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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนกุมภาพันธ 2552 

ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน   แตหาก
พิจารณาขอมูลที่ปรับฤดูกาลแลว  ขอมูลเศรษฐกิจบางตัว
ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา  โดยเฉพาะผลผลิต
อุตสาหกรรม  อยางไรก็ดี  ผลผลิตพืชผลสําคัญที่ชะลอลง
และราคาที่ลดลงทําใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญ
ลดลง  ขณะที่การทองเที่ยวหดตัวจากระยะเดียวกันปกอน  
สวนหนึ่งเปนผลจากฐานสูงในปกอนที่ตรงกับเทศกาล
ตรุษจีน  สําหรับอุปสงคในประเทศ  การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน
เชนเดียวกับการสงออกที่หดตัวตอเนื่อง  แตการนําเขาที่  
หดตัวลงมากกวาทําใหปริมาณการสงออกสุทธิเพิ่มขึ้น  
และเมื่อประกอบกับการใชจายของรัฐบาลที่เรงเบิกจาย  
มากขึ้นชวยชดเชยอุปสงคภาคเอกชนที่ตํ่าลง 

ดานเสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดี 
จากเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง  รวมทั้ง
ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลสูง   สําหรับ
เสถียรภาพในประเทศ  อัตราเงินเฟอตํ่า  สวนการจางงานมี
สัญญาณการออนตัวที่ชัดเจนขึ้น 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกุมภาพันธ 2552   
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัวจากการปรับลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต  ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว  จากผลผลิต

และราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ดานปศุสัตวชะลอตัว 
จากราคาที่ลดลงตามตนทุนการผลิตเพาะเลี้ ยงลดลง       
สวนดานเหมืองแรและเหมืองหินขยายตัว  ดานอุปสงค  
การบริโภคหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม  การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวตามพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคล  การนําเขาและการสงออกลดลงตอเนื่อง  
ขณะที่ ผลการ เบิ กจ า ยรายจ า ยลงทุนปรับตั วสู งขึ้ น           
ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวตอเนื่อง   
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลง
ตามราคาน้ํามัน  และดานการจางงานเพิ่มขึ้น 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  จากการลดลงของ    
มันสําปะหลัง  และสับปะรด  แตยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวาผลผลิตไกเนื้อ  และ
เปดเนื้อปรับตัวเพิ่มขึ้น  แตสุกรยังคงลดลง   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกว  หินปูน  และหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  
   ๏   ภาคอุตสาหกรรม   ชะลอตัว   โดยจํานวน             
ทุนจดทะเบียน  และโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  
แตภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม  
จํานวนรถยนตนั่ง  และรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม
ลดลง  

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  หดตัว  โดยเฉพาะพื้นที่
อนุญาตกอสราง  ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  และ
จํานวนรถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหมปรับตัวลดลง 

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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  ๏  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัว  ตามผลการเบิกจาย
งบประจําและงบลงทุนที่สูงขึ้น   

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง   

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปริมาณ
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ 3.86 ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ลดลง   
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 

 1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนกุมภาพันธ 2552 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
4,248.04  ล านบาท   ตํ่ ากว า เดือนเดี ยวกันของปกอน  
5,316.34  ลานบาท   คิดเปนรอยละ   55.58  และต่ํากวา
ประมาณการ  6,357.57  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  59.95 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมทั้งสิ้น  21,932.73  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  23,249.60  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  54.48  
 

  การนําสงรายได  
  เดือนกุมภาพันธ 2552 จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  7,933.71  ลานบาท   เปนรายไดจาก      
ภาษีอากร 7,137.84  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.97    
รายไดจากการขาย  5.60  ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.07 
รายไดอื่น   9.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.12  และรายได
เงินนอกงบประมาณ 780.85 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.84  

  ร า ย ไ ด นํ า ส ง ค ลั ง ป งบประมาณ พ.ศ.2 5 5 2         
(ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ  2552)  มีจํานวน  45,205.19
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  40,360.73  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.28  รายไดจากการขาย  33.77  คิดเปน
รอยละ  0.08  รายไดอื่น  55.88  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  4,754.81  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  10.52  
 

ดานรายจาย 
  เดือนกุมภาพันธ   2552  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 1,469.06  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  144.83  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
10.94   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจายจํานวน  6,599.39  ลานบาท   ตํ่ ากวาชวง
เดียวกันของปกอน  679.29  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.33 
   
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกุมภาพันธ 2552  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,152.86  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,414.35  ลานบาท  ทําใหฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  5,738.51 
 
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนกุมภาพันธ  2552  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  300.99  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
105.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  195.43  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 11.80 ลานบาท (รอยละ 4) 
 -  คงเหลือ 260.27 ลานบาท (รอยละ 96) 
    

งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 9,700,000  บาท 
  -  จํานวน 13 โครงการ   
  -  อนุมัติแลว  4.61  ลานบาท 

-  เบิกจายแลว 0.30  ลานบาท 

  -  คงเหลือ  4.79  ลานบาท 

 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนกุมภาพันธ 2552  หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 127.13 ลานบาท   
ลดลงรอยละ 9.47 จากการลดลงขึ้นของสินคา  ประเภท
อาหาร  ประเภทเครื่องดื่ม    ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด  
และสินคา OTOP  ไดมีการจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน 
ไทยตําบลดอทคอม(www.thaitambon.com) และกรมการ
พัฒนาชุมชน(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 
เปนตน สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของ
จังหวัด  ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส น้ํามัน
หอมระเหย และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  18,786  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  565.39  ลานบาท ในเดือนเดือนกุมภาพันธ 2552  
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
239  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 79.70) และจํานวนเงินอนุมัติ  8.44  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  113.67)  สวนยอดหนี้คางชําระ
ต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน  21.48  ลานบาท  (เพิ่มขึ้น
รอยละ 7.56)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  20.19  
(เพิ่มขึ้นรอยละ 3.70)   
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกุมภาพันธ 2552   
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัวจากการปรับลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิต  ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว  จากผลผลิต
และราคาพืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ดานปศุสัตวชะลอตัว 
จากราคาที่ลดลงตามตนทุนการผลิตเพาะเลี้ ยงลดลง       
สวนดานเหมืองแรและเหมืองหินขยายตัว  ดานอุปสงค  
การบริโภคหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม  การลงทุนภาคเอกชน
หดตัวตามพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคล  การนําเขาและการสงออกลดลงตอเนื่อง  
ขณะที่ ผลการ เบิ กจ า ยรายจ า ยลงทุนปรับตั วสู งขึ้ น           
ดานการเงินปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวตอเนื่อง   
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลง
ตามราคาน้ํามัน  และดานการจางงานเพิ่มขึ้น 
 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  จากการลดลงของ    
มันสําปะหลัง  และสับปะรด  แตยางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวาผลผลิตไกเนื้อ  และ
เปดเนื้อปรับตัวเพิ่มขึ้น  แตสุกรยังคงลดลง   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกว  หินปูน  และหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  
   ๏   ภาคอุตสาหกรรม   ชะลอตัว   โดยจํานวน             
ทุนจดทะเบียน  และโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  
แตภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม  
จํานวนรถยนตนั่ง  และรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม
ลดลง  

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  หดตัว  โดยเฉพาะพื้นที่
อนุญาตกอสราง  ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  และ
จํานวนรถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหมปรับตัวลดลง 

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัว  ตามผลการเบิกจาย
งบประจําและงบลงทุนที่สูงขึ้น   

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง   

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ปริมาณ
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ 3.86 ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ลดลง   
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 
       รายละ เอี ยดของภาวะ เศรษฐกิ จ   ใน เ ดื อน
กุมภาพันธ 2552   มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรมในเดือนกุมภาพันธ 2552  ชะลอตัว        
พิจารณาจากดานมูลคาผลผลิตมันสําปะหลังลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  55.89  เนื่องจากราคา
มันสําปะหลังยังคงลดลงติดตอกันหลายเดือน   ทําให
เกษตรกรชะลอการขุดมันเพื่อรอดูสถานการณ  ประกอบกับ
ปญหาสภาพเศรษฐกิจโลกที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตทาง
การเงินในสหรัฐฯ  ขยายตัวเปนวงกวางขึ้น   สงผลให
ประเทศคูคาตางชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  
ดานมูลคาผลผลิตสับปะรดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  28.16  เนื่องจากเปนชวงนอกฤดูการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  และราคาสับปะรดลดลงเนื่องจากฐานที่สูง    
ปกอน  สวนมูลคาผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  609.05  เนื่องจากสภาพ
อากาศที่เหมาะสมตอการกรีดยางกวาปกอนจากเกษตรกร
ชะลอการกรีดยาง 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม  เดือนมีนาคม 2552  
คาดวายังชะลอตัวตอเนื่อง   จากดานราคายางพารามี
แนวโนมลดลงตามราคายางในตลาดโลก  เปนผลจากราคา
น้ํามันดิบที่ลดต่ําลง และอุปสงคตางประเทศที่ลดลง   
โดยเฉพาะตลาดยางรถยนตของจีน   ดานราคามันสําปะหลัง
คาดวาจะยังคงลดลง  เนื่องจากประเทศคูคาชะลอการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  และราคาสับปะรด คาดวาจะลดลง  
เนื่องจากฐานที่สูงปกอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ยางพารา 9.59 38.46 62.64 68.04

 % -84.09 -79.31 -55.77 609.05

มันสําปะหลัง 140.44 51.53 71.00 61.95

 % 117.67 -42.30 -12.88 -55.89 

สับปะรด 231.69 160.40 179.59 166.44

 % 42.56 -42.82 -16.47 -28.16 

รายการ
25522551

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

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตวในเดือนกุมภาพันธ  2552  ชะลอตัว      
แมวามูลคาผลผลิตไกเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  22.29  เนื่องจากปริมาณผลผลิตไกเนื้อที่
ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น  ตามความตองการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  
สวนราคาไก เนื้ อลดลงตามตนทุนเพาะเลี้ ยงที่ ลดลง         
ดานมูลคาผลผลิตเปดเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  16.67  ตามราคาเปดเนื้อที่ปรับตัวสูงขึ้น  
สวนปริมาณผลผลิตเปดเนื้อลดลงเล็กนอย   อยางไรก็ตาม
มูลคาผลผลิตสุกรลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  22.46  โดยปริมาณผลผลิตออกสูตลาดลดลง  
เนื่องจากผูบริโภคชะลอการบริโภคเนื้อสุกร  ดานราคาสุกร
ลดลงเนื่องจากฐานสูงในปกอน  สําหรับราคาไขไก เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก 2.02 บาท/ฟอง  
เปน  2.09 บาท/ฟอง   สวนราคาไขเปดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนจาก  3.01  บาท/ฟอง  เปน  3.02 
บาท/ฟอง   
 
