าผู บ ริ โภคทั่ ว ไปของประ เทศ         
เดือนมกราคม 2552   ป 2550  ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ เทากับ 100 และเดือนมกราคม 2552 เทากับ 102.1 
เทียบกับเดือนธันวาคม 2551 เทากับ 102.1 ดัชนี               
ไมเปลี่ยนแปลง ถาเทียบกับเดือนมกราคม 2551  ลดลง   
รอยละ 0.4  
        
        2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนมกราคม 
2552   ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเทากับ 
100 เดือนมกราคม 2552 เทากับ 105.8 สําหรับเดือน
ธันวาคม 2551 เทากับ 105.4  
        
        3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนมกราคม 2552 เมื่อเทียบกับ 
        3.1 เดือนธันวาคม 2551 สูงขึ้นรอยละ 0.4 
        3.2 เดือนมกราคม 2551 สูงขึ้นรอยละ 2.2 
        
 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2551 2552
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ดัชนีราคาผูบริโภค 103.50 134.30 131.90 105.80
  % -14.53 5.50 3.13 2.22
ดัชนีราคาผูผลิต 146.90 147.80 142.20 143.20
  % 10.04 1.86 -1.66 -2.52 

รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

        4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
มกราคม 2552 เทียบกับเดือนธันวาคม 2551 สูงขึ้นรอยละ 
0.4 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 0.7  สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
         4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 0.7  สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวดเปด ไก สูงขึ้น
รอยละ 3.1 ไดแก เปด ไกสด สวนดัชนีหมวดผลไมสด
สูงขึ้นรอยละ 2.2 ไดแก มะละกอสุก สมเขียวหวาน และ
สับปะรด เนื่องจากเปนชวงเทศกาลตรุษจีนทําใหมีราคา
เพิ่มขึ้นตามความตองการ ดัชนีราคาหมวดขาว แปงและ
ผลิตภัณฑจากแปงสูงขึ้นรอยละ 0.3 ไดแก ขาว ขาวสารเจา 
ดัชนีผักสดลดลงรอยละ 0.3 ไดแก กะหล่ําปลี ผักกาดขาว 
ผักคะนา ผักบุง ผักชี พริกสดและตนหอม สาเหตุมาจาก
สภาพอากาศที่เย็นลงจากปลายปที่ผานมาสงผลตอการ
เจริญเติบโต ทําใหมีผลผลิตออกสูตลาดมากขึ้น 
      4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่มไม
มีการเปลี่ยนแปลง แตอยางไรก็ตามเหตุสําคัญยังคงมาจาก
การสูงขึ้นของราคาขายน้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศรวมทั้งมี
การปรับ คา Ft 14.85 สตางคตอหนวย สงผลให
กระแสไฟฟา สูงขึ้นรอยละ 4.9 ในขณะที่ดัชนีราคาหมวด
พาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 0.6  โดยมี
สาเหตุมาจากดัชนีหมวดคาโดยสารสาธารณะไดมีการลดลง
ต้ังแตเดือนกอนหนาสงผลใหหมวดคาโดยสารสาธารณะใน
เดือนนี้ลดลงรอยละ 0.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนมกราคม 2551 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 2.2 (ธันวาคม 2551 เทียบกับ ธันวาคม 
2550 สูงขึ้น 3.1) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 20.5 ดัชนีราคา
หมวดผักสดสูงขึ้นรอยละ 12.3 ดัชนีหมวดเปด ไก สูงขึ้น
รอยละ 9.9 ดัชนีหมวดผลไมสดสูงขึ้นรอยละ 12.9 
  
       สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงรอยละ 11.0  ปจจัยมาจากดัชนีราคาหมวดพาหนะ  
การขนสงและการสื่อสาร  อันเนื่องมาจากน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนหลัก  
   
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 18 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง เดือนมกราคม 2552 
(ปฐาน พ.ศ.2550 = 100) 

สัดสวน

น้ําหนัก ม.ค.52/ ม.ค.52/

ปฐาน ธ.ค.-51 ม.ค.-51

รวมทุกรายการ         100.00         105.80         105.40         103.50 0.38 2.22

หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม    37.93         125.80         124.90         104.40 0.72 20.50

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง   4.32         147.10         146.70         100.20 0.27 46.81

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา   7.19         114.50         113.50         101.80 0.88 12.48

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97         110.80         109.90         105.90 0.82 4.63

     ผักและผลไม   6.87         123.30         122.20         110.20 0.90 11.89

     เครื่องประกอบอาหาร   3.63         144.10         145.10         108.30 -0.69 33.06

     เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล   2.18         105.70         105.80         101.00 -0.09 4.65

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20         142.50         139.10         101.70 2.44 40.12

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56         120.00         120.00           99.70 0.00 20.36

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเคร่ืองดื่ม   62.07           91.60           91.60         102.90 0.00 -10.98

     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา   2.77         100.80         100.60         100.00 0.20 0.80

     หมวดเคหสถาน   28.36           90.50           89.90           99.70 0.67 -9.23

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22         100.50         100.50         100.10 0.00 0.40

     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร    19.09           87.60           88.10         107.50 -0.57 -18.51

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69         101.80         101.80         100.40 0.00 1.39

     หมวดยาสูบและเครื่องด่ืมมีแอลกอฮอล    3.93         101.90         102.10         100.30 -0.20 1.60

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน    65.66         108.00         107.90         100.70 0.09 7.25

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34         103.00         102.40         107.30 0.59 -4.01

      -  อาหารสด    21.36         123.20         122.30         105.70 0.74 16.56

      -  พลังงาน    12.99           73.00           72.90         109.60 0.14 -33.39

หมวด

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

 ม.ค.52  ธ.ค.51  ม.ค.51

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 

 
 



 

 

.                                                                                                  
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง   ประจําวันที่  28 มกราคม 2552 
 

ลําดับ รายการสินคา หนวย สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 ราคาเฉลี่ย
หมวดสินคาอปุโภคบริโภค

1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 415.00 415.00 415.00 415.00 415.00

           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 479.00 479.00 479.00 479.00 479.00

2 สุกรชําแหละ - เนือแดง กก.ละ 120.00 110.00 110.00 110.00-120.00 113.75

3 ไกสด กก.ละ 70.00 80.00 85.00 85.00 80.00

4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5 กระเทียมแหง กก.ละ 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 40.00 60.00-70.00 50.00 30.00 46.25

7 พริกขี้หนูแหง (กลาง) กก.ละ 100.00 120.00 100.00 100.00 105.00

8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 100.00-120.00 150.00 130.00 120.00 127.50

9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70

10 นํ้ามันถั่วเหลือง ,น้ํามันปาลม ลิตรละ 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00

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 25.00 25.00 25.00

13 ถั่วฝกยาว กก.ละ 50.00-60.00 60.00-70.00 50.00 25.00-30.00 49.37

14 ผักบุงจีน กก.ละ 15.00-20.00 35.00 30.00 20.00 25.62

15 มะนาว ลูกละ 2.50 3.00 3.00 3.00 2.88

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 ผิวเรียบ ขนาด  9 มม. เสนละ 110.00-117.00 110.00-117.00 108.00-117.00 94.00-110.00 110.37

