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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในเดือนมีนาคม2552 หดตัว

ตอเนื่องเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน แตมีสัญญาณ  
การปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องในบางภาคการผลิตเมื่อเทียบกับ
เดือนกอนหนา   ทั้งการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและ      
การทองเที่ยว  สวนผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญในภาค
เกษตรลดลงตอเนื่อง  ทําใหรายไดเกษตรกรจากพืชผล
สําคัญหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน  สําหรับ     
อุปสงคในประเทศ   ดัชนีการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวตอเนื่อง   สงผลใหการนําเขาหดตัว
มากกวาการสงออก  ขณะที่การชะลอตัวของกิจกรรม      
ทางเศรษฐกิจทําใหรัฐบาลจัดเก็บรายไดไดนอยลง  ขณะที่
รายจ าย เร งขึ้นมาก   สงผลใหดุล เงินสดขาดดุลและ           
เงินคงคลังลดลงตอเนื่อง 

ดานเสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดี  
จากเงินสํารองระหวางประเทศที่อยูในระดับสูง  รวมถึง
ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในระดับสูง  
สําหรับเสถียรภาพในประเทศ  อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ํา
ตอเนื่อง  สวนการจางงานยังคงออนตัว  แตเริ่มมีสัญญาณ 
บวกบาง 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจั งหวัดระยอง เดือนมีนาคม  2552     
ชะลอตัวเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดย        
ดานอุปทาน  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากการปรับลด
อัตราภาษีสรรพสามิต  ดานเหมืองแรและเหมืองหินปรับตัว

ดีขึ้น  ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว  จากผลผลิตและราคาพืช
เศรษฐกิจสําคัญลดลง  ดานปศุสัตวชะลอตัว จากราคาที่
ลดลงตามตนทุนการผลิตเพาะเลี้ยงลดลง   ดานอุปสงค    
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว จากพื้นที่อนุญาตกอสราง  
ผลการเบิกจายรายจายลงทุนปรับตัวสูงขึ้น  แตการบริโภค
ยังคงหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม  การนําเขาและการสงออก
ลดลงตอเนื่อง  ดานการเงินมีแนวโนมชะลอตัวตอเนื่อง  
โดยปริมาณเงินฝากลดลง สวนปริมาณสินเชื่อขยายตัว     
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลง
ตามราคาน้ํามัน  และดานการจางงานเพิ่มขึ้น 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  แมวายางพารา  และ
มันสําปะหลังจะเพิ่มขึ้น  แตสับปะรดปรับตัวลดลง 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวาผลผลิตเปดเนื้อยังคง
เพิ่มขึ้น  แตผลผลิตไกเนื้อและสุกรที่ลดลง   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกว  หนิปูน  และหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  
   ๏  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บจากการผลิต  จํานวนทุนจดทะเบียนและโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  แตปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว  ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม  
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมลดลง   

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  จากพื้นที่
อนุญาตกอสราง  จํานวนธุรกิจนิติบุคคล  และจํานวน
รถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหมปรับตัวลดลง  แตปริมาณ
การใชไฟฟาและทุนจดทะเบียนธุรกิจนติิบุคคลเพิ่มขึ้น   

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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  ๏  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  แมวาการเบิกจาย
งบลงทุนปรับตัวสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบประจําลดลง 

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง   

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ชะลอตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
ลดลง  แตปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ 3.26 ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ลดลง   
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 

 1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมีนาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
8,775.11 ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  263.07  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.91  และต่ํากวาประมาณการ  
949.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.76 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น 30,714.87 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
23,505.64  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  43.35 และต่ํากวา
ประมาณการ  27,195.91  ลานบาท คิดเปนรอยละ  46.96 
   
  การนําสงรายได  
  เดือนมีนาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน 8,284.62  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 
7,563.26 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 91.29  รายไดอื่น  8.60  

ลานบาท   คิดเปนรอยละ   0 .11  และรายได เงินนอก
งบประมาณ  712.76  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  8.60  
  ร า ย ไ ด นํ า ส ง ค ลั ง ป งบประมาณ พ.ศ.2 5 5 2         
(ตุลาคม  2551–มีนาคม   2552)  มีจํานวน  53,489.81        
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  47,923.99  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.60  รายไดจากการขาย  33.77  คิดเปน
รอยละ  0.08  รายไดอื่น  64.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  5,467.57  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  10.22  
 
ดานรายจาย 
  เ ดื อนมี น าคม  2 5 5 2  จั งห วั ด ร ะ ยอ งมี ก า ร            
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 1,257.75  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  40.88 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.15   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)  จังหวัดระยอง   
มีการเบิกจายจํานวน 7,857.14  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  720.17  ลานบาท  คิดเปนรอย  8.40 
   
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมีนาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,571.86  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,119.05  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  6,452.81 
 
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมีนาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  178.16  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
127.76  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  50.40  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 
   -  จัดทําโครงการ จํานวน  41 โครงการ    
 -  เบิกจายแลว   จํานวน  12,061,241.91  บาท   
(คิดเปนรอยละ 4.57) 

-  ยังไมเบิกจาย  จํานวน  251,928,058.09  บาท   
(คิดเปนรอยละ 95.43) 
    

งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 9,700,000  บาท 
  -  จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   
  -  อนุมัติแลว  จํานวน  4,923,050.00  บาท 
  -  เบิกจายแลว   จํานวน  308,281.95  บาท 

  -  คงเหลือ  4,614,768.05  บาท 

 
1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)           
ในเดือนเดือนมีนาคม 2552  การใหสินเชื่อของโครงการ
ธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  129  ราย (ลดลงรอยละ 
12.24) และจํานวนเงินอนุมัติ  4.62  ลานบาท  (ลดลงรอยละ  
9.23)  สวนยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน  
24.18  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 15.64)  และรอยละของหนี้
ที่คางชําระรอยละ  22.88  (เพิ่มขึ้นรอยละ  12.38)   
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  19,154  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  578.45  ลานบาท  ในเดือนเดือนมีนาคม 2552  
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
129  ราย (ลดลงรอยละ 12.24) และจํานวนเงินอนุมัติ  4.62  
ลานบาท  (ลดลงรอยละ  9.23)  สวนยอดหนี้คางชําระต้ังแต  
3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน  24.18  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 
15.64)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ   22.88  
(เพิ่มขึ้นรอยละ  12.38)   
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจั งหวัดระยอง เดือนมีนาคม  2552     
ชะลอตัวเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดย        
ดานอุปทาน  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากการปรับลด
อัตราภาษีสรรพสามิต  ดานเหมืองแรและเหมืองหินปรับตัว
ดีขึ้น  ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว  จากผลผลิตและราคาพืช
เศรษฐกิจสําคัญลดลง  ดานปศุสัตวชะลอตัว จากราคาที่
ลดลงตามตนทุนการผลิตเพาะเลี้ยงลดลง   ดานอุปสงค    
การลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว จากพื้นที่อนุญาตกอสราง  
ผลการเบิกจายรายจายลงทุนปรับตัวสูงขึ้น  แตการบริโภค
ยังคงหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม  การนําเขาและการสงออก
ลดลงตอเนื่อง  ดานการเงินมีแนวโนมชะลอตัวตอเนื่อง  
โดยปริมาณเงินฝากลดลง สวนปริมาณสินเชื่อขยายตัว     
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลง
ตามราคาน้ํามัน  และดานการจางงานเพิ่มขึ้น 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  แมวายางพารา  และ
มันสําปะหลังจะเพิ่มขึ้น  แตสับปะรดปรับตัวลดลง 
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  แมวาผลผลิตเปดเนื้อยังคง
เพิ่มขึ้น  แตผลผลิตไกเนื้อและสุกรที่ลดลง   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกว  หนิปูน  และหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  
   ๏  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว โดยภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บจากการผลิต  จํานวนทุนจดทะเบียนและโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  แตปริมาณการใชไฟฟาลดลง    
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว  ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
 

 
เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม  
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมลดลง   

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  จากพื้นที่
อนุญาตกอสราง  จํานวนธุรกิจนิติบุคคล  และจํานวน
รถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหมปรับตัวลดลง  แตปริมาณ
การใชไฟฟาและทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้น   

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  แมวาการเบิกจาย
งบลงทุนปรับตัวสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบประจําลดลง 

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง   

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ชะลอตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
ลดลง  แตปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ 3.26 ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ลดลง   
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  และอัตราการวางงาน
ยังอยูในระดับต่ํา 
 
       รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ  ในเดือนมีนาคม 
2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 เกษตรกรรมในเดือนมีนาคม  2552  ชะลอตัว        
พิจารณาจากดานมูลคาผลผลิตมันสําปะหลัง เพิ่มขึ้น        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  2.83  จาก
ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังที่เพิ่มขึ้นมาก  เนื่องจากเปน
ชวงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต  สวนราคามันสําปะหลังยังคง
ลดลงติ ดต อ กันหลาย เดื อน   เนื่ อ งจากตลาดสํ าคัญ
ตางประเทศชะลอการนําเขา  และมูลคาผลผลิตยางพารา
ขยายตัวไดดีอยางไรก็ตาม  ดานมูลคาผลผลิตสับปะรด
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  24.79  
จากปริมาณผลผลิตที่ลดลง  เนื่องจากเกษตรกรบางสวนหัน
ไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ ตลาดมีความตองการมากกว า         
ดานราคาสับปะรดยังคงลดลงตอเนื่อง 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม   ในชวง  3  เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวายังชะลอตัวตอเนื่อง  
จากดานราคายางพารามีแนวโนมลดลงตามราคายางใน
ตลาดโลก  เปนผลจากราคาน้ํามันดิบที่ลดต่ําลง และอุปสงค
ตางประเทศที่ลดลง   โดยเฉพาะตลาดยางรถยนตของจีน   
ดานราคามันสําปะหลังคาดวาจะยังคงลดลง  เนื่องจาก
ประเทศคูคาชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  และ
ราคาสับปะรดคาดวาจะลดลงตอเนื่อง   
 

 
 
 
 

 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2551

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ยางพารา - 62.64 68.04 63.34

 % - -55.77 609.05 -

มันสําปะหลัง 149.34 71.00 61.95 153.57

 % 186.23 -12.88 -55.89 2.83

สับปะรด 316.63 179.59 166.44 238.13

 % 95.53 -16.47 -28.16 -24.79 

รายการ
2552

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

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  ปศุ สั ตว ใน เดื อนมี น าคม  2 5 5 2   ชะลอตั ว         
แมวามูลคาผลผลิตเปดเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  32.38  ตามปริมาณผลผลิตเปดเนื้อและ
ราคาเปดเนื้อที่ปรับตัวสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม  มูลคาผลผลิต
ไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
25.99  เนื่องจากปริมาณผลผลิตไกเนื้อที่ออกสูตลาดลดลง  
ตามความตองการที่ลดลง  สวนราคาไกเนื้อลดลงตาม
ตนทุนเพาะเลี้ยงที่ลดลง   และมูลคาผลผลิตสุกรลดลง     
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   14 .76         
โดยปริมาณผลผลิตออกสูตลาดลดลง  เนื่องจากผูบริโภค
ชะลอการบริโภคเนื้อสุกร  ดานราคาสุกรลดลงเนื่องจาก
ฐานสูงในปกอน  สําหรบัราคาไขไกลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนจาก 2.40 บาท/ฟอง  เปน  2.30 บาท/ฟอง   
สวนราคาไขเปดเทากันเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนที่  3.24  บาท/ฟอง   
 
  แนวโนมดานปศุสัตว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวาชะลอตัว  โดยผลผลิตไกเนื้อ
และสุกรปรับตัวลดลงตามความตองการที่ลดลงจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว   สวนผลผลิตเปดเนื้อจะยังคงไม
เปลี่ยนแปลงมากนัก  และราคาไขไกและไขเปดมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง   
 

 
 
 
 
 
 

 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2551

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไกเนือ้ 150.87 123.67 141.80 111.66

 % 9.68 -24.90 22.29 -25.99 

เปดเนือ้ 24.22 25.47 25.37 32.06

 % 51.27 24.33 16.67 32.38

สุกร 48.48 37.93 38.54 41.33

 % 98.16 -11.63 -22.46 -14.76 

รายการ
2552

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

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนมีนาคม 2552  
ขยายตัว   โดยมูลคาผลผลิตของแรทรายแกวเพิ่มขึ้น         
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   15 .40  
เนื่องจากผูประกอบการไดเรงกําลังการผลิตตามความ
ตองการของตลาดที่เริ่มปรับดีขึ้น   ดานมูลคาผลผลิตหินปูน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  59.29  
เนื่องจากผูประกอบการไดเรงการผลิตเพิ่มขึ้น  จากความ
ตองการของโรงานผลิตปูนซีเมนตตามการขยายตัวของภาค
การกอสราง  ประกอบกับราคาหินปูนที่ปรับตัวสูงขึ้น     
และมูลคาผลผลิตหินแกรนิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  136.86  เนื่องจากผูประกอบการ
เรงการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของภาคกอสรางที่
ขยายตัว   
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวาผลผลิต
แรทรายแกวจะปรับตัวดีขึ้นตามความตองการของตลาดที่มี
แนวโนมดีขึ้น  สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะ
ขยายตัวจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  ตามภาคการกอสรางที่
ขยายตัวไดดี  โดยเฉพาะการกอสรางอาคารพาณิชยที่
เพิ่มขึ้นมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2551

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แรทรายแกว 19.32 11.24 20.65 22.29

 % -18.94 -38.09 56.91 15.40

หินปนู 4.87 6.54 6.40 7.76

 % -6.32 35.61 70.92 59.29

หินแกรนติ 8.03 17.28 18.84 18.97

 % -16.31 157.85 182.86 136.86

รายการ
2552

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

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม  2552  ขยายตัว   
โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตเพิ่มขึ้นมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  3.54   สาเหตุสําคัญ    
มาจากการปรับขึ้ นอั ตร าภาษีน้ํ ามัน   ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง(ฉบับที่ 84) ลงวันที่ 30 มกราคม 2552
ดานจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 4.38  ตามการเพิ่มขึ้นของ
โรงงานอุตสาหกรรมและการขยายกิจการของโรงงาน
อุตสาหกรรม  ดานจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  5.85  
สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  4.18  ซึ่งมีโรงงานตั้ง
ใหมจํานวน  6  โรงงาน  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่
ไดรับอนุญาตประกอบกิจการที่สําคัญ  ไดแก  ประเภท
ภัณฑโลหะ   ประเภทผลิตอโลหะ   และประเภทอื่นๆ   
อยางไรก็ตาม  ปริมาณการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  20.91     
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในชวง 3 
เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 2/2552)    คาดวาจะขยายตัว  จาก
ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการยกเลิกมาตรการลด
ภาษีสรรพสามิตน้ํามัน ณ สิ้นเดือนมกราคม  สวนจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมและการจางแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น 
สําหรับปจจัยลบที่มีผลตออุตสาหกรรม  คือ  ปญหาเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว  และการสงออกที่หดตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม 

  (ลานกิโลวัตต)
626.36 452.93 508.28 495.37

% 6.21 -23.43 -14.02 -20.91 

โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,745 1,814 1,810 1,818

% 2.23 4.79 3.90 4.18

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 144,196 150,430 150,483 150,510

% 12.97 4.39 4.08 4.38
ทนุจดทะเบยีนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 814,922.02 859,923.99 860,237.44 862,559.63

% 10.84 5.49 5.18 5.85

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,424.90 523.64 1,479.54 3,546.20

% 20.28 -85.70 -52.17 3.54

รายการ
2552

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

  แนวโนมการทองเที่ยว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทาง
มาทองเที่ยวในจังหวัดอยางตอเนื่อง   โดยนักทองเที่ยวสวน
ใหญเปนนักทองเที่ยวชาวไทย  ประกอบกับจังหวัดระยอง
อยูใกลกรุงเทพฯสามารถเดินทางไป-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) 
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2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนมีนาคม 2552   
หดตัว  พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  40.48  เปนผลจากการนําเขาผาน
ดานศุลกากรลดลง  สงผลใหการจัดเก็บภาษีอากรไดลดลง  
ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใชจายและมีการออม
เงินมากขึ้น  ดานจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมลดลง
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   21 .50  
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหประชาชนชะลอการ
ซื้อรถยนต  และปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  0.61  เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย  ทําใหผูบริโภคมีความระมัดระวัง
ในการใชจ ายเพิ่มขึ้นมากอยางไรก็ตาม   ปริมาณการ          
ใชไฟฟาของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอนรอยละ  10.52  เนื่องจากเขาสูฤดูรอนสภาพอากาศ
รอนมากกวาปกอน 
 

แนวโนมการบริโภคในชวง  3 เดือนขางหนา   
(ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวาจะชะลอตัว   ตามภาษีมูลคาเพิ่ม
นาจะชะลอตัว  จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจด
ทะเบียนใหมคาดวาจะยังชะลอตัวเชนกัน  และความเชื่อมั่น
ผูบริโภคปรับตัวลดลงจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 3,900.32 2,156.56 1,690.10 2,321.61
  % 16.00 -56.36 -67.56 -40.48 
จํานวนรถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 414 477 308 325
  % 8.38 70.97 -15.38 -21.50 
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบยีนใหม(คัน) 3,272 2,424 2,538 3,252
  % 18.68 69.16 -17.52 -0.61 
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 38.80 34.91 36.23 42.84
  % 4.75 -7.62 1.51 10.41