  แนวโนมดานปศุสัตว  เดือนมีนาคม 2552  คาดวา
ชะลอตัว  โดยผลผลิตไกเนื้อและสุกรปรับตัวลดลงตาม
ความตองการที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว        
สวนผลผลิตเปดเนื้อจะยังคงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก  และ
ราคาไขไกและไขเปดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ไกเนือ้ 115.96 120.84 123.67 141.80

 % 18.54 -2.89 -24.90 22.29

เปดเนือ้ 21.74 19.82 25.47 25.37

 % 87.16 -5.59 24.33 16.67

สุกร 49.71 35.24 37.93 38.54

 % 125.37 -16.13 -11.63 -22.46 

รายการ
2551 2552

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

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนกุมภาพันธ 2552  
ขยายตัว   โดยมูลคาผลผลิตของแรทรายแกวเพิ่มขึ้น         
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   56 .91  
เนื่องจากผูประกอบการไดเรงกําลังการผลิตตามความ
ตองการของตลาดที่เริ่มปรับดีขึ้น   ดานมูลคาผลผลิตหินปูน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  70.92  
เนื่องจากผูประกอบการไดเรงการผลิตเพิ่มขึ้น  จากความ
ตองการของโรงานผลิตปูนซีเมนตตามการขยายตัวของภาค
การกอสราง  ประกอบกับราคาหินปูนที่ปรับตัวสูงขึ้น  และ
มูลคาผลผลิตหินแกรนิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  182.86  เนื่องจากผูประกอบการเรงการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของภาคกอสรางที่ขยายตัว   
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในเดือนมีนาคม  2552  คาดวาผลผลิตแรทรายแกวจะ
ปรับตัวดีขึ้นตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนมดีขึ้น  
สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะขยายตัวจาก
ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  ตามภาคการกอสรางที่ขยายตัวไดดี
โดยเฉพาะการกอสรางอาคารพาณิชยที่เพิ่มขึ้นมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แรทรายแกว 13.16 8.44 11.24 20.65

 % -25.84 -19.03 -38.09 56.91

หินปนู 3.74 9.12 6.54 6.40

 % -50.22 183.34 35.61 70.92

หินแกรนติ 6.66 18.82 17.28 18.84

 % 23.72 122.93 157.85 182.86

รายการ
2551 2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ 2552  ชะลอตัว  
โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  52.17  เปนผลมาจากการ
ปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซล  น้ํามันดีเซล B5 และน้ํามันใน
กลุมแก็สโซฮอล  เพื่อชวยใหราคาน้ํามันถูกลง  สงผลให
ภาษีน้ํามันซึ่งเปนภาษีหลักของจังหวัดลดลงเปนจํานวนมาก  
ดานปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมลดลง         
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ    14.02    
อยางไรก็ตาม  ดานจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
เมื่ อ เที ยบกับ เดือน เดี ยว กันของปก อนรอยละ  4 . 0 8           
ตามการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมและการขยาย
กิจการของโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนทุนจดทะเบียนภาค
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ     ป
กอนรอยละ  5.18  สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม        
ต้ังใหมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
3.90  ซึ่งมีโรงงานตั้งใหมจํานวน  4  โรงงาน  สําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการที่
สําคัญ  ไดแก  ประเภทอโลหะ  ประเภทผลิตภัณฑโลหะ  
และประเภทอื่นๆ     
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  เดือนมีนาคม 
2552  คาดวาจะขยายตัว  จากภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น  
เนื่องจากการยกเลิกมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน ณ 
สิ้นเดือนมกราคม  สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและ
การจางแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น  สําหรับปจจัยลบที่มีผลตอ
อุตสาหกรรม  คือ  ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  และการ
สงออกที่หดตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

 ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม 

  (ลานกิโลวัตต)
591.14 511.36 452.93 508.28

% 6.96 -12.72 -23.43 -14.02 

โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,742 1,828 1,814 1,810

% 2.41 4.70 4.79 3.90

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 144,588 150,936 150,430 150,483

% 13.62 4.20 4.39 4.08
ทนุจดทะเบยีนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 817,847.48 860,061.96 859,923.99 860,237.44

% 11.30 5.37 5.49 5.18

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,093.49 416.41 523.64 1,479.54

% 0.69 -86.63 -85.70 -52.17 

รายการ
2551 2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 การบริการและการทองเที่ยว  ขยายตัว  โดยมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในชวงไตรมาสที่  2 ( เดือนเมษายน  - มิถุนายน  2551)  
จํานวน  543,842  คน  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ  20.75   โดยเปนนักทองเที่ยวชาวไทยคิดเปน
รอยละ  80.04  และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดิน
ทางเขามาทองเที่ยวมากที่สุด  ไดแก  ญี่ปุน  สหรัฐฯ จีน 
และเยอรมัน   ตามลําดับ  สําหรับอัตราการเขาพักโรงแรม  
อยูที่รอยละ  55.57  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ  
ปกอนรอยละ  3.71  สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
ระยอง   ไดแก    หาดแมรําพึง   หาดแมพิม   เกาะเสม็ด       
เกาะมัน  และตลาดบานเพ    
 

  แนวโนมการทองเที่ ยว   เดือนมีนาคม  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 เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนกุมภาพันธ 2552  
หดตัว  พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  67.56  เปนผลจากการนําเขาผาน
ดานศุลกากรลดลง  สงผลใหการจัดเก็บภาษีอากรไดลดลง  
ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใชจายและมีการออม
เงินมากขึ้น  ดานจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมลดลง
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   15 .38  
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหประชาชนชะลอการ
ซื้อรถยนตและหันมาออมเงินมากขึ้น  และปริมาณการ
จําหนายรถจักรยานยนตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 17.52 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย  
ทําใหผูบริโภคมีความระมัดระวังในการใชจายเพิ่มขึ้นมาก
อยางไรก็ตาม  ปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  1.51  เนื่องจากเขา
สูฤดูรอนสภาพอากาศรอนมากกวาปกอน 
 

แนวโนมการบริโภคภาคเอกชน  เดือนมีนาคม 
2552  คาดวาจะชะลอตัว   ตามภาษีมูลคาเพิ่มนาจะชะลอตัว  
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมคาด
วาจะยังขยายตัว  และความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับตัวลดลง
จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 5,224.04 2,554.99 2,156.56 1,690.10
  % 41.42 -43.37 -56.36 -67.56 
จํานวนรถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 364 178 477 308
  % 3.41 57.52 70.97 -15.38 
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบยีนใหม(คัน) 3,077 2,592 2,424 2,538
  % 23.13 35.78 69.16 -17.52 
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 35.69 30.43 34.91 36.23
  % 16.33 -15.96 -7.62 1.51

รายการ
2551 2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนกุมภาพันธ 2552  
หดตัว   จากจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางลดลง       
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   จํานวน  75,402       
ตารางเมตร  ลดลงรอยละ  61.39  ตามการลดลงของพื้นที่
อนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย  และอาคารพาณิชยเปนสําคัญ  
ดานจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  57.17  และจํานวน
ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  45.71 สําหรับธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียน      
ต้ังใหมที่สําคัญ   ไดแก   ประเภทกิจการคาสงช้ินสวน
อะไหลและอปุกรณสําหรับพาหนะ  ประเภทดําเนินการเปน
ผูผลิต  สั่งเขา  สงออก  ขายสง  และขายปลีกเคมีภัณฑ   
และประเภทกิจการจําหนายวัสดุกอสราง  และปริมาณการ
จดทะเบียนรถยนตพาณิชยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  40.75   
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน   เดือนมีนาคม 
2552  คาดวาจะชะลอตัว  พิจารณาจากพื้นที่ไดรับอนุญาต
กอสรางและจํานวนธุรกิจนิ ติบุคคลที่ขยายตัว   ทั้ งนี้
ผูประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหาความไม
แนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวลงของอุปสงค
จากในและนอกประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

 พื้นท่ีไดรับอนุญาตกอสราง

รวม(ตารางเมตร)
195,267 58,594 55,905 75,402

% 101.74 -11.83 -44.87 -61.39 
 - ท่ีอยูอาศัย(ตารางเมตร) 72,761 53,683 48,204 56,519

% -11.67 54.00 -39.04 -22.32 
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 39,060 2,078 3,662 13,224

% 682.45 106.15 -3.22 -66.14 
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 76,011 690 4,039 2,089

% 910.92 -96.66 -70.01 -97.25 
 - อาคารและอืน่ๆ(ตารางเมตร) 7,435 2,143 0 3,570

% 290.08 -78.44 -100.00 -51.98 

 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ

(ลานกิโลวัตต)
15.48 15.52 14.86 15.93

% 12.75 -0.39 -9.45 2.91
ทนุจดทะเบยีนนิติบคุคลใหม(ลานบาท) 293.05 -210.84 99.40 125.50

% 52.59 -161.47 -74.72 -57.17 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 70 -5 46 38

% 7.69 -66.67 -33.33 -45.71 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 557 191 469 330

% -11.87 -14.35 0.43 -40.75 

รายการ
2551 2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐ  ในเดือนกุมภาพันธ  2552  
ขยายตัว   เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยการ
เบิกจายงบประจําเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  0.63  และผลการ
เบิกจายงบลงทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  61.16  เนื่องจากการ
เรงรัดสวนราชการใหเรงการเบิกจายตามเปาหมาย  สําหรับ
ผลการเบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการเบิกจายลดลงรอยละ  42.33  และ  
57.57  ตามลําดับ  
 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  เดือนมีนาคม 2552  
คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป  ใหสวน
ราชการมีการเบิกจายโครงการตาง ๆ ทําใหเกิดการจางงาน   
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
รายจายประจําจากงบประมาณ 1,098.66 1,094.58 1,058.69 1,105.54
   % -6.64 -1.97 1.92 0.63
รายจายลงทุนจากงบประมาณ 225.57 176.52 617.08 363.52
   % 63.98 -41.26 6.46 61.16
 รายจายประจําของอปท. 138.05 146.22 106.49 79.62p
   % 42.23 -1.00 -33.94 -42.33 
 รายจายลงทุนของอปท. 61.13 46.34 26.95 25.94p
   % -6.49 -35.96 -46.69 -57.57 

รายการ
2551 2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ตัวเลขเบือ้งตน 
ที่มา:  - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  40  แหง  คิดเปนรอยละ  58.82 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