19 เหล็กเสนกลม ผิวเรียบ ขนาด 12 มม. เสนละ 178.00-224.00 180.00-224.00 180.00-224.00 184.00-185.00 197.37

20 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 37.50-45.00 42.50-45.00 35.00-41.14 37.50-45.00 41.08

21 สังกะสี(ลอนใหญสีขาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

22 ทอ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว(ชั้น 13.5) เสนละ 49.00-63.00 49.00-60.00 49.00-63.00 49.00-63.00 55.62

23 อฐิมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

24 คอนกรีตบลอค กอนละ 3.80 4.00 4.00 4.00 3.95

หมวดเชื้อเพลิง

25 เบนซิน 91, ลิตรละ 21.42 21.42 22.82 23.62 22.32

26 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 16.92 16.92 18.32 18.92 17.77

27 ดีเซล หมุนเร็ว ,กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 18.97,8.50 18.97,8.50 18.37,8.50 18.37,8.50 18.67,8.50

28 กาซหุงตม ปตท. 15 กก.ละ 285.00-300.00 285.00-300.00 285.00-300.00 285.00-300.00 292.50

หมวดสินคาเกษตร

29 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 43.00-46.00 44.00-47.00 45.00-47.00 45.00-47.00 45.50

30 นํ้ายางสด  , กก.ละ 35.00-37.00 39.00-47.00 39.00-47.00 39.00-47.00 41.25

31 เศษยาง(ขี้ยาง) 19.14-20.40 19.72-24.00 22.04-24.00 22.04-24.00 21.92

32 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 3.80,1.50 3.60,1.50 3.90,1.70 3.90,1.70 3.80,1.60

33 หัวมันสดคละ กก.ละ 1.35,1.40 1.15 1.05 1.05 1.16

34 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 180.00 180.00 180.00 170.00 177.50

35 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 170.00 170.00 170.00 160.00 167.50

36 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

37 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 10 กก.ละ 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00

38 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00

39 ปุยเคมีตราเรือใบ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00

40 ปุยเคมีตรากระตาย สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00

41 ปุยเคมีตรารุงอรุณ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00 1,160.00
 

 หมายเหต:ุ  ราคานี้มิใชราคาที่บังคับใหซ้ือขาย แตเปนราคาที่ใหทราบแนวโนมเทานั้น 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  โทรศัพท 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 20 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงานในเดือนมกราคม  2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   298,554  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  8.17  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน      
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ  และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือน
ธันวาคม 2551  อยูที่รอยละ  1.10  ของกําลังแรงงานรวม   
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน  สวนอัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยองอยูที่  173  บาท/วัน  ตาม   
การประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับ     
คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน   เดือนกุมภาพันธ 2552    
คาดว าจะขยายตัวจากจํ านวนผูประกันตนในระบบ
ประกั นสั ง คมที่ มี แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ นต อ เนื่ อ ง   ทั้ ง นี้   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการจัดงานนัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและ
โรงงานตางๆ  ไดมาพบกับผูสมัครงานโดยตรง   ทั้งนี้ 
ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียน  ฝากประวัติเพื่อหางาน
ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองไดทุกวัน  เวลา
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2551 2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 0.90 1.00 1.10 n.a.
  % 50.00 -28.57 37.50 -

 ผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคม(คน)
275,996 304,546 302,414 298,554

  % 7.06 10.52 8.91 8.17

อัตราคาจางขั้นตํ่า(บาท) 165.00 173.00 173.00 173.00
  % 2.48 7.45 7.45 4.85

รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   n.a. คือ ไมมีขอมูล 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 

 

                                  
 
 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 
ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม  ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ลดลง 

ปศุสัตว  จากการลดลงของผลผลติไกเนือ้และสุกร 

เหมืองแรและยอยหิน   

อุตสาหกรรม  จากการลดลงของภาษีน้าํมัน 

ภาคบริการและการทองเที่ยว   

การบริโภคภาคเอกชน  ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงตามการนาํเขา 

การลงทุนภาคเอกชน  พื้นทีก่อสรางอาคารอุตสาหกรรมลดลง 

การใชจายภาครัฐ   

การคาระหวางประเทศ  การน้ําเขาและสงออกลดลงอยางมาก 

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 2.22 
  ชะลอตัวตามราคาน้ํามันทีล่ดลง 

ดานการจางงาน   

งบยุทธศาสตรพฒันาจังหวัด   
1. โครงการภายใตแผนงานยทุธศาสตรอยูดีมีสุขระดบัจังหวัด 
พ.ศ.2551  (ไดรับ 263,989,300 บาท) 

 
 

    - จํานวน 41 โครงการ       
    - เบิกจายแลว  3.71 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 1.41)   
    - คงเหลือ  260.27 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 98.59)   
2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
จังหวัดระยอง  (ไดรับ 9,700,000 บาท) 

 
 

    - จํานวน 10 โครงการ   
    - อนุมัติแลว  3.96  ลานบาท   
    - คงเหลือ   5.73   ลานบาท   
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมกราคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
3,784.43  ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน  
5,871.78  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  60.81  และต่ํากวา
ประมาณการ  6,329.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  62.58 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – มกราคม  2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมทั้งสิ้น  17,684.69  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  19,896.33  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  52.94  
  การนําสงรายได  
  เดือนมกราคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  10,591.40  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร    
9,442.83 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.16 รายไดจากการขาย  
7.65  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.07 รายไดอื่น  13.18       
ลานบาท   คิดเปนรอยละ   0 .12  และรายได เงินนอก
งบประมาณ  1,127.74  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.65  
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 
2551 – มกราคม  2552)  มีจํานวน  37,271.48  ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  33,222.89  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  89.14  รายไดจากการขาย  28.17   คิดเปนรอยละ  
0.08  รายไดอื่น  46.46  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.12  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ  3,973.96  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  10.66  
ดานรายจาย 
  เดือนมกราคม  2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน  1,675.77  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  57.34  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
3.54   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – มกราคม 2552)  จังหวัดระยองมี
การเบิกจายจํานวน  5,130.33  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  824.12  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  13.84 
   

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมกราคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จากเงินงบประมาณ  9,463.66  ลานบาท  ขณะที่รายจาย     
ปปจจุบันมีจํานวน  1,529.77  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  7,933.89  ลานบาท       
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมกราคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  250.35  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
80.28  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  170.07  ลานบาท   
     