รายการ
2552

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชน  ในเดือนมีนาคม  2552      
ชะลอตัว  จากจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางลดลง       
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   จํานวน  129,477       
ตารางเมตร  ลดลงรอยละ  13.56  ตามการลดลงของพื้นที่
อนุญาตกอสรางอาคารพาณิชย  และพื้นที่กอสรางอื่นๆ  
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  9.23  และปริมาณการจดทะเบียนรถยนต
พาณิชยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
43.35  อยางไรก็ตาม  ปริมาณการใชไฟฟาขยายตัวไดดี  
และจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้น    
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  40.01  สําหรับ
ธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ  ไดแก  ประเภท
กิจการผลิตและจําหนายสปริงที่ทําจากเหล็ก  อัลลอย 
พลาสติก คารบอนไฟเบอร  ประเภทกิจการผลิต มวน    
แปรรูป ลิเธียมฟอยล เสนลิเธียม แทงลิเธียม  และผลิตภัณฑ
แปรรูปอื่นๆ จากลิเธียม  และประเภทกิจการขายจําหนาย 
และสงออก ฝกบัวกอกน้ํา และเครื่องสุขภัณฑทุกชนิด 
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวาจะชะลอตัว  พิจารณา
จากพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง  จํานวนธุรกิจนิติบุคคล 
และการจดทะเบียนรถยนตพาณิชยมีแนวโนมลดลง      
ทั้งนี้  ผูประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหาความ   
ไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวลงของ    
อุปสงคจากในและนอกประเทศ 
 

 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2551
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 พื้นท่ีไดรับอนุญาตกอสราง

รวม(ตารางเมตร)
149,790 55,905 75,402 129,477

% -22.55 -44.87 -61.39 -13.56 
 - ท่ีอยูอาศัย(ตารางเมตร) 71,303 48,204 56,519 77,278

% -59.12 -39.04 -22.32 8.38
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 42,932 3,662 13,224 3,981

% 251.44 -3.22 -66.14 -90.73 
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 29,182 4,039 2,089 46,397

% 910.81 -70.01 -97.25 58.99
 - อาคารและอืน่ๆ(ตารางเมตร) 6,373 0 3,570 1,821

% 64.85 -100.00 -51.98 -71.43 

 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ

(ลานกิโลวัตต)
17.13 14.86 15.93 18.86

% 1.96 -9.45 2.91 10.10
ทนุจดทะเบยีนนิติบคุคลใหม(ลานบาท) 91.42 99.40 125.50 128.00

% -45.49 -74.72 -57.17 40.01
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 65 46 38 59

% 6.56 -33.33 -45.71 -9.23 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 632 469 330 358

% 2.10 0.43 -40.75 -43.35 

รายการ
2552

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐ ในเดือนมีนาคม 2552  ชะลอตัว   
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยการเบิกจาย      
งบประจําลดลงคิดเปนรอยละ  8.18  และผลการเบิกจาย    
งบลงทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  40.37  เนื่องจากการเรงรัด
สวนราชการใหเรงการเบิกจายตามเปาหมาย  สําหรับผลการ
เบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมกีารเบิกจายลดลงรอยละ  46.27  และ  
40.44  ตามลําดับ  
 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ   ในชวง  3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมี
การเบิกเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณ
รายจายประจําป  ใหสวนราชการมีการเบิกจายโครงการตาง ๆ 
ทําใหเกิดการจางงาน  เพื่อกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2551
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,164.11 1,058.69 1,105.54 1,068.92
   % 23.06 1.92 0.63 -8.18 
รายจายลงทุนจากงบประมาณ 134.52 617.08 363.52 188.83
   % -48.18 6.46 61.16 40.37
 รายจายประจําของอปท. 148.83 113.40 111.27 79.96
   % 21.45 -29.65 -19.40 -46.27 
 รายจายลงทุนของอปท. 80.25 35.00 33.79 47.80
   % 17.03 -30.76 -44.72 -40.44 

รายการ
2552

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

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

การคาระหวางประเทศในเดือนมีนาคม  2552    
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจาก
การนําเขามีมูลคาจํานวน  30,356.03  ลานบาท ลดลงรอยละ  
43.61  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในและตางประเทศ            
ที่ชะลอตัว  สําหรับประเภทสินคานําเขาที่สําคัญ  ไดแก   
น้ํามันปโตรเลียมดิบ  ถานหินบิทูมินัส  และคอนเดนเซต  
สวนการสงออกมีมูลคาจํานวน  7,671.24  ลานบาท     
ลดลงรอยละ  50.31  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย       
ทําใหตลาดตางประเทศชะลอคําสั่งซื้อ   สําหรับประเภท
สินค าส งออกที่สํ าคัญ   ไดแก   น้ํ ามันดี เซลหมุนเร็ ว      
น้ํามันปโตรเลียมดิบ  และแนฟทา  จากการนําเขาสูงกวาการ
สงออกทําให   ขาดดุลการคา(ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)  
จํานวน  22,684.79  ลานบาท   

 
แนวโนมการคาระหวางประเทศ  ในชวง 3 เดือน

ขางหนา (ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม  สวนดานการสงออก
คาดวาจะสามารถขยายตัวไดจากการสงออกน้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว และน้ํามันปโตรเลียมดิบ 

 

 

 
 
 
 
 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ท่ี ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 21,955.09    นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 1,658.28     

2 ถานหินบิทูมินัส(โคกกิ้งโคล) 1,374.19      นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 884.41        

3 คอนเดนเซต 1,304.92      แนฟทา 621.38        

4 แทงก, แวตและภาชนะท่ี

คลายกันอืน่ๆ ทําดวยเหล็ก

720.92         เบนซีน 519.04        

5 ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรปูทําดวย

เหล็กคารบอนมากกวา 0.18%

 โดยนํ้าหนัก

599.17         นํ้ามันเช้ือเพลิงหนักใชกับ

เตาบอยเลอร

474.63        

ท่ีมา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด  

 

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2551
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

 การนําเขา 53,835.85 18,370.43 22,704.32 30,356.03
 % 15.43 -69.45 -66.69 -43.61 
 การสงออก 15,439.70 11,050.04 9,421.22 7,671.24
 % -53.03 -39.23 -42.97 -50.31 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 
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2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  
 

 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนมีนาคม  2552  ชะลอตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัดระยองมี
ธนาคารพาณิชย  จํานวน  77  แหง  พิจารณาจากปริมาณเงิน
ฝากรวมของจังหวัดระยอง มีจํานวน   82,420.05  ลานบาท  
หดตัวรอยละ  1.61  โดยเปนผลจากเงินสดหมุนเวียน
ภาคเอกชนที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว       
ดานปริมาณสินเชื่อรวม  มีจํานวน  74,129.14  ลานบาท  
ขยายตัวรอยละ  3.14  ซึ่งเปนอัตราที่ชะลอตัวลงตอเนื่อง
ตามภาวะเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะสินเชื่อที่ใหแกภาคธุรกิจ 
จากความตองการสินเชื่อที่ชะลอลง  ประกอบกับสถาบัน
การเงินระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น  สําหรับ
คาเงินบาทเดือนมีนาคม 2552  เฉลี่ยอยูที่  35.78  บาทตอ
ดอลลาร สรอ.  ออนคาลงเล็กนอยจากคาเฉลี่ยที่  35.33  
บาทตอดอลลาร สรอ.  ในเดือนกุมภาพันธ  ทั้งนี้  ในชวง  
ตนเดือนมีนาคมคาเงินบาทแข็งคาขึ้นตอเนื่องจากการที่   
นักลงทุนสนใจลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น  
ประกอบกับการขายเงินดอลลาร สรอ.  ของนักลงทุนเพื่อ 
ทํากําไร   แตในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนเงินบาท   
ชะลอการแข็งคาและเคลื่อนไหวอยูในชวงแคบๆ ที่ระดับ 
35.26-35.52 บาทตอดอลลาร สรอ.   
 