การคาระหวางประเทศในเดือนกุมภาพันธ 2552  
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจาก
การนําเขามีมูลคาจํานวน  22,704.32  ลานบาท ลดลงรอยละ  
66.69  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในและตางประเทศ            
ที่ชะลอตัว  สําหรับประเภทสินคานําเขาที่สําคัญ  ไดแก   
น้ํามันปโตรเลียมดิบ  แนฟทา  และคอนเดนเซต  และ      
การสงออกมีมูลคาจํานวน  9,421.22  ลานบาท ลดลงรอยละ  
42.97  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย   ทําใหตลาด
ตางประเทศชะลอคําสั่งซื้อ   สําหรับประเภทสินคาสงออก 
ที่สําคัญ   ไดแก   น้ํ ามันปโตรเลียมดิบ   แนฟทา   และ    
น้ํามันเชื้อเพลิงอื่น  จากการนําเขาสูงกวาการสงออกทําให       
ขาดดุลการคา(ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)   จํานวน  
13,283.10  ลานบาท   

 
แนวโนมการคาระหวางประเทศ  เดือนมีนาคม 

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 

ท่ี ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 12,025.16    นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 2,302.75     

2 แนฟทา 1,721.73      แนฟทา 1,427.18     

3 คอนเดนเซต 1,209.93      นํ้ามันเช้ือเพลิงอืน่ๆ 1,373.44     

4 เคร่ืองจักรไอนํ้าและเครื่อง

กังหันไออืน่ๆ กําลังเกิน 5,000

 กิโลวัตต

923.45         นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 918.91        

5 ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปทาํดวย

เหล็กคารบอนมากกวา 0.18%

 โดยนํ้าหนัก

882.56         เรือขุด 652.90        

ท่ีมา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
 การนําเขา 68,158.59 24,067.58 18,370.43 22,704.32
 % 67.85 -62.12 -69.45 -66.69 
 การสงออก 16,518.87 13,144.88 11,050.04 9,421.22
 % -33.05 -24.16 -39.23 -42.97 

รายการ
2551 2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 
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2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนกุมภาพันธ 2552  ขยายตัว
ตอเนื่อง  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัด
ระยองมีธนาคารพาณิชย  จํานวน  77  แหง  พิจารณาจาก
ปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัดระยอง มีจํานวน   81,983.98   
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  4.85  เงินฝากขยายตัวในอัตราที่
ชะลอลง  สวนหนึ่งเปนผลจากภาคครัวเรือนหันมาฝากเงิน
ในระบบสถาบันการเงินมากขึ้น  เพื่อทดแทนการลงทุนใน
สินทรัพยประเภทอื่นที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  ตามภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว  และปริมาณสินเชื่อรวม  มีจํานวน   
76,176.95  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  6.77  สวนใหญเปน
การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธนาคารพาณิชย  สําหรับคาเงินบาท
เดือนกุมภาพันธ 2552  เฉลี่ยอยูที่  35.33  บาทตอดอลลาร 
สรอ.  ออนคาลงเล็กนอยจากคาเฉลี่ยในเดือนมกราคม  ทั้งนี้  
คาเงินบาทเคลื่อนไหวอยางมีเสถียรภาพในชวงครึ่งแรกของ
เดือน  และกลับโนมออนคาลงเทียบกับเงินดอลลาร สรอ.  
ในชวงครึ่งหลังของเดือนจากภาวะ Risk aversion  ในตลาด
การเงินโลก  รวมทั้งการเรงซื้อดอลลาร สรอ. ของผูนําเขา
และธนาคารพาณิชยเปนสําคัญ   
 

 แนวโนมการเงิน  เดือนมีนาคม 2552  คาดวา
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวตอเนื่อง    สําหรับอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงจากปญหาเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว  
 
 

 
 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ปริมาณเงินฝากรวม 78,189.56 80,388.55 82,215.29 81,983.98

  % 15.51 7.49 6.48 4.85
ธนาคารพาณิชย 61,157.00 62,324.00 64,084.00 63,560.00
  % 13.62 7.94 6.50 3.93
ธนาคารออมสิน 8,697.00 9,125.00 9,194.00 9,362.00
  % 38.07 6.48 5.75 7.65
ธอส. 1,199.26 1,463.24 1,476.26 1,493.30
  % -6.65 8.06 21.13 24.52
ธ.ก.ส. 7,136.30 7,476.31 7,461.03 7,568.68
  % 13.37 4.96 4.72 6.06
ปริมาณสินเช่ือรวม 71,343.81 75,260.75 74,580.28 76,176.96

  % 9.03 5.31 4.41 6.77
ธนาคารพาณิชย 45,718.00 51,589.00 50,953.00 51,038.00
  % 8.88 12.28 11.00 11.64
ธนาคารออมสิน 5,517.00 5,935.00 5,901.00 5,898.00
  % 12.09 9.22 8.43 6.91
ธอส. 16,496.48 14,129.05 14,109.57 15,612.20
  % 10.09 -14.53 -14.29 -5.36 
ธ.ก.ส. 3,612.33 3,607.70 3,616.71 3,628.76
  % 2.03 1.49 -0.07 0.45

รายการ
2551 2552

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง ในเดือน
กุมภาพันธ 2552  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภค
ของประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมี จํานวน 
417 รายการ สําหรับจังหวัดระยอง มีจํานวน 235 รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ งหม 
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล พาหนะ 
การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิง การอาน และ
การศึกษา ฯลฯเพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของ
จังหวัดระยอง ไดผลดังนี้ 
 
  1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน
กุมภาพันธ 2552    ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ เทากับ 100 และเดือนกุมภาพันธ 2552 เทากับ 
103.1 เทียบกับเดือนมกราคม 2552 เทากับ 102.1 สูงขึ้น  
รอยละ 1.0 ถาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2551 ลดลงรอยละ 
0.1 และเฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน (มกราคม-กุมภาพันธ)     
ของป 2551 ลดลงรอยละ 0.3 
 
  2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือน
กุมภาพันธ 2552 
  ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง
เทากับ 100 เดือนกุมภาพันธ 2552 เทากับ 107.7 สําหรับ
เดือนมกราคม 2552 เทากับ 105.8 
 
  3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนกุมภาพันธ 2552 เมื่อเทียบกับ 
  3.1 เดือนมกราคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 1.8 
  3.2 เดือนกุมภาพันธ 2551 สูงขึ้นรอยละ 3.9 
  3.3 เฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน (มกราคม-กุมภาพันธ ) 
ป 2551 สูงขึ้นรอยละ 3.1 
 
 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ดัชนีราคาผูบริโภค 103.70 131.90 105.80 107.70
  % 6.49 3.13 2.22 3.86
ดัชนีราคาผูผลิต 150.40 142.20 143.20 144.40
  % 11.24 -1.66 -2.52 -3.99 

รายการ
2551 2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 17 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

  4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
กุมภาพันธ 2552 เทียบกับเดือนมกราคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 
1.8 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 1.0 สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 2.4 ดัชนีหมวด
เคหสถานสูงขึ้นรอยละ 1.1 ดัชนีหมวดยานพาหนะ         
การขนสง และการสื่อสารสูงขึ้นรอยละ 5.4 
 
        4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 1.0 สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวดเนื้อสัตว เปด ไก 
และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 0.7 ไดแก เนื้อสุกร กระดูก
ซี่โครงหมู ดัชนีหมวดผักและผลไมสูงขึ้นรอยละ 4.1 โดยที่
ดัชนีหมวดผักสดสูงขึ้นรอยละ 1.5 ไดแก กะหล่ําปลี 
ผักคะนา ผักบุง ผักชี มะนาว กระเทียม เปนตน ดัชนีหมวด
ผลไมสด สูงขึ้นรอยละ 7.5 ไดแก สมเขียวหวาน มะมวง
และแตงโม  
        4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นรอยละ 2.4 ปจจัยสําคัญมาจากการสูงขึ้นของราคา   
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยภายในประเทศรอยละ 
11.4 รวมทั้งรัฐบาลไดมีการขยายเวลา 6 มาตรการ 6 เดือน 
และปรับหลักเกณฑใหม ทําใหคากระแสไฟฟาและ
น้ําประปาสูงขึ้น สงผลใหดัชนีหมวดพาหนะ การขนสง 
และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 5.4 หมวดเคหสถานสูงขึ้น
รอยละ 1.1 
       
        5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2551 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 3.9 (มกราคม 2552 เทียบกับ มกราคม 
2551 สูงขึ้น 2.2) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 21.2 โดยมาจาก 
ขาว  แปง  และผลิตภัณฑจากแปง  สูงขึ้นรอยละ  45.9 
เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 7.7 หมวดผักสด
และผลไม สูงขึ้นรอยละ 20.3 
 
         
 
 
 

  สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงรอยละ 8.9 สาเหตุมาจากน้ํามันเชื้อเพลิง
ลดลงรอยละ 25.3 หมวดยานพาหนะ การขนสง และ      
การสื่อสาร ลดลงรอยละ 13.9  
       
        6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-กุมภาพันธ) ป 2551 ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 3.1      
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 20.8 สําหรับหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 
ลดลงรอยละ 10.0 หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงรอยละ 29.2 
หมวดยานพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 
16.2 เปนตน   
 
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดสวน

นํ้าหนัก ม.ค.- ก.พ.52/ ก.พ.52/ ม.ค.52-   

ก.พ.52/

ปฐาน ก.พ.-52 ม.ค.-52 ก.พ.-51 ม.ค.51-  

ก.พ.51

รวมทุกรายการ       100.00      107.70      105.80      103.70 106.80 1.80 3.86 3.10

หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม    37.93      127.10      125.80      104.90 126.50 1.03 21.16 20.80

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง   4.32      146.50      147.10      100.40 146.80 -0.41 45.92 46.40

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวนํ้า   7.19      115.30      114.50      107.10 114.90 0.70 7.66 10.00

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97      109.70      110.80      107.70 110.30 -0.99 1.86 3.30

     ผกัและผลไม   6.87      128.40      123.30      106.70 125.90 4.14 20.34 16.00

     เครื่องประกอบอาหาร   3.63      144.10      144.10      110.70 144.10 0.00 30.17 31.60

     เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล   2.18      105.70      105.70      101.20 105.70 0.00 4.45 4.50

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20      142.50      142.50      101.80 142.50 0.00 39.98 40.00

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56      120.00      120.00      100.10 120.00 0.00 19.88 20.10

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครือ่งดื่ม   62.07        93.80        91.60      103.00 92.70 2.40 -8.93 -10.00

     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา   2.77      100.80      100.80      100.10 100.80 0.00 0.70 0.70

     หมวดเคหสถาน   28.36        91.50        90.50      100.00 91.00 1.10 -8.50 -8.90

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22      100.50      100.50      100.40 100.50 0.00 0.10 0.20

     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร    19.09        92.30        87.60      107.20 90.00 5.37 -13.90 -16.20

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69      101.80      101.80      100.40 101.80 0.00 1.39 1.40