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนมกราคม  2552  มีดังนี้  
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนมกราคม 2552 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 การจัดเก็บรายไดในเดือนมกราคม 2552 จังหวัด
ระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  3,784.43  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  5,871.78  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  60.81  และต่ํากวาประมาณการ  6,329.04  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  62.58  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  3,183.74  
ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน   2,651.18       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  45.44  และต่ํากวาประมาณการ  
3,139.62  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  49.65  รายละเอียดการ
จัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  2,156.56  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,785.17  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  56.36  และต่ํากวาประมาณการ  3,288.35  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  60.39  เนื่องจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก
ลดลงอยางตอเนื่อง โดยกลุมกิจการที่ยื่นชําระภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ภ.พ.30) ตํ่ากวาปกอนไดแกกลุมการผลิตเคมี ผลิตภัณฑเคมี 
ยาง  ปุ ย  และอื่น   และกลุมการผลิตและขายรถยนต 
จักรยานยนต  จักรยาน  ช้ินสวนอุปกรณและอื่นๆ 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  613.74  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  8.58  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  1.38  และสูงกวาประมาณการ   14.54       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.43  โดยกลุมกิจการที่ยื่นชําระ
ภาษีตํ่ากวาปกอนไดแกกลุมการผลิตเคมี ผลิตภัณฑเคมี ยาง 
ปุย และอื่นๆ   ซึ่งการจัดเก็บภาษีประเภทนี้สวนใหญจัดเก็บ
ไดจากภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ประเภทเงินเดือน  ภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดจากการจางแรงงาน 
 -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล จัดเก็บได 400.86 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  152.11  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  61.15  และสูงกวาประมาณการ  135.85  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  51.26  การจัดเก็บภาษีประเภทนี้เกิดจากการ
นําสงภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย  และการนําสงภาษีเงินได หัก 
ณ ที่จายจากการจําหนายเกินกําไร 
 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนมกราคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 613.74 19.28 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 400.86 12.59 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 2,156.56 67.74 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.52 0.11 
 อากรแสตมป 8.79 0.28 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.27 0.01 

รวม 3,183.74 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนาย:  ลานบาท 

2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 9,656.21 3,878.90 3,802.94 3,784.43

% 27.61 -52.15 -54.99 -60.81

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 
 

 
 
 -  อากรแสตมป   จัดเก็บได   8 .79  ลานบาท         
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.42  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  4.56  และต่ํากวาประมาณการ   1.18  ลานบาท      
คิดเปนรอยละ  11.84  ภาษีประเภทนี้สวนใหญจัดเก็บได
จากการทํานิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและการทํา
สัญญาตราสารที่ชําระเปนตัวเงิน 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  3.52  ลานบาท     
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  9.11  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  72.13  และต่ํากวาประมาณการ  0.46  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  11.56  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
จากรอยละ  3  เปนรอยละ 0.01  ซึ่งภาษีประเภทนี้สวนใหญ
จัดเก็บไดจากการขายอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงานที่ดินเปน
หนวยจัดเก็บ 

  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได  0.27  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.01  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
3.57  และต่ํากวาประมาณการ  0.02  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  6.90 
 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2  จัดเก็บได  
524.20  ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  3,138.35  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  85.69  และต่ํากวาประมาณการ  
2,070.32  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  85.42  สําหรับภาษีที่
จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  348.77  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2,821.24  ลานบาท   คิดเปน     
รอยละ  89.00  และต่ํากวาประมาณการ  2,679.15  ลานบาท  
คิด เปนร อยละ   8 8 . 4 8   เนื่ อ งจากการลดอัตราภาษี
สรรพสามิต   ตามประกาศกระทรวงการคลังซึ่งมีผลต้ังแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2551  ทําใหในเดือนมกราคม   2552     
ภาษีน้ํามันและผลิตภัณฑน้ํามันหายไป 
  -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   156.74  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  301.07  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  65.76  และต่ํากวาประมาณการ  372.50  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  70.38   
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  15.16  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  10.04  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  39.84  และต่ํากวาประมาณการ  13.96  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  47.94   
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  1.07  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  3.07  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
74.15  และต่ํากวาประมาณการ  1.59  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  59.77  เนื่องจากมีสุราชุมชนจากจังหวัดอื่นมาตี
ตลาด โดยมีราคาขายที่ถูกกวา  บริษัทผูผลิตจึงตองลดกําลัง
การผลิตเพื่อมิใหกําลังการผลิตสุราเกินกวาที่กฏหมาย
กําหนด   
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.91  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.05  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
5.81  และสูงกวาประมาณการ  0.34  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  59.65 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนมกราคม  2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  1.07                  0.20 
 ภาษีเครื่องด่ืม                  0.22                  0.04 
 ภาษีน้ํามัน              348.77                66.53 
 ภาษีรถยนต              156.74                29.90 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.00 0.00
 ภาษีเครื่องไฟฟา                15.16                  2.89 
 ภาษีสนามกอลฟ                  0.88                  0.17 
 ภาษีแกวฯ                  0.20                  0.04 
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค                  0.07                  0.01 
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.18                  0.03 
 รายไดอืน่ๆ                  0.91                  0.17 

รวม              524.20              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด   จัดเก็บได   37.34  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  105.79  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  73.91  และต่ํากวาประมาณการ   143.98  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  79.41  เปนผลมาจากอากรขาเขา
ลดลงรอยละ  74.59 
 

    4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 1.74 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน   0.43  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  32.82  และต่ํากวาประมาณการ   12.53  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  87.81  เนื่องจากมีการโอนสิทธิการเชาที่ดิน
และอาคารราชพัสดุ 
 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  37.41  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน   23.11  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  161.61 
   
 

 
 

 
 
 

3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ถึงเดือนมกราคม 2552 
  การจัด เก็บรายไดจั งหวัดระยอง   ต้ั งแตตน
ปงบประมาณ พ.ศ.2552  ถึงเดือนมกราคม 2552 แยกตาม
หนวยงานไดดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 14,723.81
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 7,061.12  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 32.41  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  38.41)  
โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได 11,542.10  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 6,587.58  ลานบาท คิดเปน   
รอยละ 36.34  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 44.76) 
  -  ภาษี เงินไดนิ ติบุคคล   จัดเก็บได  1 ,678.78        
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 331.33 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 16.48  (สูงกวาประมาณการรอยละ 10.36) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จัดเก็บได 1,448.10 
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 24.84 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 1.69  (สูงกวาประมาณการรอยละ 1.33) 
  -  อากรแสตมป จัดเก็บได 35.92  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 5.32  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
12.90  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 19.24) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได 17.69  ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 112.16  ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 86.38  (สูงกวาประมาณการรอยละ 12.39) 
  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได 1.22  ลานบาท สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอน 0.11  ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.91     
(สูงกวาประมาณรอยละ 7.02) 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได 
2.198.96  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 
10,848.02  ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.15 โดยภาษีที่จัดเก็บ
ไดสูงสุด 5 ลําดับ ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน จัดเก็บได 1.153.31  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 10,082.81  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
89.74  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 89.33) 
  -  ภาษีรถยนต จัดเก็บได  989.38  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 711.40  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
41.83  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 49.68) 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนมกราคม 2552 