 แนวโนมการเงิน   ในชวง  3  เดือนข างหน า      
(ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวาปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ
ชะลอตัว  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  สําหรับ
อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลง  
 

 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2551
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ปริมาณเงินฝากรวม 83,770.70 82,215.29 81,977.87 82,420.05

  % 17.94 6.48 4.85 -1.61 
ธนาคารพาณิชย 66,579.00 64,084.00 63,560.00 63,556.00
  % 20.63 6.50 3.93 -4.54 
ธนาคารออมสิน 8,717.00 9,194.00 9,362.00 9,648.00
  % 8.26 5.75 7.65 10.68
ธอส. 1,175.17 1,476.26 1,487.19 1,486.21
  % -9.28 21.13 24.18 26.47
ธ.ก.ส. 7,299.53 7,461.03 7,568.68 7,729.84
  % 12.57 4.72 6.06 5.90
ปริมาณสินเช่ือรวม 71,872.65 74,580.28 74,723.23 74,129.14

  % 8.96 4.41 6.77 3.14
ธนาคารพาณิชย 46,067.00 50,953.00 51,038.00 50,288.00
  % 8.82 11.00 11.64 9.16
ธนาคารออมสิน 5,557.00 5,901.00 5,898.00 5,929.00
  % 12.38 8.43 6.91 6.69
ธอส. 16,616.17 14,109.57 14,158.47 14,233.12
  % 10.34 -14.29 -14.17 -14.34 
ธ.ก.ส. 3,632.48 3,616.71 3,628.76 3,679.02
  % 0.27 -0.07 0.45 1.28

รายการ
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
มีนาคม 2552  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ  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
มีนาคม 2552  ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ  เทากับ 100  และเดือนมีนาคม 2552  เทากับ  
103.6  เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2552  เทากับ  103.1  
สูงขึ้นรอยละ  0.5  ถาเทียบกับเดือนมีนาคม 2551  ลดลง
รอยละ  0.2  และเฉลี่ยชวงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) 
ของป  2551  ลดลงรอยละ  0.3 
 
  2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนมีนาคม 
2552   ป 2550  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเทากับ 
100 เดือนมีนาคม 2552 เทากับ 108.3 สําหรับเดือน
กุมภาพันธ  2552  เทากับ  107.7 
 
  3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนมีนาคม 2552  เมื่อเทียบกับ 
        3.1 เดือนกุมภาพันธ 2552  สูงขึ้นรอยละ 0.6 
        3.2 เดือนมีนาคม 2551  สูงขึ้นรอยละ 3.3 
        3.3 เฉลี่ยชวงไตรมาสแรก  (มกราคม-มีนาคม )     
ป 2551 สูงขึ้นรอยละ 3.2 
 
   
 
 
        4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
มีนาคม 2552  เทียบกับเดือนกุมภาพันธ 2552  สูงขึ้นรอยละ 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2551
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ดัชนีราคาผูบริโภค 104.80 105.80 107.70 108.30
  % -14.52 2.22 3.86 3.26
ดัชนีราคาผูผลิต 151.70 143.20 144.40 145.60
  % 11.14 -2.52 -3.99 -4.02 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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0.6 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 0.2  สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม  สูงขึ้นรอยละ 1.2 

4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 0.2  สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวด  เปด ไก สูงขึ้น
รอยละ 0.4  ไดแก  ไกสด  ดัชนีหมวดผักและผลไมลดลง
รอยละ 0.5  โดยที่ดัชนีหมวดผักสดลดลงรอยละ 3.1 ไดแก 
กะหล่ําปลี  ผักชี  ถ่ัวฝกยาว  แตก็ยังมีผักสดบางชนิด           
ที่ราคาสูงขึ้น ไดแก  ผักคะนา  ผักกาดขาว  มะเขือ  มะนาว 
เนื่องจากอยู ในชวงหนาแลงผลผลิตออกสูตลาดนอย        
เปนตน  ดัชนีหมวดผลไมสด สูงขึ้นรอยละ  2.0  ไดแก 
สมเขียวหวาน  กลวยน้ําวา  สับปะรด 
        4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ  ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นรอยละ  1.2  ปจจัยสําคัญมาจากการสูงขึ้นของราคา
ขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยภายในประเทศรอยละ  5.5 
สงผลใหดัชนีหมวดพาหนะ  การขนสง  และการสื่อสาร 
สูงขึ้นรอยละ  2.7  
 
  5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 2551      
ดัชนีราคาสูงขึ้นรอยละ 3.3  (กุมภาพันธ 2552 เทียบกับ 
กุมภาพันธ 2551 สูงขึ้น 3.9)  สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ  20.0 
โดยมาจาก  ขาว  แปง  และผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ 
39.4  เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ  5.4 
หมวดผักและผลไม  สูงขึ้นรอยละ 20.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงรอยละ  8.7 สาเหตุมาจากน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงรอยละ 

24.2  หมวดยานพาหนะ  การขนสง  และการสื่อสาร  ลดลง
รอยละ  13.4 
        
       6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงไตรมาสแรก 
(มกราคม-มีนาคม) ป 2551  ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 3.2  จากการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 
20.6  สําหรับหมวดอื่นๆ  ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม  ลดลง
รอยละ  9.6  หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงรอยละ  27.5 
หมวดยานพาหนะ  การขนสง  และการสื่อสาร  ลดลง    
รอยละ  15.3  เปนตน 
 
 
 
 
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 18 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดสวน

น้ําหนัก มี.ค.52/ มี.ค.52/ ม.ค.52-มี.ค.52/

ปฐาน ก.พ.-52 มี.ค.-51 ม.ค.51-มี.ค.51

รวมทุกรายการ       100.00       108.30       107.70       104.80 107.30 0.57 3.26 3.20

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม    37.93       127.30       127.10       106.10 126.70 0.19 16.73 20.60

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง   4.32       146.00       146.50       104.70 146.50 -0.48 28.19 43.90

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา   7.19       114.80       115.30       108.90 114.90 -0.46 5.13 8.50

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97       108.80       109.70       111.50 109.80 -0.81 -2.46 1.30

     ผกัและผลไม   6.87       127.80       128.40       106.00 126.50 -0.57 17.23 17.60

     เครื่องประกอบอาหาร   3.63       144.20       144.10       115.10 144.10 0.09 20.19 29.40

     เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล   2.18       105.70       105.70       101.10 105.70 0.00 4.35 4.50

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20       147.30       142.50       101.90 144.10 4.71 31.51 41.60

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56       120.00       120.00       100.10 120.00 0.00 16.58 20.00

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม   62.07         94.90         93.80       103.90 93.40 1.06 -9.64 -9.60

     หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา   2.77       100.80       100.80       100.10 100.80 0.00 0.69 0.70

     หมวดเคหสถาน   28.36         91.50         91.50       100.10 91.20 0.00 -9.43 -8.70

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22       100.70       100.50       100.70 100.60 0.20 0.00 0.20

     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร    19.09         94.80         92.30       109.50 91.60 2.28 -16.05 -15.30

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69       101.90       101.80       100.40 101.80 0.10 1.47 1.40

     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    3.93       101.90       102.00       100.90 101.90 -0.10 0.98 1.30

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน    65.66       108.60       108.20       101.20 108.30 0.40 6.83 7.20

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34       108.10       107.10       109.50 106.10 0.91 -1.32 -1.90

      -  อาหารสด    21.36       124.80       125.40       107.30 124.50 -0.56 14.06 17.10

      -  พลังงาน    12.99         83.40         80.00       112.80 78.80 3.01 -37.31 -28.80

อัตราการเปลี่ยนแปลง

หมวด
 ม.ีค.52 ก.พ.-52 มี.ค.-51

ดัชนี

ม.ค.-    

มี.ค.52

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 19 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง   ประจําวันที่  27 มีนาคม 2552 
 

ลําดับ รายการสินคา หนวย สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3 สัปดาหท่ี 4 ราคาเฉลี่ย
หมวดสินคาอุปโภคบริโภค

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 - เน้ือแดง กก.ละ 110.00-120.00 110.00-120.00 110.00-120.00 110.00-120.00 115.00

3 ไกสด กก.ละ 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5 กระเทียมแหง กก.ละ 40.00 40.00 30.00 30.00 35.00

6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

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

8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 120.00-130.00 120.00-130.00 130.00 130.00-140.00 128.75

9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 2.40 2.40 2.50 2.50 2.45

10 นํ้ามันถั่วเหลือง ,นํ้ามันปาลม 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 30.00 30.00 35.00 30.00

13 ถั่วฝกยาว กก.ละ 25.00 30.00-35.00 30.00-35.00 35.00 31.25

14 ผักบุงจีน กก.ละ 25.00-30.00 30.00 25.00 30.00 28.12

15 มะนาว ลูกละ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

หมวดวัสดุกอสราง

16 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00

17 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00

18 เหล็กเสนกลม ผิวเรียบ ขนาด  9 มม. เสนละ 98.00-115.00 95.00-118.00 110.00 95.00-118.00 107.37

19 เหล็กเสนกลม ผิวเรียบ ขนาด 12 มม. เสนละ 195.00 180.00-185.00 180.00-185.00 180.00-185.00 185.62

20 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 42.85-45.00 35.71-45.00 35.00-45.00 35.00-45.00 41.06

21 สังกะสี(ลอนใหญสีขาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50

22 ทอ PVC ขนาด 1/2 น้ิว(ช้ัน 13.5) เสนละ 49.00-63.00 49.00-63.00 49.00-63.00 49.00-63.00 56.00