     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    3.93      102.00      101.90      100.60 102.00 0.10 1.39 1.50

ดัชนีราคาผูบรโิภคพื้นฐาน    65.66      108.20      108.00      101.00 108.10 0.19 7.13 7.10

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34      107.10      103.00      107.40 105.10 3.98 -0.28 -2.10

      -  อาหารสด    21.36      125.40      123.20      105.90 124.30 1.79 18.41 17.50

      -  พลังงาน    12.99        80.00        73.00      109.60 76.50 9.59 -27.01 -30.20

อัตราการเปลี่ยนแปลง

หมวด
 ก.พ.52 ม.ค.-52 ก.พ.-51

ดัชนี

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง   ประจําวันที่  27 กุมภาพันธ 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 

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 20 l
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2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงานในเดือนกุมภาพันธ 2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   301,966  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  7.09  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน      
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ  และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือน
ธันวาคม 2551  อยูที่รอยละ  1.20  ของกําลังแรงงานรวม   
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน  สวนอัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยองอยูที่  173  บาท/วัน  ตาม   
การประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับ     
คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  เดือนมีนาคม 2552  คาดวา
จะขยายตัวจากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  ทั้งนี้   สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดระยอง  ไดมีการจัดงานนัดพบแรงงานขึ้นทุกวัน
อังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและโรงงานตางๆ 
ไดมาพบกับผูสมัครงานโดยตรง  ทั้งนี้ ผูสมัครงานสามารถ
มาลงทะเบียน  ฝากประวัติเพื่อหางานไดที่สํานักงานจัดหา
งานจังหวัดระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 0.60 1.10 1.20 n.a.
  % -40.00 37.50 33.33 -

 ผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคม(คน)
281,985 302,414 298,554 301,966

  % 7.13 8.91 8.17 7.09

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

รายการ
2551 2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   n.a. คือ ไมมีขอมูล 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 
ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม  ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ลดลง 

ปศุสัตว  จากการลดลงของผลผลติไกเนือ้และสุกร 

เหมืองแรและยอยหิน   

อุตสาหกรรม  จากการลดลงของภาษีน้าํมัน 

ภาคบริการและการทองเที่ยว   

การบริโภคภาคเอกชน  ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงตามการนาํเขา 

การลงทุนภาคเอกชน  พื้นทีก่อสรางอาคารอุตสาหกรรมลดลง 

การใชจายภาครัฐ   

การคาระหวางประเทศ  การนําเขาและสงออกลดลงอยางมาก 

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 3.86 
  ชะลอตัวตามราคาน้ํามันทีล่ดลง 

ดานการจางงาน   

งบยุทธศาสตรพฒันาจังหวัด   
1. โครงการภายใตแผนงานยทุธศาสตรอยูดีมีสุขระดบัจังหวัด 
พ.ศ.2552  (ไดรับ 263,989,300 บาท) 

 
 

    - จํานวน 41 โครงการ       
    - เบิกจายแลว  11.80 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 4)   
    - คงเหลือ  252.18 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 96)   
2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
จังหวัดระยอง  (ไดรับ 9,700,000 บาท) 

 
 

    - จํานวน 13 โครงการ   
    - อนุมัติแลว  4.61  ลานบาท   
    - เบิกจายแลว  0.30  ลานบาท   
    - คงเหลือ   4.79   ลานบาท   
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

 สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนกุมภาพันธ 2552 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
4,248.04  ล านบาท   ตํ่ ากว า เดือนเดี ยวกันของปกอน  
5,316.34  ลานบาท   คิดเปนรอยละ   55.58  และต่ํากวา
ประมาณการ  6,357.57  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  59.95 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมทั้งสิ้น  21,932.73  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  23,249.60  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  54.48  
  การนําสงรายได  
  เดือนกุมภาพันธ 2552 จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  7,933.71  ลานบาท   เปนรายไดจาก      
ภาษีอากร 7,137.84  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.97    
รายไดจากการขาย  5.60  ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.07 
รายไดอื่น   9.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.12  และรายได
เงินนอกงบประมาณ 780.85 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.84  
  ร า ย ไ ด นํ า ส ง ค ลั ง ป งบประมาณ พ.ศ.2 5 5 2         
(ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ  2552)  มีจํานวน  45,205.19
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  40,360.73  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.28  รายไดจากการขาย  33.77  คิดเปน
รอยละ  0.08  รายไดอื่น  55.88  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  4,754.81  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  10.52  
 

ดานรายจาย 
  เดือนกุมภาพันธ   2552  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 1,469.06  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  144.83  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
10.94   
 
 
 
 

 
 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจายจํานวน  6,599.39  ลานบาท   ตํ่ ากวาชวง
เดียวกันของปกอน  679.29  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.33 
   
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกุมภาพันธ 2552  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,152.86  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,414.35  ลานบาท  ทําใหฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  5,738.51 
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนกุมภาพันธ  2552  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  300.99  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
105.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  195.43  ลานบาท 
      

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนกุมภาพันธ  2552  มีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนกุมภาพันธ  2552 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 การจัดเก็บรายไดในเดือนกุมภาพันธ 2552 จังหวัด
ระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน   4,248.04  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  5,316.34  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  55.58  และต่ํากวาประมาณการ  6,357.57  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  59.95  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  2,699.14  
ลานบาท   ตํ่ ากว า เดือนเดียวกันของปกอน   3,532.85       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  56.69  และต่ํากวาประมาณการ  
4,516.76  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  62.59  รายละเอียด   
การจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได 1,690.10  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  3,533.94  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  67.65  และต่ํากวาประมาณการ  4,551.80  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  72.92  เนื่องจากเศรษฐกิจถดถอยอยาง
ตอเนื่อง โดยกลุมกิจการที่ยื่นชําระภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30) 
ตํ่ากวาปกอน  ไดแก  กลุมการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑเคมี  ยาง 
ปุย และอื่น  และกลุมการผลิตและขายรถยนต จักรยานยนต  
จักรยาน  ช้ินสวนอุปกรณและอื่นๆ 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  416.78  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  61.00  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ   12.77  และต่ํากวาประมาณการ   24.89       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.64  เนื่องจากมีกลุมกิจการยื่น
ชําระภาษีตํ่ากวาปกอนไดแกกลุมการผลิตเคมี ผลิตภัณฑ
เคมี  ยาง  ปุ ย  และอื่นๆ  ซึ่ งการจัด เก็บภาษีประเภทนี้        
สวนใหญจัดเก็บไดจากภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ประเภท
เงินเดือน  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดจากการ
จางแรงงาน 
 -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล จัดเก็บได 581.26 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  80.77  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  16.14  และสูงกวาประมาณการ  62.13  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  11.97  การจัดเก็บภาษีประเภทนี้เกิดจากการ
นําสงภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการประมาณการกําไรสุทธิ 
(ภ.ง.ด.51)  และการนําสงภาษีเงินได  หัก ณ ที่จาย ที่จาย
จากคาบริการและการจําหนายเงินกําไร 
 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนกุมภาพันธ 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 416.78 15.44 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 581.26 21.54 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1,690.10 62.62 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.54 0.13 

 อากรแสตมป 7.17 0.27 

 รายไดอ่ืน ๆ 0.29 0.01 

รวม 2,699.14 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนาย:  ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รายไดจังหวัดระยอง 9,564.38 3,802.94 3,784.43 4,248.04

% 24.83 -54.99 -60.81 -55.58

รายการ
2551 2552

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  อากรแสตมป   จัด เก็บได  7.17  ล านบาท          
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.68  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  8.66  และต่ํากวาประมาณการ   1.30  ลานบาท      
คิดเปนรอยละ  15.35  ภาษีประเภทนี้สวนใหญจัดเก็บได
จากการทํานิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยและการทํา
สัญญาตราสารที่ชําระเปนตัวเงิน 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  3.54  ลานบาท     
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  17.96  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  83.53  และต่ํากวาประมาณการ  0.85  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  19.36  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
จากรอยละ  3.00  เปนรอยละ 0.01  ซึ่งภาษีประเภทนี้สวน
ใหญจัดเก็บไดจากการขายอสังหาริมทรัพยซึ่งสํานักงาน
ที่ดินเปนหนวยจัดเก็บ 
  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได  0.29  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
12.12  และต่ํากวาประมาณการ  0.05  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  14.71 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2  จัดเก็บได  
1,479.85  ล านบาท   ตํ่ ากว า เดือนเดี ยวกันของปกอน  
1,613.91  ลานบาท   คิดเปนรอยละ   52.17  และต่ํากวา
ประมาณการ  1,701.46  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  53.48  
สําหรับภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํ ามัน   จัดเก็บได   1,375.08  ลานบาท      
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1,280.17  ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ  48.21  และต่ํากวาประมาณการ  1,301.96  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 48.63  เนื่องจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิต   
ตามประกาศกระทรวงการคลังซึ่งมีผล ทําใหภาษีน้ํามันและ
ผลิตภัณฑน้ํามันที่จัดเก็บไดลดลง 
  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  77.79  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  322.92  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
80.59  และต่ํากวาประมาณการ  385.35  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ   83.20  เปนผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ํ า          
จึงมีการยกเลิกสายการผลิตหลายประเทศ   รวมทั้ ง            
ในประเทศดวย 
 
 
 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนกุมภาพันธ  2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  1.59                  0.11 
 ภาษีเครื่องด่ืม                  0.97                  0.07 
 ภาษีน้ํามัน           1,375.08                92.92 
 ภาษีรถยนต                77.79                  5.26 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.00 0.00
 ภาษีเครื่องไฟฟา                22.39                  1.51 
 ภาษีสนามกอลฟ                  1.17                  0.08 
 ภาษีแกวฯ                  0.10                  0.01 
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค                  0.08                  0.01 
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.18                  0.01 
 รายไดอืน่ๆ                  0.50                  0.03 

รวม           1,479.85              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  22.39  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.64  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  6.82  และต่ํากวาประมาณการ   5.38  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ 19.37  เนื่องจากปญหาดานเศรษฐกิจใน
ปจจุบันสงผลใหบริษัทผูผลิตตองลดกําลังการผลิตลง 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  1.59  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2.64  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
62.41  และต่ํากวาประมาณการ  1.04  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  39.54  เนื่องจากบริษัทผูผลิตรายใหญลดกําลังการ
ผลิตตามคําสั่งซื้อของลูกคา  สวนหน่ึงเพื่อเปนการประคอง
ธุรกิจของครอบครัวใหอยูรอดจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย  
  -  ภาษีสนามกอลฟ  จัดเก็บได 1.17  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.15  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  11.36  และต่ํากวาประมาณการ  0.32  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ 21.48  เนื่องจากเหตุการณความไมสงบ    
ทางการเมืองสงผลใหยอดการมาใชบริการสนามกอลฟ    
ซึ่งสวนใหญเปนชาวตางชาติลดลง 
 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด   จัดเก็บได   41.73  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  166.74  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  79.98  และต่ํากวาประมาณการ   160.81  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  79.40  เปนผลมาจากอากรขาเขา
ลดลงรอยละ  80.33 
 