หนวย: ลานบาท 
ปน้ี ปท่ีแลว

(ต.ค.51-ม.ค.52) (ต.ค.50-ม.ค.51) จํานวน รอยละ
สรรพากรพื้นทีร่ะยอง 14,723.81 21,784.93 -7,061.12 -32.41
สรรพสามิตพื้นทีร่ะยอง 1 และ 2 2,198.96 13,046.98 -10,848.02 -83.15
ดานศุลกากร 437.97 610.22 -172.25 -28.23
ธนารักษพื้นทีร่ะยอง 6.35 3.94 2.41 61.17
สวนราชการอ่ืน 317.60 171.88 145.72 84.78

รวม 17,684.69 35,617.95 -17,933.26 -50.35

เปรียบเทียบ
รายการ

ที่มา:  สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2,    
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

  -  ภาษีเครื่องไฟฟา จัดเก็บได 43.63  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  32.06 ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ 42.36  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 50.14) 
  -  ภาษีสุราแช จัดเก็บได  5.43  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 8.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ  60.48    
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 46.45) 
  -  ภาษีสนามกอลฟ  จัดเก็บได  2.82 ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 0.84  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
22.95  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 30.02) 
  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได 437.97 
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 172.25 คิดเปน     
รอยละ 28.23  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 42.50) 
  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 6.35 ลานบาท 
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 2.41  คิดเปนรอยละ 61.17 
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 60.75) 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  317.60  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  145.72  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ 84.78 
 

 
 

 
 

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
  เดือนมกราคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  10,591.40  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร    
9,442.83 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.16 รายไดจากการขาย  
7.65  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.07 รายไดอื่น  13.18       
ลานบาท   คิดเปนรอยละ   0 .12  และรายได เงินนอก
งบประมาณ  1,127.74  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.65  
 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 
2551 – มกราคม  2552)  มีจํานวน  37,271.48  ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  33,222.89  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  89.14  รายไดจากการขาย  28.17   คิดเปนรอยละ  
0.08  รายไดอื่น  46.46  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.12  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ  3,973.96  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  10.66  
 
 

 
 

 
 

 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.51-ม.ค.52 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 33,222.89 89.14
รายไดจากการขาย 28.17 0.08
รายไดอ่ืน 46.46 0.12

รวม 33,297.52 89.34
รายไดเงินนอกงบประมาณ 3,973.96 10.66

รวม 3,973.96 10.66
รวมท้ังสิ้น 37,271.48 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได มกราคม 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 9,442.83 89.16
รายไดจากการขาย 7.65 0.07
รายไดอ่ืน 13.18 0.12

รวม 9,463.66 89.35
รายไดเงินนอกงบประมาณ 1,127.74 10.65

รวม 1,127.74 10.65
รวมท้ังสิ้น 10,591.40 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เดือนมกราคม  2552 จังหวัดระยองมีการเบิก

จายเงินงบประมาณ (รวมรายจายปกอน) จํานวน 1,675.77

ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 57.34  ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 3.54      

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

พ .ศ .2552 ( ตุลาคม  2551-มกราคม  2552)   มีจํ านวน 

5,130.33  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 824.12 

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 13.84  โดยมีการเบิกจายงบประจํา 

4,128.75  ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 51.30 

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.26  และมีการเบิกจายงบลงทุน 

1,001.58  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 875.42  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 46.64 

 

 
 

 
 

 

   

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนมกราคม 2552 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.51-ม.ค.52) (ต.ค.50-ม.ค.51) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 4,648.92 5,331.26 -682.34 -12.80
     1.1  งบประจํา 4,128.75 4,077.45 51.30 1.26
     1.2  งบลงทุน 520.17 1,253.81 -733.64 -58.51
2.  รายจายปกอน 481.41 623.19 -141.78 -22.75
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 481.41 623.19 -141.78 -22.75
3.  รวมการเบิกจาย 5,130.33 5,954.45 -824.12 -13.84
     3.1  งบประจํา 4,128.75 4,077.45 51.30 1.26
     3.2  งบลงทุน 1,001.58 1,877.00 -875.42 -46.64

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปนี้ ปท่ีแลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงินงบประมาณประจําเดือนมกราคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,529.77 1,495.57 34.20 2.29
     1.1  งบประจํา 1,058.69 1,038.78 19.91 1.92
     1.2  งบลงทนุ 471.08 456.79 14.29 3.13
2.  รายจายปกอน 146.00 122.86 23.14 18.83
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 146.00 122.86 23.14 18.83
3.  รวมการเบกิจาย 1,675.77 1,618.43 57.34 3.54
     3.1  งบประจํา 1,058.69 1,038.78 19.91 1.92
     3.2  งบลงทนุ 617.08 579.65 37.43 6.46

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกบัปท่ีแลวรายการ มกราคม 2552 มกราคม 2551

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2552 สูงสุด 5 อันดับ 
 งบประจํา 
  1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 2,877.45 ลานบาท 
  2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เบิกจายแลว 537.83  ลานบาท  

3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 
181.23  ลานบาท 

4.  สนง .ตํารวจแหงชาติ  เบิกจายแลว 143.28    
ลานบาท 
  5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจายแลว 
47.98  ลานบาท 
 
 งบลงทุน   
  1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  
464.42  ลานบาท 
  2.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว  38.35  ลานบาท 
  3.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  10.53  ลานบาท 
  4.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจายแลว 3.61 ลานบาท   
  5.  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  เบิกจายแลว  1.43  
ลานบาท 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมกราคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
จากเงินงบประมาณ  9,463.66  ลานบาท  ขณะที่รายจาย     
ปปจจุบันมีจํานวน  1,529.77  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  7,933.89  ลานบาท       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนมกราคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายไดรวม* 7,508.79 7,949.90 9,624.95 9,463.66

รายจายรวม** 1,495.57 1,085.94 1,138.10 1,529.77

ดุลการคลัง 6,013.22 6,863.96 8,486.85 7,933.89

% -10.17 0.93 67.61 31.94

รายการ
2551

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดินนําสงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรายจายงบประมาณปกอน 
ท่ีมา:  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงินจาก   
ระบบ   GFMIS
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมกราคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  250.35  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
80.28  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  170.07  ลานบาท   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนมกราคม 2552 

หนวย: ลานบาท 

2552

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายได 597.17 553.92 287.62 250.35

รายจาย 211.57 149.79 186.89 80.28

ดุลการคลัง 385.60 404.13 100.73 170.07

% 550.69 22.73 -327.79 -55.77 

รายการ
2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  31  แหง  คิดเปนรอยละ  45.59 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ  
263,989,300  บาท 

  ๏  จํานวน  41 โครงการ    
 ๏  เบิกจายแลว  3.71  ลานบาท   (คิดเปนรอยละ 1.41) 
 ๏  คงเหลือ  260.27  ลานบาท   (คิดเปนรอยละ 98.59) 

งบประมาณ เบิกจายสะสม คงเหลือ

ที่ไดรับจัดสรร รอยละ รอยละ

1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจ

ออกแบบรายละเอียดถนนทองเที่ยวเลยีบทะเล

ตะวันออกชวง หาดแหลมแมพิมพ จ.ระยอง - หาด

จอมเทียน จ.ชลบุรี

สนง.ทางหลวงชนบท

จังหวัดระยอง

15,000,000.00   - 15,000,000.00   

(งบรายจายอ่ืน)