23 อิฐมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

24 คอนกรีตบลอค กอนละ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

หมวดเช้ือเพลิง

25 เบนซิน 91, ลิตรละ 26.77 26.77 27.22 28.87 27.41

26 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 22.47 22.97 23.47 25.07 23.50

27 ดีเซล หมุนเร็ว ,กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 20.12 , 8.50 20.61 , 8.50 21.12 , 8.50 22.72 , 8.50 21.14 , 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 44.00-45.00 44.00-46.00 44.00-46.00 46.00-48.00 45.37

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

31 เศษยาง(ข้ียาง) กก.ละ 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

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงานในเดือนมีนาคม  2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   302,023  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  5.20  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน      
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ  และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือน
กุมภาพันธ 2552  อยูที่รอยละ  1.40  ของกําลังแรงงานรวม   
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน  สวนอัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยองอยูที่  173  บาท/วัน  ตาม   
การประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับ     
คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่  2 /2552)   คาดวาจะขยายตัวจากจํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง  ทั้งนี้   สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการ
จัดงานนัดพบแรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   
เพื่อใหบริษัทและโรงงานตางๆ ไดมาพบกับผูสมัครงาน
โดยตรง   ทั้ งนี้   ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียน           
ฝากประวัติเพื่อหางานไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด
ระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2551

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.00 1.20 1.40 n.a.
  % -9.09 33.33 133.33 -

 ผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคม(คน)
287,091 298,554 301,966 302,023

  % 8.52 8.17 7.09 5.20

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

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   n.a. คือ ไมมีขอมูล 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 21 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

 

 

                                  
 
 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 
ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม  ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ลดลง 

ปศุสัตว  จากการลดลงของผลผลติไกเนือ้และสุกร 

เหมืองแรและยอยหิน   

อุตสาหกรรม   

ภาคบริการและการทองเที่ยว   

การบริโภคภาคเอกชน  ภาษีมูลคาเพิ่มลดลงตามการนาํเขา 

การลงทุนภาคเอกชน  พื้นทีก่อสรางอาคารอุตสาหกรรมลดลง 

การใชจายภาครัฐ   

การคาระหวางประเทศ  การนําเขาและสงออกลดลงอยางมาก 

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 3.26 
  ชะลอตัวตามราคาน้ํามันทีล่ดลง 

ดานการจางงาน   

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

 
 

    - จํานวน 41 โครงการ       
    - เบิกจายแลว  12.06 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 4.57)   
    - ยังไมเบิกจาย  251.92 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 95.43)   
2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
จังหวัดระยอง  (ไดรับ 9,700,000 บาท) 

 
 

    - จํานวน 13 โครงการ   
    - อนุมัติแลว  4.92  ลานบาท   
    - เบิกจายแลว  0.30  ลานบาท   
    - คงเหลือ   4.61   ลานบาท   
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

 สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมีนาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
8,775.11 ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  263.07  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.91  และต่ํากวาประมาณการ  
949.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.76 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น 30,714.87 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
23,505.64  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  43.35 และต่ํากวา
ประมาณการ  27,195.91  ลานบาท คิดเปนรอยละ  46.96 
   
  การนําสงรายได  
  เดือนมีนาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน 8,284.62  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 
7,563.26 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 91.29  รายไดอื่น  8.60  
ลานบาท   คิดเปนรอยละ   0 .11  และรายได เงินนอก
งบประมาณ  712.76  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  8.60  
  ร า ย ไ ด นํ า ส ง ค ลั ง ป งบประมาณ พ.ศ.2 5 5 2         
(ตุลาคม  2551–มีนาคม   2552)  มีจํานวน  53,489.81        
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  47,923.99  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.60  รายไดจากการขาย  33.77  คิดเปน
รอยละ  0.08  รายไดอื่น  64.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  5,467.57  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  10.22  
 
ดานรายจาย 
  เ ดื อนมี น าคม  2 5 5 2  จั งห วั ด ร ะ ยอ งมี ก า ร            
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 1,257.75  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  40.88 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.15   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)  จังหวัดระยอง   
มีการเบิกจายจํานวน 7,857.14  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  720.17  ลานบาท  คิดเปนรอย  8.40 

   
 
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมีนาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,571.86  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,119.05  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  6,452.81 
 
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมีนาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  178.16  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
127.76  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  50.40  ลานบาท 
      

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนมีนาคม  2552  มีดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนมีนาคม 2552 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
  การจัดเก็บรายไดในเดือนมีนาคม 2552 จังหวัด
ระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  8,775.11  ลานบาท        
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  263.07  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  2.91  และต่ํากวาประมาณการ  949.04  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  9.76  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  3,412.87  
ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน   2,033.47       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  37.34  และต่ํากวาประมาณการ  
2,611.10  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  43.35  รายละเอียด   
การจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได 2,321.62  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1,578.70  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  40.48  และต่ํากวาประมาณการ  2,282.13  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 49.57  เนื่องจากการนําเขาน้ํามันซึ่งจัดเก็บได
ตํ่ากวาปกอน  และเกิดจากการนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)
ลดลงจากกลุมกิจการการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑเคมี  และ
ช้ินสวนอุปกรณรถยนต 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  673.72  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  16.98  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  2.59  และต่ํากวาประมาณการ 6.88 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  1.01  เนื่องจากผลการยื่นแบบภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91)  เพิ่มขึ้น 
 -  ภาษี เ งินไดนิ ติบุคคล  จัด เก็บได   404 .37        
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  459.81  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  53.21  และต่ํากวาประมาณการ  321.94       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  44.33   เนื่องจากการจัดเก็บภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิ (ภ.ง.ด.50)  และภาษีเงินได
หัก  ณ  ที่จ ายจากคาบริการและการจําหนายเงินกําไร          
ไปตางประเทศ (ภ.ง.ด.54)  ตํ่ากวาปกอน  จากกลุมกิจการ
การผลิตเคมีภัณฑ  ผลิตภัณฑเคมี  ยาง  ปุย  และอื่นๆ 
 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนมีนาคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 673.72 19.74 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 404.37 11.85 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 2,321.62 68.02 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.67 0.14 
 อากรแสตมป 8.09 0.24 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.40 0.01 

รวม 3,412.87 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนาย:  ลานบาท 

2551

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 3,802.94 3,784.43 4,255.07 8,775.11

% -54.99 -60.81 -55.51 -2.91

รายการ
2552

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  อากรแสตมป    จัดเก็บได  8 .09  ลานบาท          
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.17  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  2.06  และต่ํากวาประมาณการ   0.78 ลานบาท      
คิดเปนรอยละ  8.79  เนื่องจากการทํานิติกรรมที่ดินลดลง 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  4.67  ลานบาท     
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  11.71 ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  71.49  และสูงกวาประมาณการ  0.70  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  17.63  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
ธุรกิจเฉพาะจากรอยละ 3 เปนรอยละ 0.1 
  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได  0.40  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
13.04  และต่ํากวาประมาณการ  0.07  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  14.89 
 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2  จัดเก็บได  
5,300.52  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
1,875.47  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  54.76  และสูงกวา
ประมาณการ  1,774.87  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  50.34  
สําหรับภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  5,032.30  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,080.54  ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ  70.48  และสูงกวาประมาณการ  2,051.86  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 68.84  เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราภาษีน้ํามัน   
ตามประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 84) ลงวันที่ 30  
มกราคม  2552  สงผลใหการจัดเก็บภาษีน้ํามันเพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได 207.79 ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  230.62  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
52.60  และตํ่ากวาประมาณการ  299.02  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  59.00  เนื่องจากเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ํา  จึงมีการ
ยกเลิกสายการผลิตหลายประเทศ  รวมทั้งในประเทศดวย 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนมีนาคม  2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  4.83                  0.09 
 ภาษีเครื่องด่ืม                  2.35                  0.05 
 ภาษีน้ํามัน           5,032.30                94.94 
 ภาษีรถยนต              207.79                  3.92 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.00 0.00
 ภาษีเครื่องไฟฟา                50.26 0.95
 ภาษีสนามกอลฟ                  1.01 0.02
 ภาษีแกวฯ                  0.06 0.00
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค                  0.20 0.00
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.54                  0.01 
 รายไดอืน่ๆ                  1.18                  0.02 