    4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 4.01 ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  3.01  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  42.88  และต่ํากวาประมาณการ   1.85  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  31.57  เนื่องจากในเดือนนี้มีการชําระคาเชา
ที่ดินราชพัสดุลวงหนา 
 

  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  23.31  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.17  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  0.73 
   
 
 
 
 

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

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  17,422.95
ล านบาท   ตํ่ ากว าช วง เดี ยว กันของปก อน  10,593.97        
ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.81  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  
44.01)  โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได 13,232.20  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 10,121.52  ลานบาท คิดเปน   
รอยละ 43.34  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 51.24) 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  2,260.04        
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 250.56 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 9.98  (สูงกวาประมาณการรอยละ 10.77) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จัดเก็บได 1,864.88 
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 85.84 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 4.40  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 0.31) 
  -  อากรแสตมป จัดเก็บได 43.09  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 6.00 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 12.22  
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 18.62) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได 21.23  ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 130.12  ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 85.97  (สูงกวาประมาณการรอยละ 5.46) 
  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได 1.51  ลานบาท สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอน 0.07  ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.86     
(สูงกวาประมาณการรอยละ 2.03) 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได 
3,678.81 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 12,461.93  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.21 โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด 5 
ลําดับ ไดแก 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  ภาษีน้ํามัน จัดเก็บได 2,528.39  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 11,362.98  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
81.80  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 81.26) 
  -  ภาษีรถยนต จัดเก็บได  1,067.17  ลานบาท     
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 1,034.32  ลานบาท คิดเปน
รอยละ 49.22  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 56.07) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา จัดเก็บได  66.02  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  33.70 ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ 33.79  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 42.73) 
  -  ภาษีสุราแช จัดเก็บได  7.02  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 10.95 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
60.93    (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 45.03) 
  -  ภาษีสนามกอลฟ  จัดเก็บได  3.99 ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 0.99  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
19.88  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 27.72) 
 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได 479.70 
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 338.99 คิดเปน     
รอยละ 41.41  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 50.25) 
 

  4 .   ธนารักษพื้ นที่ ระยอง   จัด เก็บได  10.36        
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 0.60  คิดเปนรอยละ 
5.47 (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 52.99) 
 

  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  340.91  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  145.89  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ 74.81 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ 2552 

หนวย: ลานบาท 
ปน้ี ปท่ีแลว

(ต.ค.51-ก.พ.52) (ต.ค.50-ก.พ.51) จํานวน รอยละ
สรรพากรพื้นที่ระยอง 17,422.95 28,016.92 -10,593.97 -37.81
สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 3,678.81 16,140.74 -12,461.93 -77.21
ดานศุลกากร 479.70 818.69 -338.99 -41.41
ธนารักษพื้นท่ีระยอง 10.36 10.96 -0.60 -5.47
สวนราชการอืน่ 340.91 195.02 145.89 74.81

รวม 21,932.73 45,182.33 -23,249.60 -51.46

เปรียบเทียบ
รายการ

ที่มา:  สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2,    
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
 

   รายไดแผนดินเดือนกุมภาพันธ 2552  
จังหวัดระยองมีรายไดนําสงคลังจํานวน 7,933.71  

ลานบาท  เปนรายไดจาก      ภาษีอากร 7,137.84  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.97    รายไดจากการขาย  5.60  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 0.07 รายไดอื่น   9.42  ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ  0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ 780.85 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  9.84  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ 2552 
 ร า ย ไ ด นํ า ส ง ค ลั ง ป งบประมาณ พ.ศ.2 5 5 2         
(ตุลาคม 2551 – กุมภาพันธ  2552)  มีจํานวน  45,205.19
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  40,360.73  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.28  รายไดจากการขาย  33.77  คิดเปน
รอยละ  0.08  รายไดอื่น  55.88  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  4,754.81  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  10.52  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.51-ก.พ.52 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 40,360.73 89.28
รายไดจากการขาย 33.77 0.08
รายไดอ่ืน 55.88 0.12

รวม 40,450.38 89.48
รายไดเงินนอกงบประมาณ 4,754.81 10.52

รวม 4,754.81 10.52
รวมท้ังสิ้น 45,205.19 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได กุมภาพันธ 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 7,137.84 89.97
รายไดจากการขาย 5.60 0.07
รายไดอ่ืน 9.42 0.12

รวม 7,152.86 90.16
รายไดเงินนอกงบประมาณ 780.85 9.84

รวม 780.85 9.84
รวมท้ังสิ้น 7,933.71 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ  

  เดือนกุมภาพันธ 2552 จังหวัดระยองมีการเบิก

จายเงินงบประมาณ (รวมรายจายปกอน) จํานวน 1,469.06

ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 144.83  ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 10.94   โดยมีการเบิกจายงบประจํา 1,105.54  

ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 6.88  ลานบาท     

คิดเปนรอยละ 0.63  และมีการเบิกจายงบลงทุน 363.52  

ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 137.95  ลานบาท  

คิดเปนรอยละ 61.16 

 

 
 

 
 

 

 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

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

6,599.39  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 679.29 

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 9.33  โดยมีการเบิกจายงบประจํา 

5,234.29  ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 58.18  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 1.12  และมีการเบิกจายงบลงทุน 

1,365.10  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 737.47  

ลานบาท  คิดเปนรอยละ 35.07 

 

 
 

 
  

 

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนกุมภาพันธ  2552 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.51-ก.พ.52) (ต.ค.50-ก.พ.51) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 6,063.27 6,513.83 -450.56 -6.92
     1.1  งบประจํา 5,234.29 5,176.11 58.18 1.12
     1.2  งบลงทุน 828.98 1,337.72 -508.74 -38.03
2.  รายจายปกอน 536.12 764.85 -228.73 -29.91
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 536.12 764.85 -228.73 -29.91
3.  รวมการเบิกจาย 6,599.39 7,278.68 -679.29 -9.33
     3.1  งบประจํา 5,234.29 5,176.11 58.18 1.12
     3.2  งบลงทุน 1,365.10 2,102.57 -737.47 -35.07

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปนี้ ปท่ีแลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงินงบประมาณประจําเดือนกุมภาพันธ 2552 
หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 1,414.35 1,182.57 231.78 19.60

     1.1  งบประจํา 1,105.54 1,098.66 6.88 0.63

     1.2  งบลงทุน 308.81 83.91 224.90 268.03

2.  รายจายปกอน 54.71 141.66 -86.95 -61.38

     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00

     2.2  งบลงทุน 54.71 141.66 -86.95 -61.38

3.  รวมการเบิกจาย 1,469.06 1,324.23 144.83 10.94

     3.1  งบประจํา 1,105.54 1,098.66 6.88 0.63

     3.2  งบลงทุน 363.52 225.57 137.95 61.16

เปรยีบเทียบเบิกจายจรงิ

ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ  ก.พ. 52  ก.พ. 51

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2552  สูงสุด 5 อันดับ 
 

 งบประจํา 
1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 3,638.45 ลานบาท 
2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เบิกจายแลว 673.69  ลานบาท  
3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 

233.46  ลานบาท 
4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว 188.92 ลานบาท 
5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจายแลว 

57.35  ลานบาท 
 
  งบลงทุน   

1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  
747.06  ลานบาท 

2.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว  50.00  ลานบาท 
3.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  16.02  ลานบาท 
4.  กรมพัฒนาที่ดิน  เบิกจายแลว  5.18  ลานบาท   
5.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจายแลว 4.69  ลานบาท 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

3.3.  ดานฐานะการคลัง 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกุมภาพันธ 2552  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,152.86  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,414.35  ลานบาท  ทําใหฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  5,738.51 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนกุมภาพันธ  2552 
หนวย: ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รายไดรวม* 7,780.11 9,624.95 9,463.66 7,152.86

รายจายรวม** 1,182.57 1,138.10 1,529.77 1,414.35

ดุลการคลัง 6,597.54 8,486.85 7,933.89 5,738.51

% 21.73 67.61 31.94 -13.02 

รายการ
2551 2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

  เดือนกุมภาพันธ  2552  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  300.99  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
105.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  195.43  ลานบาท 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดระยอง  เดือนกุมภาพันธ  2552 
หนวย: ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รายได 445.59 297.74 443.76 300.99

รายจาย 199.18 192.56 133.44 105.56

ดุลการคลัง 246.41 105.18 310.32 195.43

% -24.74 -337.86 -19.52 -23.78 

รายการ
2551 2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  40  แหง  คิดเปนรอยละ  58.82 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ๏  จํานวน  41 โครงการ    
 ๏  เบิกจายแลว  11.80  ลานบาท   (คิดเปนรอยละ 4) 
 ๏  คงเหลือ  252.18  ลานบาท   (คิดเปนรอยละ 96) 

รอยละ ข้ันตอน

1. โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจ

ออกแบบรายละเอียดถนนทองเทีย่วเลียบทะเล

ตะวันออกชวงหาดแหลมแมพิมพ จ.ระยอง-

หาด จอมเทยีน จ.ชลบรุี

15,000,000 30 รอ ผวจ.อนุมัติโครงการ ยัง 0

 2. โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้า   บานเหมือง

แร หมู 4 ต.นํ้าเปน    อ.เชาชะเมา จ.ระยอง

20,000,000 30  ทํา  TOR  และประกาศ

เรียบรอยแลว ใ คาดวาจะ 

ะจะลงนามในสัญญาได

ภายในเมษายน  2552    ซึ่ง

จะทาํใหเบกิเงินได 15%

ยัง 0

3. โครงการรักษาความปลอดภัยนักทองเทีย่ว

จังหวัดระยอง

2,500,300 30 อยูระหวางของความ

เห็นชอบ ผวจ. ปรับ

กิจกรรมโครงการ ซึ่งได

เตรียมการทกุอยางพรอมแลว

ยัง 0

4. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเทีย่ว

เชิงเกษตร จังหวัดระยอง

2,000,000 50 เปนไปตามระยะเวลาที่

กําหนด

ยัง 271,900

5. โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและขยายเครือขายการตลาด

ของเกษตรกรในจังหวัดระยอง

1,600,000 80 กําลังดําเนินการ ยัง 1,114,220 เน่ืองจากทีเ่หลือเปนการ

จัดจางบคุลากรถึงกันยายน

 2552 จึงตองเบกิเปนราย

เดือนจนกวาจะสิ้น

ปงบประมาณ

6.โครงการสนับสนุนการวางแผนธุรกิจ

ผลิตภัณฑชุมชนเดนจังหวัดระยอง

250,000 30 กําลังดําเนินการ ยัง 157,300 มีการปรับกิจกรรมตาม 

FUNCTION

7. โครงการสงเสริมประสิทธิภาพแรงงานและ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม

500,000 60 กําลังดําเนินการ ยัง 107,000

8. โครงการพัฒนาศักยภาพดานบริหารจัดการ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบล จังหวัดระยอง

6,100,000 50 กําลังดําเนินการ ยัง 3,363,700

ปญหาอุปสรรค
อยูระหวางดําเนินการ

รายช่ือโครงการ งบประมาณ แลวเสร็จ เบิกจายแลว

 

 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   
                และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ข้ันตอน

9. โครงการพัฒนาและเพ่ิมมลูคายางพารา 

จังหวัดระยอง

2,000,000 50 กําลังดําเนินการ ยัง 59,000

10. โครงการสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐาน

อาหารปลอดภัยจาก  ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงชุมชน

200,000 50  จะแลวเสร็จในไตรมาสที ่3 ยัง 0 มกีารปรับแผนงานและ

สถานที่

11. โครงการพัฒนาเครือขายหมูบานตนแบบ

ศูนยการเรียนรู

120,000 50  กําลังดําเนินการ ยัง 72,000 มกีารปรับกิจกรรมตาม

งบประมาณ FUNCTION

12. โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก

 สายเขางวงชาง-หวยทบัมอญ

2,000,000 30  อยูระหวางการทํา 

E-Auction หาผูรับจาง

ยัง 0

13. โครงการจัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบลอยาง ติดโรตาร่ีตัดหญา

และอุปกรณโรบาร จํานวน 15 ชุด (อบต.บาง

บตุร , อบต.หนองตะพาน ,อบต.หนองบวั , 

อบต.หนองละลอก , อบต.ซากบก , อบต.บาน

คาย อ.บานคาย / อบต.แมน้ําคู  อบต.ละหาร , 

อบต.หนองไร  อ.ปลวกแดง/  อบต.ชุมแสง  

อบต.ปายุบใน,อบต.วังจันทร,อบต.พลงตาเอี่ยม

,เทศบาลตําบลชุมแสง  อ.วังจันทร / อบต.หวย

ทบัมอญ อ.เขาชะเมา)

13,845,000 25 อยูระหวางจัดทําประกาศ ยัง 0

14. โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ ตาม

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 150 

ตัน   (อบต.บางบตุร ,       อ.บานคาย)

1,170,000 25 อยูระหวางจัดทําประกาศ ยงั 0

15. โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ ตาม

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน  720 

 ตัน (อบต.  ชากบก 120  ตัน  , อบต.ชุมแสง 

120 ตัน ,  อบต.ปายุบใน 120 ตัน  , อบต.วัง

จันทร       120 ตัน  ,อบต.พลงตาเอี่ยม 120 ตัน

 และเทศบาลตําบลชุมแสง 120 ตัน    อ.วัง

จันทร)

5,616,000 30 อยูระหวางตั้ง

คณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

ยัง 0

16.  โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ ตาม

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน  400

 ตัน  (อบต.หนองบวั 200  ตัน  , และ อบต.

หนองละลอก 200 ตัน อ.บานคาย)

3,120,000 30 อยูระหวางตั้ง

คณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

ยัง 0

17. โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ ตาม

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน  200

 ตัน   (อบต.ละหาร 100  ตัน  , และ อบต.

หนองไร 100 ตัน อ.ปลวกแดง)

1,560,000 30 อยูระหวางตั้ง

คณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

ยัง 0

18. โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ ตาม

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน  160

 ตัน    (อบต.แมนํ้าคู  อ.ปลวกแดง)

1,248,000 30 อยูระหวางตั้ง

คณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

ยัง 0

ปญหาอุปสรรค
อยูระหวางดําเนินการ

รายช่ือโครงการ งบประมาณ แลวเสร็จ เบิกจายแลว

 

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ขั้นตอน

19. โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอรตักหนา 

ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบลอยาง ติดโรตารี่ตัดหญา

และอุปกรณโรบาร จํานวน 1 ชุด

510,000 30 อยูระหวางตั้งคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง
ยัง 0

20. โครงการลดโรคและมลพษิ เพือ่สุขภาพ

ประชาชน

2,000,000 70 จะเสร็จสิ้นโครงการภายใน

เดือนมถิุนายน 2552
ยัง 269,400

21. โครงการสานสัมพนัธสายใยคนทุกวัยใน

ครอบครัว

1,000,000 65 เบิกจายแลว 64%  เดือน

พฤษภาคม 52 จะเสร็จสิ้น

โครงการ

ยัง 637,772

22. โครงการขุดลอกหนองสบเสือ  อ.แกลง 12,000,000 25  ขณะนี้ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการกําหนดราคา

กลางแลว กระบวนการตางๆ  

อยูระหวางการนําเสนอ ผวจ.

ลงนาม

ยัง 0

23. โครงการกอสรางถนนลาดยาง สาย แยก 

ทล.344-บ.ชุมแสง

12,000,000 25 จะเคาะราคาไดภายในวันท่ี 27 

 มนีาคม 2552  และจะลงนาม

ในสัญญาไดภายในตนเดือน

เมษายน 2552

ยัง 0

24. โครงการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพ

ติดอยางยั่งยืน

2,000,000 30 อยูระหวางการดําเนินโครงการ

 เปนไปตามกําหนดเวลา
ยัง 186,972

25. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพงานปองกัน

และงานจราจรดวยระบบสงภาพทางไกล

10,000,000 25 อยูระหวางการเสนอหนังสือ

ให ผวจ.รย.ลงนาม และได

เตรียมความพรอมในขั้นตอน

ตอไปไวแลว  เปนไปตาม

ยัง 448,100

26. การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและการ

ฝกสาธิตเพือ่เตรียมความพรอมการชวยเหลือ

2,000,000 60 กําหนดการฝกในปลายเดือน

มถิุนายน 2552 นี้ และจะเสร็จ

สิ้นโครงการดวย

ยัง 0

27. โครงการพฒันามาตรฐานอาหาร

ผลิตภัณฑสุขภาพและสินคาวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดระยอง

4,700,000 30  กําลังดํานินการ ยัง 0

28. โครงการกอสรางถนนทองเท่ียว บนเกาะ

เสม็ดพรอมท้ังปรับภูมิทัศนการเดินเทาศึกษา

ธรรมชาติ

62,000,000 20    เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ

ของอุทยาน ซึ่งขณะนี้อยูใน

ขั้นตอนการขออนุญาตจาก

กรมอุทยานคาดวาจะทํา 

e-auction ประมาณปลายเดือน

เมษายน 2552   และจะลงนาม

ในสัญญาและเร่ิมลงมอืทําได

ในกลางเดือนพฤษภาคม 2552

ยัง 0 อุทยานไดออกระเบียบ

ความกวางของถนนใหม  

ทําใหแบบท่ีไดออกไว

ต้ังแตป 2550 ตองมีการ

ปรับแกใหมหมด และ

ประมาณราคาใหม

29. โครงการพฒันาแหลงทองเท่ียวเพือ่การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเกาะมันใน จ.ระยอง

10,000,000 20  ขณะนี้แตงตั้งคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางแลว ขณะนี้

อยูระหวางการจัดทํา TOR   

คาดวาจะลงนามในสัญญาได

ภายในเดือนเมษายน 2552

ยัง 0 เน่ืองจากมีการกอสราง

จํานวน 5 รายการ ตอง

ออกแบบ แกไขแบบทําให

ลาชา

30. อนุรักษและฟนฟปูะการังในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด

2,000,000 75 ท้ังหมดจะแลวเสร็จภายใน

เดือนเมษายน
ยัง 239,850

ปญหาอุปสรรค
อยูระหวางดําเนินการ

รายช่ือโครงการ งบประมาณ แลวเสร็จ เบิกจายแลว
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละ ขั้นตอน

31. โครงการปรับปรุงภูมิทศันบริเวณชายหาด

แมรําพงึ

3,500,000 30  ทํา E-auction  แลวและไดผู

รับจางแลว  ขณะนี้อยูระหวาง

การรางสัญญา ซึ่งจะสามารถ

ลงนามในสัญญาไดภายใน

ปลายเดือนมีนาคม 2552 นี้  

และจะเริ่มดําเนินการไดต้ังแต

เมษายน 2552 เปนตนไป

ยัง 0 มีระยะเวลาการดําเนินการ 6 

เดือน  ซึ่งจะเสร็จทันสิ้น

งบประมาณ  2552   แตการ

เบิกเงนิอาจลาชาเนื่องจาก

แบงการเบิกเงนิออกเปน 6 

งวดงวดละ  1  เดือน

32. โครงการฟนฟพูืน้ทีท่ีมี่การลักลอบทิง้กาก

ของเสียอุตสาหกรรม

2,000,000 25 อนุมัติ TOR เรียบรอยแลว 

ภายในวันที ่25 มีนาคม จะ

ลงนามจางทีป่รึกษา

ยัง 33,065.65

33. โครงการศึกษาวิจัยเพือ่หาตัวบงช้ีตัวช้ีวัด

ทางธรรมชาติเบือ้งตนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป

1,000,000 25 กําลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

ยัง 0

34. โครงการกอสรางบอบําบดันํ้าเสีย เกาะ

เสม็ด

25,000,000 20   ขณะนี้ไดการตั้ง

คณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง แลว แตคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางกําหนด

ราคาต่ํา    อยูระหวางการ

พิจารณากําหนดราคากลางใหม

ยัง 0 มีการเปลี่ยนแปลงจุด

กอสรางและแกไขแบบ

แปลน ทําใหลาชา

35. โครงการจัดทํา “ผังชุมชน” โดยการ มีสวน

รวมและการพฒันาตามผังชุมชน

2,000,000 60   นาจะเสร็จสิ้นโครงการ

ภายในเดือนมิถุนายน 2552

ยัง 294,103.26

36. โครงการวางและจัดทําผังเมือง อําเภอ

ปลวกแดง

12,000,000 60  นาจะเสร็จสิ้นโครงการ

ภายในเดือนมิถุนายน 2552

ยัง 2,996,250

37. โครงการพฒันาบคุลากรดานการทองเทีย่ว 1,500,000 75  โครงการจะเสร็จสิ้น

ทัง้หมดภายในเดือน

พฤษภาคมนี้

ยัง 836,800

38. โครงการบริหารยุทธศาสตร   การพฒันา

จังหวัด

10,000,000 25 อยูระหวางการดําเนินการ

ขออนุมัติจางบริษัทที่

ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  คาด

วาจะลงนามในสัญญาได

ภายในเดือนเมษายน 2552

ยัง 0

39. โครงการจัดต้ังศูนยอุบติัภัย จังหวัดระยอง 2,750,000 40 จะเสร็จสิ้นโครงการใน

เดือนกรกฎาคม

ยัง 715,370.98

40. โครงการติดตามประเมินผลโครงการ

พฒันาการเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง

200,000 50 กําลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

ยัง 0

41. โครงการบริหารยุทธศาสตร   การพฒันา

อําเภอและกลุมอําเภอ

5,000,000 25 อยูระหวางการดําเนินการ

ขออนุมัติจางบริษัทที่

ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  คาด

วาจะลงนามในสัญญาได

ภายในเดือนเมษายน 2552

ยัง 0

รวม 263,989,300.00 11,802,803.89 

ปญหาอุปสรรค
อยูระหวางดําเนินการ

รายช่ือโครงการ งบประมาณ แลวเสร็จ เบิกจายแลว
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4.2  งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ  
9,700,000  บาท 
 