2 โครงการกอสรางสถานีสบูน้ําบานเหมืองแร หมู 4 

ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

โครงการชลประทาน

จังหวัดระยอง

20,000,000.00   - 20,000,000.00   

(งบลงทุน คาที่ดินและสิง่กอสราง)

3 โครงการรักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียวจังหวัด

ระยอง

ตํารวจทองเที่ยวจังหวัด

ระยอง

2,500,300.00    - 2,500,300.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

เกษตรจังหวัดระยอง

สนง.เกษตรจังหวัดระยอง 2,000,000.00    - 2,000,000.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

5 โครงการพัฒนาอาชีพการผลติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและขยายเครือขายการตลาด

ของเกษตรกรในจังหวัดระยอง

สนง.สหกรณจังหวัดระยอง 1,600,000.00    286,740.00       853,480.00       53.34 746,520.00       46.66

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

6 โครงการสนับสนุนการวางแผนธรุกิจผลติภัณฑ

ชุมชนเดนจังหวัดระยอง

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

ระยอง

250,000.00       - 250,000.00       

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

7 โครงการสงเสริมประสทิธิภาพแรงงานและ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม

สนง.แรงงานจังหวัดระยอง 500,000.00       - 500,000.00       

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานบริหารจัดการ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล       จังหวัดระยอง

สนง.เกษตรจังหวัดระยอง 6,100,000.00    - 6,100,000.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

9 โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลคายางพาราจังหวัด

ระยอง

สนง.เกษตรจังหวัดระยอง 2,000,000.00    - 2,000,000.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

10 โครงการสนิคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

สนง.เกษตรและสหกรณ

จังหวัดระยอง

200,000.00       - 200,000.00       

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

คงเหลือที่ ชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ เบิกจายเดือนนี้ เบิกจายสะสม

 

 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   
                และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ เบิกจายสะสม คงเหลือ

ที่ไดรับจัดสรร รอยละ รอยละ

11 โครงการพัฒนาเครือขายหมูบานตนแบบศูนยการ

เรียนรู

สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด

ระยอง

120,000.00       72,000.00         72,000.00         60.00 48,000.00         40.00

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสา

ยเขางวงชาง - หวยทับมอญ

สนง.ทางหลวงชนบท

จังหวัดระยอง

2,000,000.00    - 2,000,000.00    

(งบรายจายอ่ืน)

13 โครงการจัดซื้อรถตักหนาขุดหลงัขับเคลือ่น 4 ลอ 

แบบลอยางติดโรตาร่ีตัดหญาและอุปกรณโรบาร 

จาํนวน 15 ชุด

อ.บานคาย อ.ปลวกแดง 

อ.วังจันทร อ.เขาชะเมา

13,845,000.00   - 13,845,000.00   

(งบรายจายอ่ืน)

14 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 150 ตัน

อ.บานคาย 1,170,000.00    - 1,170,000.00    

(งบรายจายอ่ืน)

15 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 720 ตัน

อ.วังจันทร 5,616,000.00    - 5,616,000.00    

(งบรายจายอ่ืน)

16 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 400 ตัน

อ.บานคาย 3,120,000.00    - 3,120,000.00    

(งบรายจายอ่ืน)

17 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 200 ตัน

อ.ปลวกแดง 1,560,000.00    - 1,560,000.00    

(งบรายจายอ่ืน)

18 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 160 ตัน

อ.ปลวกแดง 1,248,000.00    - 1,248,000.00    

(งบรายจายอ่ืน)

19 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอรตัดหนาขับเคลือ่น 4 

ลอ แบบลอยาง ติดโรตารี่ตัดหญาและอุปกรณโร

บาร จํานวน 1 ชุด

อ.บานคาย 510,000.00       - 510,000.00       

(งบรายจายอ่ืน)

20 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสขุภาพประชาชน สนง.สาธารณสขุจังหวัด

ระยอง

2,000,000.00    269,400.00       269,400.00       13.47 1,730,600.00    86.53

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

21 โครงการสานสมัพันธสายใยคนทุกวัยในครอบครัว สนง.พัฒนาสงคมและ

ความมั่นคงของมนษุย

1,000,000.00    - 1,000,000.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

22 โครงการขุดลอกหนองสบเสอื อ.แกลง ที่ทําการปกครอง        อ.

แกลง

12,000,000.00   - 12,000,000.00   

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง)

23 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายแยก ทล.344 - 

บ.ชุมแสง

สนง.ทางหลวงชนบท

จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 200,000.00       - 200,000.00       

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง) 11,800,000.00   - 11,800,000.00   

คงเหลือที่ ชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ เบิกจายเดือนนี้ เบิกจายสะสม
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ เบิกจายสะสม คงเหลือ

ที่ไดรับจัดสรร รอยละ รอยละ

24 โครงการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดอยาง

ยั่งยืน

สนง.จังหวัดระยอง 2,000,000.00    - 2,000,000.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

25 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพงานปองกันและงาน

จราจรดวยระบบสงภาพทางไกล

ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 10,000,000.00   - 10,000,000.00   

(งบลงทุน คาครุภัณฑ)

26 การชวยเหลอืผูประสบภัยในทะเลและการฝกสาธิต

เพ่ือเตรียมความพรอมการชวยเหลอื

สนง.ปองกันและบรรเทา   

สาธารณภัย จ.ระยอง

2,000,000.00    - 2,000,000.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

27 โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารผลติภัณฑ

สขุภาพและสนิคาวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง

สนง.สาธารณสขุจังหวัด

ระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 2,210,000.00    358,100.00       358,100.00       16.20 1,851,900.00    83.80

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) 2,490,000.00    - 2,490,000.00    

28 โครงการกอสรางถนนทองเที่ยวบนเกาะเสม็ด

พรอมท้ังปรับภูมิทัศนการเดินเทาศึกษาธรรมชาติ

สนง.ทางหลวงชนบท

จังหวัดระยอง

62,000,000.00   - 62,000,000.00   

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง)

29 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเกาะมันในจังหวัดระยอง

ศูนยวิจัยทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝงอาวไทย

ฝงตะวันออก

10,000,000.00   - 10,000,000.00   

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง)

30 โครงการอนุรักษและฟนฟูปะการังในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด

อุทยานแหงชาติเขา

แหลมหญา - หมูเกาะ

เสม็ด

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 500,000.00       - 500,000.00       

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง) 1,500,000.00    - 1,500,000.00    

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณชายหาดแมรําพึง สนง.โยธาธิการและผงั

เมือง จังหวัดระยอง

3,500,000.00    - 3,500,000.00    

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง)

32 โครงการฟนฟูพ้ืนที่ที่มีการลกัลอบทิ้งกากของเสยี

อุตสาหกรรม

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม จ.ระยอง

2,000,000.00    15,387.08         15,387.08         0.77 1,984,612.92    99.23

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

33 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดหาตัวบงช้ีตัวช้ีวัดทาง

ธรรมชาติเบ้ืองตนที่เปลีย่นแปลงไป

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม จ.ระยอง

1,000,000.00    - 1,000,000.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