รวม           5,300.52              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  50.26  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  23.00  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  84.37  และสูงกวาประมาณการ  18.76  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ 59.56  เนื่องจากอากาศรอนอบอาวและ
เริ่ มตนไฮซีซั่นของ เครื่ องปรับอากาศ   ทํ าให ผู ผลิต
เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคารมีการผลิตสินคาเพิ่มขึ้น  
เพื่อรองรับคําสั่งซื้อที่จะมีมากขึ้น  ทําใหมีการชําระภาษี
สรรพสามิตสําหรับเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  4.83  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  1.11  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
29.84  และสูงกวาประมาณการ  2.24  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  86.49  เนื่องจากบริษัทผูผลิตเตรียมบรรจุสุราและ
นําออกมาชําระภาษี เพื่อเตรียมจําหนายในชวงวันหยุดสงกรานต  
  -  ภาษีเครื่องดื่ม  จัดเก็บได 2.35 ลานบาท   สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.99  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
72.79  และสูงกวาประมาณการ  0.80  ลานบาท   คิดเปน
รอยละ 51.61   
 
  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  41.52  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  110.56  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  72.70  และต่ํากวาประมาณการ  132.40  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  76.13  จากการลดลงของอากร   
ขาเขาเปนสําคัญ 
 

    4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได 1.86 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.83  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  80.58  และสูงกวาประมาณการ  1.25  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  204.92  เนื่องจากไดรับชําระคาธรรมเนียม
การจัดใหเชาใหมและคาธรรมเนียมการโอนสิทธิการเชา
หลายราย  ทั้งนี้ไดมีบางรายนําสิทธิการเชาไปผูกพันเงินกู  
สงผลใหคาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพิ่มขึ้น  อีกทั้งยังไดรับ
คาขายวัสดุที่ไดจากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุดวย 
 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  18.34  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  4.66  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  34.06 
 

 3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ถึงเดือนมีนาคม  2552 
  ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง  ต้ั ง แ ต               
ตนปงบประมาณ  พ .ศ .2552  ถึง เดือนมีนาคม   2552        
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  20,835.82
ลานบาท   ตํ่ ากวาชวงเดียวกันของปกอน  12,627.44        
ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.74  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  
43.91)  โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม จัดเก็บได 15,553.82  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 11,700.22  ลานบาท คิดเปน   
รอยละ 42.93  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 50.99) 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  2,664.41        
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 710.37 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 21.05  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 3.69) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จัดเก็บได 2,538.60 
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 68.86 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 2.64  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 0.50) 
  -  อากรแสตมป จัดเก็บได 51.18  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 6.17 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 10.76  
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 17.21) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได 25.90  ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 141.83  ลานบาท คิดเปน    
รอยละ 84.56  (สูงกวาประมาณการรอยละ 7.47) 
  -  รายไดอื่นๆ จัดเก็บได 1.91  ลานบาท สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอน 0.01  ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.53     
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 2.05) 
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 2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได 
8,979.33 ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 10,586.46  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 54.11 โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด 5 
ลําดับ ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน จัดเก็บได 7,560.69  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 9,282.44  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
55.11  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 54.09) 
  -  ภาษีรถยนต จัดเก็บได  1,274.96  ลานบาท     
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 1,264.94  ลานบาท คิดเปน
รอยละ 49.80  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 56.58) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา จัดเก็บได  116.28  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 10.70 ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ 8.43  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 20.77) 
  -  ภาษีสุราแช จัดเก็บได  11.85  ลานบาท ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน 9.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ  45.37    
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 22.85) 
  -  ภาษีสนามกอลฟ จัดเก็บได  5.00 ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 1.21  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
19.48  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 27.64) 
 
  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได 521.22 
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 449.55 คิดเปน     
รอยละ 46.31  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 54.20) 
 
  4.   ธนารักษพื้นที่ ระยอง   จัด เก็บได  19 .25        
ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน 7.26  คิดเปน     
รอยละ 60.55  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ 15.01) 
 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  359.25  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  150.55  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ 72.14 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนมีนาคม 2552 

 
หนวย: ลานบาท 

ปน้ี ปที่แลว
(ต.ค.51-มี.ค.52) (ต.ค.50-มี.ค.51) จํานวน รอยละ

สรรพากรพื้นที่ระยอง 20,835.82 33,463.26 -12,627.44 -37.74
สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 8,979.33 19,565.79 -10,586.46 -54.11
ดานศุลกากร 521.22 970.77 -449.55 -46.31
ธนารักษพื้นท่ีระยอง 19.25 11.99 7.26 60.55
สวนราชการอืน่ 359.25 208.70 150.55 72.14

รวม 30,714.87 54,220.51 -23,505.64 -43.35

เปรียบเทียบ
รายการ

ที่มา:  สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2,    
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
 
   รายไดแผนดินเดือนมีนาคม 2552 
  จังหวัดระยองมีรายไดนําสงคลังจํานวน 8,284.62  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  7,563.26 ลานบาท     
คิดเปนรอยละ 91.29  รายไดอื่น  8.60  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  0.11  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  712.76  ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ  8.60  
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
 ร า ย ไ ด นํ า ส ง ค ลั ง ป งบประมาณ พ.ศ.2 5 5 2         
(ตุลาคม  2551–มีนาคม   2552)  มีจํานวน  53,489.81        
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  47,923.99  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.60  รายไดจากการขาย  33.77  คิดเปน
รอยละ  0.08  รายไดอื่น  64.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  5,467.57  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  10.22  

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได มีนาคม 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 7,563.26 91.29
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 8.60 0.11

รวม 7,571.86 91.40
รายไดเงินนอกงบประมาณ 712.76 8.60

รวม 712.76 8.60
รวมท้ังสิ้น 8,284.62 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.51-มี.ค.52 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 47,923.99 89.60
รายไดจากการขาย 33.77 0.08
รายไดอ่ืน 64.48 0.12

รวม 48,022.24 89.78
รายไดเงินนอกงบประมาณ 5,467.57 10.22

รวม 5,467.57 10.22
รวมท้ังสิ้น 53,489.81 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 
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3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เ ดื อนมี น าคม  2 5 5 2  จั งห วั ด ร ะ ยอ งมี ก า ร            

เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 1,257.75  ลานบาท  ตํ่ากวา

เดือนเดียวกันของปกอน  40.88 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.15 

โดยมีการเบิกจายงบประจํา 1,068.92  ลานบาท ตํ่ากวาชวง

เดียวกันของปกอน 95.19  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.18  

และมีการเบิกจายงบลงทุน 188.83  ลานบาท สูงกวาชวง

เดียวกันของปกอน 54.31  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  40.37 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)  จังหวัดระยอง   

มีการเบิกจายจํานวน 7,857.14  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกัน

ของปกอน  720.17  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  8.40  โดยมี

การเบิกจายงบประจํา 6,303.21  ลานบาท  ตํ่ากวาชวง

เดียวกันของปกอน 37.01  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.58  

และมีการเบิกจายงบลงทุน 1,553.93  ลานบาท ตํ่ากวาชวง

เดียวกันของปกอน 683.16  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 30.54 
 

 
 

 
 

 
   

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนมีนาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.51-มี.ค.52) (ต.ค.50-มี.ค.51) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 7,182.32 7,754.16 -571.84 -7.37
     1.1  งบประจํา 6,303.21 6,340.22 -37.01 -0.58
     1.2  งบลงทุน 879.11 1,413.94 -534.83 -37.83
2.  รายจายปกอน 674.82 823.15 -148.33 -18.02
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 674.82 823.15 -148.33 -18.02
3.  รวมการเบิกจาย 7,857.14 8,577.31 -720.17 -8.40
     3.1  งบประจํา 6,303.21 6,340.22 -37.01 -0.58
     3.2  งบลงทุน 1,553.93 2,237.09 -683.16 -30.54

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปน้ี ปที่แลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําเดือนมีนาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,119.05 1,240.33 -121.28 -9.78
     1.1  งบประจํา 1,068.92 1,164.11 -95.19 -8.18
     1.2  งบลงทนุ 50.13 76.22 -26.09 -34.23
2.  รายจายปกอน 138.70 58.30 80.40 137.91
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 138.70 58.30 80.40 137.91
3.  รวมการเบกิจาย 1,257.75 1,298.63 -40.88 -3.15
     3.1  งบประจํา 1,068.92 1,164.11 -95.19 -8.18
     3.2  งบลงทนุ 188.83 134.52 54.31 40.37

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ มีนาคม 2552 มีนาคม  2551

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 
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หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2552 สูงสุด 5 อันดับ 
 งบประจํา 
  1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 4,450.68 ลานบาท 
  2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เบิกจายแลว 738.28  ลานบาท  

3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 
280.84  ลานบาท 

4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว 218.80 ลานบาท 
  5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจายแลว 
64.27  ลานบาท 
 

 งบลงทุน   
  1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  
749.32  ลานบาท 
  2.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว  68.17  ลานบาท 
  3.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  19.22  ลานบาท 
  4.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจายแลว 16.27 ลานบาท 
  5.  กรมพัฒนาที่ดิน  เบิกจายแลว 8.26  ลานบาท 
 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมีนาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,571.86  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,119.05  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  6,452.81 
 