  ๏  จํานวน  13  โครงการ   
  ๏  อนุมัติแลว  4.61  ลานบาท 
  ๏  เบิกจายแลว   0.30  ลานบาท 

  ๏  คงเหลือ  4.79  ลานบาท 

หนวยงาน

รับผิดชอบ เบิกจาย คงเหลอื

1

สนบัสนนุและดําเนนิการได

1.1 โครงการขุดลอกคลอง ม.10 ต.กระเฉด อ.เมือง อําเภอเมือง 500,000.00 0 500,000.00

1.2 โครงการขุดลอกคลอง ม.7 ต.ทางเกวียน อ.แกลง อําเภอเมือง 500,000.00 0 500,000.00

1.3 โครงการขุดลอกคลอง แถวเนนิ-ชากกอไผ ม.3 ต.ชากบก อ.

บานคาย

อ.บานคาย 500,000.00 0 500,000.00

1.4 โครงการขุดสระกักเก็บน้ํา ม.7 ต.บานฉาง อ.บานฉาง อ.บานฉาง 426,000.00 0 426,000.00

1.5 โครงการขุดลอกคลองปลวกแดง ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวก

แดง

อ.ปลวกแดง 500,000.00 0 500,000.00

1.6 โครงการขุดลอกคลองหนองมน ม.4 ต.ชําฆอ อ.เขาชะเมา อ.เขาชะเมา 500,000.00 0 500,000.00

1.7 โครงการกอสรางลานเอนกประสงค อ.วังจันทร อ.วังจันทร 500,000.00 0 500,000.00

1.8 โครงการขุดลอกคลองคลองชากนอย ม.6 ต.มะขามคู อ.นคิม

พัฒนา

อ.นคิมพัฒนา 409,000.00 0 409,000.00

1.9 โครงการขุดลอกสระน้ําสาย 15 ม.5 ต.พนานคิม อ.นคิม

พันฒน

อ.นคิมพัฒนา 61,000.00 0 61,000.00

รวม 9 โครงการ 3,896,000.00 0 3,896,000.00

2

ระบบขอมูล การพัฒนาบุคลากร

2.1 โครงการจัดประชมุรายการสื่อมวลชนทองถิ่นพบผูวา

ราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดระยอง

สํานกังานจังหวัด 70,250.00 30,885.00 39,365.00

2.2 โครงการจัดต้ังทมีตําบลเพื่องคนระยอง สนง.พัฒนาชมุชน 164,000.00 0 164,000.00

2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดแบบ

บรูณาการ

สํานกังานจังหวัด 500,000.00 277,396.95 222,603.05

2.4 โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมสัตวน้ํา สนง.ประมงจังหวัด 292,800.00 0 292,800.00

รวม 4 โครงการ 1,027,050.00 308,281.95 718,768.05

4,923,050.00 308,281.95 4,614,768.05

สนบัสนนุและเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ท้ังทางดานการพัฒนา

หมายเหตุช่ือโครงการท่ี
งบประมาณท่ี

ไดรับอนมัุติ

รวมท้ังสิ้น 13 โครงการ

ผลการเบิกจาย

แกไขปญหาความเดือดรอนท่ีเปนปญหาเรงดวนของประชาชน และไมมีงบประมาณแหลงอืน่ใด
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5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนกุมภาพันธ 2552  หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 127.13 ลานบาท   
ลดลงรอยละ 9.47 จากการลดลงขึ้นของสินคา  ประเภท
อาหาร  ประเภทเครื่องดื่ม    ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด  
และสินคา OTOP  ไดมีการจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน 
ไทยตําบลดอทคอม(www.thaitambon.com) และกรมการ
พัฒนาชุมชน(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 
เปนตน สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของ
จังหวัด  ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส น้ํามัน
หอมระเหย และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว   

 

แนวโนมสินคาสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ  
เดือนมีนาคม 2552  คาดวามูลคาการจําหนายสินคาขยายตัว
ไดดี   ทั้งนี้   ไดมีจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา  OTOP       
ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  ประกอบกับ การ
เผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อขยายตลาดสําหรับ
ลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวก
มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 140.43 129.42 97.25 127.13

   % 22.01 6.48 -11.25 -9.47 
1. ประเภทอาหาร 100.32 89.21 58.86 90.42

   % 31.15 14.72 -16.23 -9.87 
2. ประเภทเครื่องดื่ม 4.93 2.31 1.94 1.83

   % -7.16 -42.54 -61.58 -62.88 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 1.53 1.40 1.18 0.89

   % 19.53 35.92 49.37 -41.83 

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ทีร่ะลึก
29.83 35.80 34.63 33.46

   % 45.58 4.10 14.71 12.17
5. ประเภทสมุนไพรทีไ่มใชอาหาร 3.82 0.70 0.64 0.53

   % -66.87 -83.87 -80.55 -86.13 

รายการ
2551 2552

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  18,786  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  565.39  ลานบาท ในเดือนเดือนกุมภาพันธ 2552  
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
239  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 79.70) และจํานวนเงินอนุมัติ  8.44  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  113.67)  สวนยอดหนี้คางชําระ
ต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน  21.48  ลานบาท  (เพิ่มขึ้น
รอยละ 7.56)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  20.19  
(เพิ่มขึ้นรอยละ 3.70)   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
อนุมัติเงินกู(ราย) 133 199 111 239
  % 15.65 0.00 76.19 79.70
จํานวนเงินกู 3.95 5.97 4.91 8.44
  % 11.58 20.85 120.18 113.67
รบัชําระคืน 1.51 4.11 4.51 5.32
  % -70.74 -0.96 38.77 252.32
เงินกูคงเหลือ 102.56 107.89 107.36 106.44
  % 6.94 0.53 3.16 3.78
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 19.97 19.57 20.41 21.48
  % 24.27 8.36 10.44 7.56
รอยละของหนี้คางชําระ 19.47 18.14 19.02 20.19
  % 16.17 7.78 7.09 3.70

รายการ
2551 2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 
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   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 
บริเวณหนาตลาดกลางเกษตรวังจันทร  ริมถนนสายบานบึง 
- แกลง หมู 2 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร จ.ระยอง ชาวไร
เกษตรกรมันสําปะหลังจาก 8 อําเภอ พรอมรถบรรทุก 6 ลอ 
และรถกระบะ บรรทุกหัวมันกวา 30 คัน ทยอยกันเดินทาง
มาชุมนุมคาดวาจะถึง 1,000 คน โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ 
รอง ผวจ.ระยอง นายทิวา พรหมอินทร นายอําเภอเขาชะเมา 
กําลังเจาหนาที่ตํารวจ สภ.วังจันทร เจาหนาที่ตํารวจภูธร    
จ.ระยอง และเจาหนาที่ตํารวจ หนวยปฏิบัติการพิเศษ
(นปพ.) ระยอง เกือบ 50 นาย มาดูแลรักษาความสงบ 
 
  นายวัลลภ ปธานราษฎร นายกองคการบริหาร
สวนตําบล(อบต.) น้ําเปน  อ.เขาชะเมา  กลาววา               
กลุมเกษตรกรชาวไรมันสําปะหลัง ต.น้ําเปน ประสานความ
รวมมือกลุมเกษตรกรชาวไรมันทุกอําเภอรวม 8 คน         
ไมพอใจเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผานมา             
นายอลงกรณ พลบุตร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
เดินทางมาพบชาวไรมันที่ตลาดกลางเกษตรวังจันทร 
รับปากวาจะเสนอแนวทางหามาตรการชวยเหลือชาวไร  
มันสําปะหลังตอนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย ภายใน 7 วัน โดยจะเสนอใหองคการ
ปกครองทองถิ่นหรือ องคการบริหารสวนจังหวัด(อบจ.)
ระยอง  เปนคู สัญญากับ  องคการคลั งสินค า (อคส . )             
ในการแทรกแซงราคาโดยมีเงินค้ําประกัน 20 % 
 
 
 
 

  แตจนถึงขณะนี้ยังไมมีมาตรการชวยเหลือชาวไร
มันสําปะหลังแตอยางใด ประกอบกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ มีหนังสือแจงใหลูกหนี้ไปชําระหนี้
พรอมดอกเบี้ยภายใน วันที่ 31 มีนาคมนี้ จึงตองออกมา
เคลื่อนไหวชุมนุมเรียกรองใหนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี มาพบกลุมเกษตรกรชาวไรมันในวันนี้ 
เพราะขนาดสงรมช.อลงกรณมาแกปญหาก็ยังแกไมได      
ทั้งที่จ.ระยอง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค
ประชาธิปตย รวม 4 คน  ก็ยังไมสามารถชวยเหลือชาวไร
มันสําปะหลัง จังหวัดระยองได  
 
  ตอมาเมื่อเวลา 12.15 น. กลุมเกษตรกรชาวไร     
มันสําปะหลัง นํารถบรรทุกมันสําปะหลังปดถนนสาย    
บานบึง – แกลง ทั้งขาเขาและขาออก ทําใหรถยนตจะเขา  
อ.แกลง  ไมสามารถผานไปได  รวมทั้งไมสามารถใช
เสนทางผานไปอ .บานบึง  จ .ชลบุรี  ดวยเชนกัน  โดยมี 
พ.ต.ท.ธงชัย  วิไลพรหม สว.ส.ทล.3 จ.ระยอง พรอมกําลัง
เจาหนาที่ตํารวจทางหลวงระยอง เดินทางมาที่เกิดเหตุแลว 
 
  ผูสื่อขาวรายงานวาขณะกลุมเกษตรกรชาวไร   
มันสําปะหลัง กําลังทยอยกันทางมารวมชุมนุม โดยมี      
นัก เตนสาวโคโยตี้  มาโชวส ายสะโพกปลุกใจม็อบ           
มันสําปะหลัง  สรางความคึกครื้นทามกลางอากาศที่รอน  
อบอาว 
 

 
 
 

สวนที่ 6 : เหตุการณสําคัญ 

ม็อบมนัสาํปะหลังปดถนนประทวง 
 

ท่ีมา : หนังสือพิมพเดลินิวส 
วันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 เวลา 14:57 น. 