34 โครการกอสรางบอบําบัดน้ําเสยีเกาะเสม็ด ที่ทําการปกครองอําเภอ

เมืองระยอง

25,000,000.00   - 25,000,000.00   

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง)

คงเหลือที่ ชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ เบิกจายเดือนนี้ เบิกจายสะสม
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ เบิกจายสะสม คงเหลือ

ที่ไดรับจัดสรร รอยละ รอยละ

35 โครงการจัดทํา "ผงัชุมชน" โดยการมีสวนรวมและ

การพัฒนาตามผงัชุมชน

สนง.โยธาธิการและผงั

เมือง จังหวัดระยอง

2,000,000.00    26,916.00         26,916.00         1.35 1,973,084.00    98.65

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

36 โครงการวางและจัดทําผงัเมือง อําเภอปลวกแดง สนง.โยธาธิการและผงั

เมือง จังหวัดระยอง

12,000,000.00   1,797,750.00    1,797,750.00    14.98 10,202,250.00   85.02

(งบรายจายอ่ืน)

37 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว ศูนยการทองเที่ยวกีฬา

และนันทนาการ จ.ระยอง

1,500,000.00    - 1,500,000.00    

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

38 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 7,000,000.00    - 7,000,000.00    

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) 3,000,000.00    - 3,000,000.00    

39 โครงการจัดต้ังศูนยอุบัติภัย (หนึ่งตําบลหนึ่งทีม กู

ชีพกูภัย) จังหวัดระยอง

สนง.ปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย จ.ระยอง

2,750,000.00    325,200.00       325,200.00       11.83 2,424,800.00    88.17

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

40 โครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ จังหวัดระยอง

สนง.เกษตรและสหกรณ

จังหวัดระยอง

200,000.00       - 200,000.00       

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

41 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและ

กลุมอําเภอ

ที่ทําการปกครองจังหวัด

ระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 2,000,000.00    - 2,000,000.00    

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) 3,000,000.00    - 3,000,000.00    

263,989,300.00 3,151,493.08 3,718,233.08 1.41 260,271,066.92 98.59 

คงเหลือ

รวม

ที่ ชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ เบิกจายเดือนนี้ เบิกจายสะสม

 
 ท่ีมา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ  
9,700,000  บาท 
  ๏  จํานวน  10  โครงการ   
  ๏  อนุมัติแลว   3.96  ลานบาท 

  ๏  คงเหลือ  5.73  ลานบาท 
 

หนวยงาน

รับผิดชอบ เบิกจาย คงเหลือ

1

สนับสนุนและดําเนินการได

1.1 โครงการขุดลอกคลอง ม.10 ต.กระเฉด อ.เมือง อําเภอเมือง 500,000.00 -  -

1.2 โครงการขุดลอกคลอง ม.7 ต.ทางเกวียน อ.แกลง อําเภอเมือง 500,000.00 -  -

1.3 โครงการขุดลอกคลอง แถวเนิน-ชากกอไผ ม.3 ต.ชากบก อ.
บานคาย

อ.บานคาย 500,000.00 -  -

1.4 โครงการขุดสระกักเก็บนํ้า ม.7 ต.บานฉาง อ.บานฉาง อ.บานฉาง 426,000.00 -  -

1.5 โครงการขุดลอกคลองปลวกแดง ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 500,000.00 -  -

1.6 โครงการขุดลอกคลองหนองมน ม.4 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา อ.เขาชะเมา 500,000.00 -  -

1.7 โครงการกอสรางลานเอนกประสงค อ.วังจันทร อ.วังจันทร 499,000.00 - -

1.8 โครงการขุดลอกคลองคลองชากนอย ม.6 ต.มะขามคู อ.นิคม
พัฒนา

อ.นิคมพัฒนา 409,000.00 - -

1.9 โครงการขุดลอกสระนํ้าสาย 15 ม.5 ต.พนานิคม อ.นิคมพันฒน อ.นิคมพัฒนา 61,000.00 - -

รวม 9 โครงการ 3,895,000.00 - -

2

ระบบขอมูล การพัฒนาบุคลากร

2.1 โครงการจัดประชุมรายการสื่อมวลชนทองถิ่นพบผูวาราชการ
จังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดระยอง

สํานักงานจังหวัด 70,250.00

รวม 1 โครงการ 70,250.00 - -

3,965,250.00 - -

สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ท้ังทางดานการพัฒนา

หมายเหตุช่ือโครงการที่
งบประมาณท่ี

ไดรับอนุมัติ

รวมท้ังส้ิน 10 โครงการ

ผลการเบิกจาย

แกไขปญหาความเดือดรอนท่ีเปนปญหาเรงดวนของประชาชน และไมมีงบประมาณแหลงอ่ืนใด

หมายเหตุ : ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 9,700,000 บาท  คงเหลือเงินทั้งสิ้น 5,734,750  บาท 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนมกราคม 2552  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 97.25 ลานบาท   
ลดลงรอยละ 11.25 จากการเพิ่มขึ้นของสินคา  ประเภท
อาหาร   ประ เภทของใช /ของตกแต ง /ของที่ ร ะลึ ก               
ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด  และสินคา OTOP  ไดมีการ
จํ าหน ายผ านอิน เทอร เน็ต  เชน  ไทยตํ าบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 
สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  
ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส น้ํามันหอมระเหย 
และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   

 

แนวโนมสินคาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
เดือนกุมภาพันธ 2552  คาดวามูลคาการจําหนายสินคา
ขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดมีจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา 
OTOP  ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  ประกอบกับ 
การเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อขยายตลาด
สําหรับลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินคาได
สะดวกมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2551 2552
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 109.58 129.29 129.42 97.25

   % 15.53 8.33 6.48 -11.25 

1. ประเภทอาหาร 70.26 87.94 89.21 58.86

   % 23.63 5.09 14.72 -16.23 

2. ประเภทเครื่องดื่ม 5.05 2.80 2.31 1.94

   % -5.96 2.56 -42.54 -61.58 

3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 0.79 1.05 1.40 1.18

   % -24.04 45.83 35.92 49.37

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ
ท่ีระลึก

30.19 35.76 35.80 34.63

   % 8.79 22.47 4.10 14.71

5. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 3.29 1.74 0.70 0.64

   % -14.77 -42.38 -83.87 -80.55 

รายการ

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  18,675  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   560.48  ลานบาท   ในเดือนมกราคม  2552       
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
111  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ  76.19) และจํานวนเงินอนุมัติ  
4.91  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  120.18)  สวนยอดหนี้คาง
ชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน   20.41  ลานบาท  
(เพิ่มขึ้นรอยละ 10.44)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระ    
รอยละ  19.02  (เพิ่มขึ้นรอยละ 7.09)   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2551 2552
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