3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมีนาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  178.16  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
127.76  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  50.40  ลานบาท 
 

 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนมีนาคม  2552 
หนวย: ลานบาท 

2551
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายไดรวม* 9,624.95 9,463.66 7,152.86 7,571.86
รายจายรวม** 1,138.10 1,529.77 1,414.35 1,119.05
ดุลการคลัง 8,486.85 7,933.89 5,738.51 6,452.81

% 67.61 31.94 -13.02 35.59

รายการ
2552

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

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนมีนาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 
2551
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายได 297.75 481.68 406.60 178.16
รายจาย 192.57 148.40 145.06 127.76
ดุลการคลัง 105.18 333.28 261.54 50.40

% -337.86 -13.57 2.00 -63.66 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  33  แหง  คิดเปนรอยละ  48.53 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ๏  จัดทําโครงการ จํานวน  41 โครงการ    
 ๏  เบิกจายแลว   จํานวน  12,061,241.91  บาท   (คิดเปนรอยละ 4.57) 

๏  ยังไมเบิกจาย  จํานวน  251,928,058.09  บาท   (คิดเปนรอยละ 95.43) 

หนวยงาน งบประมาณ การดําเนินการ

รบัผิดชอบ ที่ไดรบัจัดสรร บาท รอยละ

1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบ

รายละเอียดถนนทองเที่ยวเลียบทะเลตะวันออกชวง 

หาดแหลมแมพมิพ จ.ระยอง - หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัดระยอง

15,000,000.00          -                     0.00 15,000,000.00       

(งบรายจายอ่ืน)

2 โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้าบานเหมืองแร หมู 4 ต.

น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

โครงการ

ชลประทาน

20,000,000.00          -                     -                     20,000,000.00       

(งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง) จังหวัดระยอง

3 โครงการรักษาความปลอดภัยนักทองเท่ียวจังหวัด

ระยอง

ตํารวจทองเท่ียว 2,500,300.00            -                     -                     2,500,300.00         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

4 โครงการสงเสริมและพฒันาการทองเท่ียวเชิงเกษตร

จังหวัดระยอง

สนง.เกษตร 2,000,000.00            271,900.00         13.60 1,728,100.00         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

5 โครงการพฒันาอาชีพการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงและขยายเครือขาย

สนง.สหกรณ 1,600,000.00            1,114,220.00      69.64 485,780.00            

การตลาดของเกษตรกรในจงัหวัดระยอง จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

6 โครงการสนับสนุนการวางแผนธุรกิจผลิตภัณฑ

ชุมชนเดนจังหวัดระยอง

สนง.พฒันา

ชุมชน

250,000.00               157,300.00         62.92 92,700.00              

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

7 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพแรงงานและ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม

สนง.แรงงาน 500,000.00               107,000.00         21.40 393,000.00            

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

8 โครงการพฒันาศักยภาพดานบริหารจัดการ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา

ตําบล จังหวัดระยอง

สนง.เกษตร

จังหวัดระยอง

6,100,000.00            3,363,700.00      55.14 2,736,300.00         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

9 โครงการพฒันาและเพิม่มูลคายางพาราจังหวัดระยอง สนง.เกษตร 2,000,000.00            59,000.00           2.95 1,941,000.00         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

กําลังดําเนินการ เปนไปตามกําหนดเวลา

รอ ผวจ.อนุมัติโครงการ

เคาะราคาวันท่ี 22 เมษายน 2552  คาดวา

จะเบิกจายงวดแรก 15% ในตนเดือน

พฤษภาคม 2552  ระยะเวลาดําเนินการ

อยูระหวางของความเห็นชอบ ผวจ. ปรับ

กิจกรรมโครงการ ซึ่งไดเตรียมการทุก

อยางพรอมแลว

กําลังดําเนินการ เปนไปตามกําหนดเวลา

กําลังดําเนินการ เปนไปตามกําหนดเวลา

ที่ ช่ือโครงการ

กําลังดําเนินการ เปนไปตามกําหนดเวลา

กําลังดําเนินการ เปนไปตามกําหนดเวลา

กําหลังดําเนินการ เปนไปตามกําหนดเวลา

เบิกจายสะสม คงเหลือ

 

 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   
                และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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หนวยงาน งบประมาณ การดําเนินการ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร บาท รอยละ

10 โครงการสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยจากศูนยเรียนรู

สนง.เกษตร

และสหกรณ

200,000.00               -                     0.00 200,000.00            

เศรษฐกิจพอเพยีงชุมชน จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

11 โครงการพฒันาเครือขายหมูบานตนแบบศูนยการ

เรียนรู

สนง.พฒันา

ชุมชน

120,000.00               72,000.00           60.00 48,000.00              

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสายเขาง

วงชาง - หวยทบัมอญ

สนง.ทาง

หลวงชนบท

2,000,000.00            -                     0.00 2,000,000.00         

(งบรายจายอื่น) จังหวัดระยอง

13 โครงการจัดซื้อรถตักหนาขุดหลังขับเคลื่อน 4 ลอ 

แบบลอยางติดโรตารี่ตัดหญาและอุปกรณโรบาร 

จํานวน 15 ชุด

อ.บานคาย อ.

ปลวกแดง อ.

วังจันทร อ.

เขาชะเมา

13,845,000.00          -                     0.00 13,845,000.00       

(งบรายจายอื่น)

14 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของ

กรมวิชาการเกษตร จํานวน 150 ตัน

อ.บานคาย 1,170,000.00            -                     0.00 1,170,000.00         

(งบรายจายอื่น)

15 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของ

กรมวิชาการเกษตร จํานวน 720 ตัน

อ.วังจันทร 5,616,000.00            -                     0.00 5,616,000.00         

(งบรายจายอื่น)

16 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของ

กรมวิชาการเกษตร จํานวน 400 ตัน

อ.บานคาย 3,120,000.00            -                     0.00 3,120,000.00         

(งบรายจายอื่น)

17 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของ

กรมวิชาการเกษตร จํานวน 200 ตัน

อ.ปลวกแดง 1,560,000.00            -                     0.00 1,560,000.00         

(งบรายจายอื่น)

18 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของ

กรมวิชาการเกษตร จํานวน 160 ตัน

อ.ปลวกแดง 1,248,000.00            -                     0.00 1,248,000.00         

(งบรายจายอื่น)

19 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอรตัดหนาขับเคลื่อน 4 ลอ

 แบบลอยาง ติดโรตารี่ตัดหญา และอุปกรณโรบาร 

จํานวน 1 ชุด

อ.บานคาย 510,000.00               -                     0.00 510,000.00            

(งบรายจายอื่น)

20 โครงการลดโรคและมลพษิเพือ่สุขภาพประชาชน สนง.

สาธารณสุข

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

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

21 โครงการสานสัมพนัธสายใยคนทกุวัยในครอบครัว สนง.พฒันา

สงคมและ

1,000,000.00            637,772.00         63.78 362,228.00            

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ความม่ันคง

ของมนุษย

22 โครงการขุดลอกหนองสบเสือ อ.แกลง ทีท่ําการ

ปกครอง

12,000,000.00          -                     0.00 12,000,000.00       

(งบลงทนุ ทีดิ่นและสิ่งกอสราง) อ.แกลง

23 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายแยก ทล.344 - บ.

ชุมแสง

สนง.ทาง

หลวงชนบท

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง 200,000.00               -                     0.00 200,000.00            

(งบลงทนุ ทีดิ่นและสิ่งกอสราง) 11,800,000.00          -                     0.00 11,800,000.00       

เดือนพฤษภาคม 52 จะเสร็จสิ้นโครงการ

ขณะน้ีไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

ราคากลางแลว กระบวนการตางๆ  อยู

ระหวางการนําเสนอ ผวจ.ลงนาม

ไดผูรับจางเรียบรอยแลว ภายในเดือนน้ี

จะสามารถเบกิได 15% ซึ่งเสร็จสิ้นทนั

ในปงบประมาณนี้

อยูระหวางต้ังคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

อยูระหวางต้ังคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

อยูระหวางต้ังคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

อยูระหวางต้ังคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

จะเสร็จสิ้นโครงการภายในเดือนมิถุนายน

 2552 คาดวาภายในเดือนเมษายนจะเบกิ

ได 50%

กําลังดําเนินโครงการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

 ไดผูรับจางแลว จะเบกิเงินงวดแรก

ภายในเดือนเมษายนน้ี

อยูระหวางจัดทําประกาศ

อยูระหวางจัดทําประกาศ

อยูระหวางต้ังคณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง

ท่ี ช่ือโครงการ เบิกจายสะสม คงเหลือ

จะแลวเสร็จในไตรมาสที ่3
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หนวยงาน งบประมาณ การดําเนินการ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร บาท รอยละ

24 โครงการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดอยาง

ย่ังยืน

สนง.จังหวัด

ระยอง

2,000,000.00            235,827.00         11.79 1,764,173.00         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

25 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพงานปองกันและงาน

จราจรดวยระบบสงภาพทางไกล

ตํารวจภูธร 10,000,000.00          -                     0.00 10,000,000.00       

(งบลงทนุ คาครุภัณฑ) จังหวัดระยอง

26 การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและการฝกสาธิต

เพือ่เตรียมความพรอมการชวยเหลือ

สนง.ปองกัน

และบรรเทา

2,000,000.00            -                     0.00 2,000,000.00         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.