(http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/    
Default.aspx?Newsid=191083&NewsType=1&Template=1) 
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   รัฐบาลเรียกมาตรการใหเงิน 2,000 บาท กับ         
9 ลานคน  (1 ลานคนเปนคนทํางานในระบบราชการ
เงินเดือนต่ํากวา 15,000 บาทตอเดือน และ 8 ลานคนเปน
แรงงานที่จายเงินประกันสังคมที่แจงวาเงินเดือนต่ํากวา 
15,000 บาท) วา เช็คชวยชาติฝาวิกฤติเศรษฐกิจโลก         
ขอแยกแยะประโยคนี้ออกมาดังตอไปนี้วาจริงหรือไม  
 
  วิกฤติเศรษฐกิจโลก เปนความจริง ประเทศไทย
ตองรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ไมใชปญหาที่เกิดขึ้น
เพราะประเทศไทยเปนผูทําใหเกิดขึ้น ปญหาที่รับมาจาก
วิกฤติเศรษฐกิจโลก  ก็คือ  เขาซื้อของที่ เราเคยขายได
นอยลง  เขามาทองเที่ยวและจับจายใชสอยในบานเรา
นอยลง ปญหาที่เราประสบหรือกําลังจะประสบมากขึ้น     
ก็คือ รายไดและการจางงานของเราจะลดนอยลง ไมใชแต
ในประเทศไทยจะประสบปญหานี้ ในญี่ปุน ก็ไมไดเปน
ผูสรางปญหา อเมริกาเปนผูเริ่มสรางปญหา แตญี่ปุนนั้น 
เศรษฐกิจหดตัวในไตรมาสที่ 4 ปที่แลว 12% สรุปก็คือ 
เศรษฐกิจโลกมีปญหาจริง และจะมีผลกระทบในทางลบ  
ทําใหเกิดการลดลงของรายไดและการจางงานในประเทศ
ไทยจริง ประเด็นตอไป ก็คือ มีอะไรที่จะชวยแกปญหานี้ 
หรือผอนคลายปญหานี้ไดหรือไม  
 
  เมื่อมีปญหา  ก็นาแสวงหาความรูและปญญา      
ในการแกปญหา ในป ค.ศ. 1929 หรือเมื่อ 80 ปที่แลว    
โลกไดประสบปญหานี้มาครั้งหนึ่งแลว คราวนั้น  เศรษฐกิจ
ตกต่ําตอเนื่องอยู 4 ป จนกระทั่งประธานาธิบดีโรสเวลทได
ออกมาตรการมาทําใหเศรษฐกิจฟนตัว  
 
 

  เราเรียนรูอะไรจากเหตุการณตอนนั้นบาง  
  สิ่ งหนึ่ งที่ เรา เรียนรู จากประวั ติศาสตร  ก็คือ        
นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษ ช่ือ John Maynard Keynes   
ไดคนพบวา เวลาเศรษฐกิจหดตัว จะหดตัวแบบทวีคูณ 
อธิบายงายๆ วา เมื่อนาย ก ลดการใชจายไป 100 บาท 
คนขายที่รายไดลดลง 100 บาท ก็ตองไปลดรายจายของ
ตัวเองลง ทําใหรายไดลดลงไปเปนลูกโซ ผลกระทบ      
การหดตัวของเศรษฐกิจจึงเปนทวีคูณ เคนสไดนําเสนอ
แนวคิดใหมจากการเรียนรูนี้ คือ Marginal Propensity to 
Consume (MPC) ซึ่งอาจแปลงายๆ วา แนวโนมในการ
บริโภค และ Marginal Propensity to Save (MPS) หรือ
แนวโนมในการออม ยิ่งแนวโนมในการบริโภคสูงขึ้นเทาไร 
ตัวทวีคูณก็ยิ่งสูงขึ้น จากทฤษฎีของเคนสที่อธิบายเศรษฐกิจ
ของโลกที่ตกต่ําครั้งใหญเมื่อ 80 ปที่แลว ทําใหเราเขาใจ
กระบวนการหดตัวของเศรษฐกิจที่ทํ าใหรายไดและ        
การจางงานตกต่ําลงมากอยางรวดเร็วและเปนทวีคูณ  
 
  นอกจากนั้น  ยังมีพฤติกรรมของผูผลิตที่ เปน       
ผูจางงานที่ตองพิจารณาอีกดวย  คนเหลานี้ตองผลิตวันนี้        
เพื่อขายในวันพรุงนี้  เมื่อเขาเห็นวาเศรษฐกิจดิ่งลง  เขาก็จะ
เริ่มลดการผลิตตั้งแตวันนี้ มิฉะนั้น เขาก็จะขาดทุนอยางมาก 
จากการผลิตสินคาที่คางสต็อก  มิใชเพียงแตพฤติกรรม
ทางการผลิตเทานั้นที่จะถูกกระทบ  แตการตัดสินใจในการ
ลงทุนก็จะเปลี่ยนไปอีกดวย กลาวคือ เขาจะชะลอการลงทุน 
ซึ่งทําใหเศรษฐกจิหดตัวเปนทวีคูณขึ้นอีก  
 
 
 

สวนที่ 7 : บทความพิเศษ 

เช็คชวยชาติ ? 
 

ท่ีมา:  ประทีป กรุงเทพธุรกิจ   
วันศุกรที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 

(http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2009q1/2009february27p4.htm) 
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  เคนสใชความรู เกี่ ยวกับตัวทวีคูณเสนอแนะ     
ทางแก  นั่นก็คือ ใหเพิ่มการใชจายของรัฐบาลมาชดเชยกับ
การลดคาใชจายของภาคเอกชน   แตมาตรการของรัฐ 
จะตองทําใหเกิดผลเปนทวีคูณ (Multiplier Effect) โดยเร็ว 
ฉะนั้นการใชจายของรัฐบาลในครั้งนี้  จะตองลงไปสู
กลุมเปาหมายที่มี MPC สูงโดยเร็ว 2,000 บาท คูณดวย       
9 ลานคน เทากับ 18,000 ลานบาท จะอยูในมือของ
กลุมเปาหมายภายในตนเดือนเมษายน และหวังวาจะเกิด
การจับจายใชสอยในชวงสงกรานตทําใหเกิดตัวทวีคูณ      
ในการสรางรายไดและการจางงานหลายเทาตัวจากจํานวน 
18,000 ลานบาท ในเดือนตอๆ ไป และถาภาคเอกชน          
มีความเชื่อมั่นในมาตรการนี้  ภาคเอกชนก็จะทําการผลิต
และไมลดการจางงานในขณะนี้ดวย  
 
  การวิพากษวิจารณมาตรการนี้วา แกไมตรงจุด 
ควรพิจารณาในแงที่วา  นี่เปนเพียงมาตรการหนึ่งตามหลัก
ของ Keynesian ที่ทั่วโลกกําลังใชอยู  ซึ่งตองการเอาเงินไป
ใสกระเปาของคนจํานวนมากอยางรวดเร็วเพื่อใหเกิดผล
เปนทวีคูณ  การใชเกณฑของคนที่มีเงินเดือนต่ํากวา 15,000 
บาท ก็นับวาพอใชได  เพราะเทากับเอาเงินไปเพิ่มใหกับผูที่
มีเงินเดือนไมสูงนัก เทากับชวยผูที่มีรายไดนอยซึ่งมี
แนวโนมการใชจายสูง  ถึงแมจะดูเหมือนวาไมไดชวยผูที่
ตองถูกออกจากงานโดยตรง  แตถาประสบความสําเร็จ    
ในการสรางความเชื่อมั่น ก็เทากับชวยมิใหผูผลิต           
ปลดคนงานมากขึ้น อีกประการหนึ่ง ก็คือ กฎหมายแรงงาน
ของเราใหนายจางตองจายเงินคาชดเชยใหกับคนงานที่ตอง
ออกจากงานอยูแลว ฉะนั้นการชวยตอนนี้ จึงควรหา
มาตรการที่ จะไมให ผูประกอบการลดการผลิตและ        
ปลดคนงานเพิ่มขึ้น  จะเปนการชวยที่ตรงจุดมากกวา 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ดังนั้น  เมื่อมองดูรวมๆ แลว  มาตรการนี้จึงนาจะ
เปนความหวังตามชื่อ เช็คชวยชาติฝาวิกฤติเศรษฐกิจโลกได 
แตก็มีขอพึงพิจารณาเพิ่มเติมวา  ทุกฝายควรมองไปขางหนา
ใหไกลขึ้นอีกสักหนอย  ไมควรหยุดอยูแคมาตรการนี้ 
กลาวคือ เราควรรวมมือกันทําใหมาตรการนี้มีผลใหมาก
ที่สุดตามหลักของเคนส แตก็ตองเตรียมมาตรการอื่นๆ      
ใหออกมาเปนระลอกๆ โดยเร็ว 
 
   จึงเปนที่นายินดีวา คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได
ประกาศนโยบายในเรื่องนี้ออกมาแลววา  จะตองมีมาตรการ
อื่นๆ ตามมา   เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นที่ตอเนื่อง 
นอกจากนั้น  จะตองมีคนไปดูอีกดานหนึ่ง  คือ วินัยทาง 
การเงินและการคลัง  อันสืบเนื่องมาจากมาตรการตางๆ  
การสรางดุลยภาพระหวางมาตรการกระตุนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจกับทางดานวินัย จะเปนดุลยภาพ
ที่มีความละเอียดออนยิ่งนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากเรา
กลับไปดูขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเคนสในอดีต  ก็จะพบวา
หากมีการ "เสียนิสัย" โดยการกระตุนเศรษฐกิจอยาง      
พร่ําเพรื่อผิดกาลเทศะแลว  ก็อาจเกิดความเสียหายอยาง
ใหญหลวงในอนาคตได  ฉะนั้น  ขอใหฝายการเมืองไดฟง 
ผูที่มีความรู  ซึ่งจับชีพจรทางเศรษฐกิจวา  เมื่อไรที่ควรจะ
ใชคันเรง  และเมื่อไรที่ควรจะแตะเบรก 
  
  ในชวงที่ชาติ กําลังเผชิญวิกฤติ เชนในขณะนี้ 
ขอให คิ ดถึ งช าติ และใช สติ ปญญากัน ให ม ากที่ สุ ด              
ในขณะเดียวกัน  ก็ใหคิดถึงตัวเองใหนอยที่สุด  มาชวยกัน
คนละไมคนละมืออยางสรางสรรค  นาจะชวยฝาวิกฤติ
รวมกันไดดีที่สุด 
 
 
   
 
 
 