อนุมัติเงินกู(ราย) 63 259 199 111
  % -18.18 51.46 0.00 76.19
จํานวนเงินกู 2.23 7.92 5.97 4.91
  % -26.89 85.05 20.85 120.18
รับชําระคืน 3.25 6.31 4.11 4.51
  % -24.94 47.78 -0.96 38.77
เงินกูคงเหลือ 104.07 108.50 107.89 107.36
  % 39.28 0.47 0.53 3.16
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 18.48 21.24 19.57 20.41
  % 29.23 15.69 8.36 10.44
รอยละของหน้ีคางชําระ 17.76 19.58 18.14 19.02
  % -7.21 15.18 7.78 7.09

รายการ

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 
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   น า ย ก รณ   จ า ติ ก วณิ ช   รั ฐ ม น ต รี ว า ก า ร
กระทรวงการคลัง กลาววันนี้ (28 ม.ค.) วา คณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบมาตรการเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ํามัน เพื่อ
สงเสริมการประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทางเลือก
จากพืชการเกษตรในประเทศ ลดการพึ่งพาการนําเขา
น้ํามันดิบจากตางประเทศ และรักษาเสถียรภาพในภาคการ
คลังและระบบเศรษฐกิจ โดยเสนอใหปรับเพิ่มอัตราภาษี
สรรพสามิตน้ํามัน ดังนี้ 
 
  1. ปรับอัตราภาษีสรรพสามิตเขาโครงสรางเดิม
กอน 6 มาตรการ 6 เดือน และปรับลดตําแหนงทศนิยมของ
อัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดังกลาวใหเปนทศนิยม 3 
ตําแหนง เพื่อใหสอดคลองกับระบบ e-paperless ของกรม
ศุลกากร 
 
  2. ปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ํามันเบนซินและดีเซล 
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 เปนตน
ไป  
 

 
  3. คาดวารัฐบาลจะมีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณเดือน
ละ 1,572 ลานบาท 

 4. มอบหมายใหกระทรวงพลังงานใชกลไกกองทุนน้ํามันฯ 
รักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกใหมีผลกระทบตอประชาชน
นอยที่สุด และใหกระทรวงพาณิชยดูแลปองกันไมใหเกิด
การกักตุนน้ํามันเพื่อ จําหนายในราคาที่สูงขึ้น  
 
  ในสวนของการเก็บภาษีสรรพาสามิตน้ํามันใน
สวนของดีเซล จะมีกองทุนน้ํามันเขามาดูแล อาจเปนการ
ทยอยเก็บภาษีเพื่อไมใหสงผลกระทบตอประชาชน สวน
น้ํามันเบนซิน จะมีการเก็บภาษีครั้งเดียวเต็มเพดาน ทั้งนี้ 
รัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยดูแลการจับกุม
น้ํามัน และราคาสินคา จากการปรับขึ้นราคาของน้ํามัน  

 
   จากการจัดปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ํามันเบนซินและ
ดีเซล จะทําใหการเก็บภาษีสรรพสามิตของจังหวัดระยอง
สามารถจัดเก็บไดเพิ่มขึ้นตามเปาหมายที่วางไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 6 : เหตุการณสําคัญ 

รัฐเก็บเพิม่ภาษีน้ํามนั เบนซิน 5 บาท ดีเซล 4 บาท 

 
ที่มา : หนังสือพิมพไทยรัฐ 

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.25 52 เวลา 15:50 น. 
(http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=121117) 
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   การสงออกสินคาและบริการนั้น เปนที่เขาใจกัน
ท่ัวไปวา มีความสําคัญอยางยิ่งกับเศรษฐกิจไทย  เพราะ
ปจจุบันมีมูลคาสูงถึง 5.8 ลานลานบาท คิดเปนประมาณ  
2/3  ของจีดีพีไทย ดังนั้น เมื่อเราเห็นมูลคาการสงออกติดลบ 
15-20%  ในชวง 2  เดือนที่ผานมา  ก็ทําใหสรุปวาจีดีพีของ
ไทยมีโอกาสสูงที่จะหดตัวลงในปนี้  ดังที่ผูเช่ียวชาญเริ่ม
ประเมินกันวา มีความเปนไปไดสูงที่จีดีพีของไทยปนี้จะ  
หดตัวไดถึง 4%  หากการสงออกของไทยลดลงถึง 20% 
และไมมีแรงกระตุนเศรษฐกิจจากรัฐบาลที่ทันทวงที
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  
 
  แตความสัมพันธระหวางการสงออกและจีดีพีนั้น
มีมากนอยเพียงใด  คําถามนี้อาจคิดวาไมเห็นจะตองถาม 
เพราะการสงออกนั้นเปนแหลงรายไดสําคัญของประเทศ 
นอกจากนั้น  ยังเปนที่มาของเงินตราตางประเทศที่เรานําไป
ซื้อสินคานําเขาที่จําเปนและเราผลิตไมได  อาทิเชน  น้ํามัน
และสินคาเทคโนโลยีระดับสูงตางๆ อาทิเชน เครื่องบิน 
ดังนั้น  หากการสงออกตกต่ํามากๆ  ก็จะทําใหประเทศไทย
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด  สงผลใหคาเงินบาทออน  อัตราเงิน
เฟอสูงขึ้นและธนาคารแหงประเทศไทยตองปรับขึ้น
ดอกเบี้ย  ซึ่งจะซ้ําเติมเศรษฐกิจไทยอีกระลอกหนึ่ง  
 
  เหตุที่ต้ังคําถามนี้ก็เพราะวาตัวเลขในอดีตสะทอน
วาการขยายตัวของการสงออกนั้น มิไดมีความสัมพันธ     
ทางสถิติกับการขยายตัวของจีดีพีมากนัก ตรงกันขาม      
การขยายตัวของจีดี พีมีความสัมพันธ กับตัวแปรอื่นๆ 
มากกวาการสงออกดังปรากฏในตาราง 
   
 
 

ความสัมพันธทางสถิติ(correlation) 
GDP การลงทุน การสงออก การนําเขา

GDP 1.00         

การลงทุนเอกชน 0.90         1.00         

การสงออก 0.47         0.33         1.00         

การนําเขา 0.72         0.81         0.42         1.00          
  
 จะเห็นวาการขยายตัวที่แทจริง (หักเงินเฟอออก) 
ของจีดีพี  การลงทุนเอกชน  การสงออกและการนําเขาในป 
1980-2007 มีความสัมพันธมากนอยตางกัน  แตเปนที่       
นาสังเกตวาการสงออกนั้นผันผวนไปในทิศทางเดียวกับ     
จีดีพีเพียง 47%  เทานั้น  ตัวแปรอื่นๆ อาทิเชน  การนําเขา  
ยังมีความสัมพันธทางสถิติสูงกวามาก คือ 72%  แต             
ที่นาสนใจที่สุด  คือ  การลงทุนเอกชน ซึ่งมีความสัมพันธ
ทางสถิติกับจีดีพีมากถึง  90%  และสัมพันธกับการนําเขา
มากถึง  81%  ตัวแปรที่ผมไมไดนํามาเปรียบเทียบอีก 2    
ตัวแปร  คือ  การบริโภคและการใชจายของรัฐบาล  เหตุผล 
คือ การบริโภคนั้นปรับตัวไปกับจีดีพีอยางใกลชิดอยูแลว 
กลาวคือ  การบริโภคจะขยายตัวเมื่อจีดีพีขยายตัวและหดตัว
เมื่อจีดีพีหดตัว  โดยสัดสวนของการบริโภคตอจีดีพี  
เกือบจะไมเปลี่ยนแปลงเลย ที่สําคัญ คือ การบริโภคน้ัน  
โดยหลักการแลว จะไมไดเปนหัวจักรในการขับเคลื่อนจีดีพี 
แตจีดีพีจะเปนตัวขับเคลื่อนการบริโภค สําหรับการใชจาย
ของภาครัฐนั้นอาจดูรายจายทั้งหมดหรือรายจายสุทธิ     
(หักรายไดของรัฐบาล)  คือ   เมื่อรายจายสุทธิ เปนลบ 
(รัฐบาลเกินดุลงบประมาณ)  ก็จะเปนความพยายามที่จะ   
ฉุดรั้งเศรษฐกิจไมใหขยายตัวมากจนเกินไป ดังนั้น  หาก
รัฐบาลทําหนาที่ไดอยางดีเยี่ยม ก็จะพบวาจีดีพีกับการ      
ใชจายของรัฐบาลนั้นมีความผันผวนในทางตรงกันขาม   
คือ อยูระหวาง 0 ถึง -1  

สวนที่ 7 : บทความพิเศษ 

เศรษฐกิจไทยกับการสงออก 
 

ที่มา:  เศรษฐศาสตรจานรอน : ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ 
หนังสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ  วันจันทรที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

(http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2009q1/2009february09p6.htm) 
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  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 39 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ป 2552 

  แตที่นาสนใจกวา  คือ ทําไมความสัมพันธ
ระหว างการส งออกกับจีดี พีจึ งไมสู งดั งที่ เ ข า ใจกัน  
คําอธิบายหลักนาจะเปนเพราะวาการสงออกของไทยมี
สัดสวนของการนําเขาคอนขางสูงมาก  อาทิเชน  สินคา
อิเล็กทรอนิกสนาจะมีช้ินสวนนําเขาสูงถึง 70%  ดังนั้น   
เมื่อการสงออกลดลงการนําเขาก็จะลดลงไปดวย  ทําให 
ผลกระทบจ ากการลดลงของก ารส ง ออกต อ จี ดี พี               
ไมสูงมากนัก  อาทิเชน  หากมูลคาสงออกลดลง 20%      
โดยเปนผลจากการลดลงของปริมาณสงออก  10%     
(เพราะราคาไดปรับขึ้นไป 10%)  และใน 10%  ดังกลาวมี
ช้ินสวนนําเขาครึ่งหนึ่ง  แปลวาปริมาณการสงออกสุทธิที่
ลดลงไปนั้น จะเทากับ 5% ซึ่ง 5%  ดังกลาวจะทําใหจีดีพี
ลดลง 3%  กลาวคือ จะมองวาเมื่อสงออกลดลง 20%  
แปลวาจีดีพีลดลง 20 x 3/5  หรือ 12%  ไมได  
 
  ประการที่สอง  การผลิตคงมีความยืดหยุนบาง 
อาทิเชน  หากสงออกรถยนตไดนอย  ก็อาจสามารถกระตุน
ยอดขายในประเทศทดแทนไดสวนหนึ่ง  แตขอสรุปหลัก
นาจะเปนวาการสงออกนั้นมีความสําคัญมากตอจีดีพี       
แตอาจไมไดสําคัญเกินหนาตัวแปรอื่น ๆ ที่เห็นไดชัดวามี
ความสัมพันธกับจีดีพีอยางมาก  โดยเฉพาะการลงทุนซึ่งใน
เชิงทฤษฎีนั้นนาจะเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุด  เพราะการ
ขยายตัวของจีดีพี  ก็คือ  ความสามารถของเศรษฐกิจที่จะ
ผลิตสินคาและบริการมากขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งการลงทุน   
ก็คือ  การสรางศักยภาพในการผลิต ดังนั้น  จึงไมนาแปลก
ใจวาประเทศใดที่มีการลงทุนมาก  เศรษฐกิจก็จะขยายตัว
มากและในทางตรงกันขามหากการลงทุนขยายตัวตํ่า 
เศรษฐกิจก็จะโตชาลงตามไปดวย  ความสําคัญของ        
การลงทุนเปนสิ่งที่ควรนึกถึงตลอดเวลาในการผลักดัน
นโยบายการคลังเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  เพราะนโยบายการ
คลังที่สงเสริมใหการลงทุนเพิ่มขึ้น  จะมีโอกาสสูงที่จะทํา
ใหจีดีพีขยายตัวในอนาคต  ในขณะที่นโยบายการคลังที่มี
ลักษณะเปนประชานิยมยอมจะไมสามารถทําใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวอยางตอเนื่องได  
 
 
 

  การนําเขานั้นมีความสัมพันธกับจีดีพีมากถึง 72% 
(มากกวาการสงออกที่ 47%) สวนหนึ่งเพราะการนําเขาจะ
สะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศวามีอยูมากนอย
และคึกคักเพียงใด ในทํานองเดียวกันก็เปนที่นาสังเกตวา
ความสัมพันธทางสถิติระหวางการลงทุนและการนําเขานั้น
สูงถึง 81% ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการลงทุนของไทยนั้นตอง
พ่ึงพาการนําเขาสินคาทุน (เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
ตางๆ) อยางมาก สวนหนึ่งนาจะเปนเพราะการลงทุนขนาด
ใหญของภาคเอกชนนั้น จะตองพึ่งพาเทคโนโลยีของ
ตางชาติเปนหลัก  
 
  ดังนั้น ความพยายามที่จะสรางความมั่นใจใหกับ
นักลงทุนตางประเทศ จึงจะเปนการแกปญหาเศรษฐกิจที่
มองระยะยาว แตก็ตองถามวาความเชื่อมั่นดังกลาวนั้น จะ
ไดมาโดยการพูดบอยๆ หรือจะตองทํามากกวานั้น สําหรับ
ผมความมั่นใจจะเห็นไดจากการที่รัฐบาล สรางเงื่อนไข ให
เอกชนลงทุน อาทิเชน รัฐบาลรวมลงทุนกับเอกชนไทยและ
หรือตางชาติ การผลักดันใหเกิดการลงทุนรวมกันใน
โครงการขนาดใหญสัก 5-10 โครงการ จะเปนการสะทอน
ความมั่นใจของภาคเอกชน เพราะหากทั้งสองฝายขาดความ
เช่ือมั่นในศักยภาพ และเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวแลว ขอตกลงที่จะนํามาซึ่งการลงทุนรวมยอมจะ
เกิดขึ้นไมไดครับ 
 
 
 
   
 
 
 