ระยอง

27 โครงการพฒันามาตรฐานอาหารผลิตภัณฑสุขภาพ

และสินคาวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง

สนง.

สาธารณสุข

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง 2,210,000.00            389,684.00         8.29 1,851,900.00         

(งบลงทนุ คาครุภัณฑ) 2,490,000.00            90,000.00           3.61 2,400,000.00         

28 โครงการกอสรางถนนทองเทีย่วบนเกาะเสม็ดพรอม

ทัง้ปรับภูมิทศันการเดินเทาศึกษาธรรมชาติ

สนง.ทาง

หลวงชนบท

จังหวัดระยอง

62,000,000.00          -                     0.00 62,000,000.00       

(งบลงทนุ ทีดิ่นและสิ่งกอสราง)

29 โครงการพฒันาแหลงทองเทีย่วเพือ่การอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเกาะมันในจังหวัดระยอง

ศูนยวิจัย

ทรัพยากรทาง

ทะเลและ

ชายฝงอาวไทย

10,000,000.00          -                     0.00 10,000,000.00       

(งบลงทนุ ทีดิ่นและสิ่งกอสราง) ฝงตะวันออก

30 โครงการอนุรักษและฟนฟปูะการังในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด

อุทยานแหงชาติ

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) เขาแหลมหญา

 - หมู

500,000.00               239,850.00         47.96 260,150.00            

(งบลงทนุ ทีดิ่นและสิ่งกอสราง) เกาะเสม็ด 1,500,000.00            -                     0.00 1,500,000.00         

31 โครงการปรับปรุงภูมิทศันบริเวณชายหาดแมรําพงึ สนง.โยธาธิ

การและ

3,500,000.00            -                     0.00 3,500,000.00         

(งบลงทนุ ทีดิ่นและสิ่งกอสราง) ผังเมือง 

จังหวัดระยอง

32 โครงการฟนฟพูืน้ทีท่ีมี่การลักลอบทิง้กากของเสีย

อุตสาหกรรม

สนง.ทรพัยากร

  ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดลอม จ.

ระยอง

2,000,000.00            51,065.65           2.55 1,948,934.35         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

33 โครงการศึกษาวิจัยเพือ่จัดหาตัวบงช้ีตัวช้ีวัดทาง

ธรรมชาติเบือ้งตนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป

สนง.

ทรัพยากรธรรม

ชาติ

1,000,000.00            -                     0.00 1,000,000.00         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และ

สิ่งแวดลอม จ.

ระยอง

34 โครการกอสรางบอบําบดันํ้าเสียเกาะเสม็ด ทีท่ําการ

ปกครอง

25,000,000.00          -                     0.00 25,000,000.00       

(งบลงทนุ ทีดิ่นและสิ่งกอสราง) อําเภอเมือง

ระยอง

อยูระหวางการดําเนินโครงการ เปนไป

ตามกําหนดเวลา

อยูระหวางการเสนอหนังสือให ผวจ.รย.

ลงนาม และไดเตรียมความพรอมใน

ขั้นตอนตอไปไวแลว  เปนไปตาม

ท่ี ช่ือโครงการ เบิกจายสะสม คงเหลือ

กําหนดการฝกในปลายเดือนมิถุนายน 

2552 นี้ และจะเสร็จสิ้นโครงการดวย

(ลาชาเนื่องจากทหารเรือติดภารกิจการ

ฝกภายใน)

กําลังดําเนินโครงการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

กรมอุทยานไดอนุมัติแบบแลว  อยู

ระหวางการจัดทํา TOR  ในเดือน

พฤษภาคมจะเบกิได 15% ซึ่งมีระยะเวลา

ดําเนินการประมาณ 6 เดือน ซึ่งจะเสร็จ

้ ็ ขณะนี้อยูระหวางการจัดทํา TOR   คาด

วาจะลงนามในสัญญาไดภายในเดือน

เมษายน 2552

ทัง้โครงการจะแลวเสร็จภายในเดือน

เมษายน และจะเบกิเงินทีเ่หลือทัง้หมด

ในคราวเดียวกัน

 ไดผูรับจางแลว  ขณะนี้อยูระหวางการ

รางสัญญา ซึ่งจะสามารถลงนามใน

สัญญาไดภายในปลายเดือนมีนาคม 2552

 น้ี

 ลงนามจางทีป่รึกษาเรียบรอยแลว กําลัง

ดําเนินโครงการ

กําลังดําเนินการ เปนไปตามกําหนดเวลา

ขณะน้ีไดการตั้งคณะกรรมการกําหนด

ราคากลาง แลว แตคณะกรรมการกําหนด

ราคากลางกําหนดราคาต่ํา    อยูระหวาง

การพจิารณากําหนดราคากลางใหม
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน งบประมาณ การดําเนินการ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร บาท รอยละ

35 โครงการจัดทํา "ผังชุมชน" โดยการมีสวนรวมและ

การพฒันาตามผังชุมชน

สนง.โยธาธิ

การและ

2,000,000.00            294,103.26         14.71 1,705,896.74         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ผังเมือง 

จังหวัดระยอง

36 โครงการวางและจัดทําผังเมือง อําเภอปลวกแดง สนง.โยธาธิ

การและ

12,000,000.00          2,996,250.00      24.97 9,003,750.00         

(งบรายจายอื่น) ผังเมือง 

จังหวัดระยอง

37 โครงการพฒันาบคุลากรดานการทองเทีย่ว ศนูยการ

ทองเทีย่วกีฬา

1,500,000.00            996,800.00         66.45 503,200.00            

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และ

นันทนาการ จ.

ระยอง

38 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัด สนง.จังหวัด

ระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 7,000,000.00            -                     0.00 7,000,000.00         

(งบลงทนุ คาครุภัณฑ) 3,000,000.00            -                     0.00 3,000,000.00         

39 โครงการจัดตั้งศูนยอุบติัภัย (หน่ึงตําบลหนึ่งทมี กูชีพ

กูภัย) จังหวัดระยอง

สนง.ปองกัน

และบรรเทา

2,750,000.00            715,370.00         26.01 2,034,630.00         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.

ระยอง

40 โครงการติดตามประเมินผลโครงการพฒันาการ

เกษตรและสหกรณ จังหวัดระยอง

สนง.เกษตร

และสหกรณ

200,000.00               -                     0.00 200,000.00            

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

41 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพฒันาอําเภอและ

กลุมอําเภอ

ทีท่ําการ

ปกครอง

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

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

263,989,300.00        12,061,241.91    4.57 251,959,642.09     

แยกงบประมาณ เบิกจาย รอยละ 95.443

งบลงทุน 164,290,000.00        90,000.00           0.05 4.57

งบดําเนินงาน 43,630,300.00          8,974,991.91      20.57

งบรายจายอื่น 56,069,000.00          2,996,250.00      5.34

รวม 263,989,300.00        12,061,241.91    4.57

รวม

 จะเสร็จสิ้นโครงการภายในเดือน

มิถุนายน 2552

 จะเสร็จสิ้นโครงการภายในเดือน

มิถุนายน 2552

 โครงการจะเสร็จสิ้นทัง้หมดภายใน

เดือนพฤษภาคมนี้

อยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติจาง

บริษัททีป่รึกษาโดยวิธีคัดเลือก  คาดวา

จะลงนามในสัญญาไดภายในเดือน

เมษายน 2552

จะเสร็จสิ้นโครงการในเดือนกรกฎาคม

กําลังดําเนินการ เปนไปตามกําหนดเวลา

ท่ี ช่ือโครงการ เบิกจายสะสม คงเหลือ

อยูระหวางการดําเนินการขออนุมัติจาง

บริษัททีป่รึกษาโดยวิธีคัดเลือก  คาดวา

จะลงนามในสัญญาไดภายในเดือน

เมษายน 2552

 
ท่ีมา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2  งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ  
9,700,000  บาท 
 

  ๏  จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   
  ๏  อนุมัติแลว  จํานวน  4,923,050.00  บาท 
  ๏  เบิกจายแลว   จํานวน  308,281.95  บาท 

  ๏  คงเหลือ  4,614,768.05  บาท 

หนวยงาน

รบัผิดชอบ เบิกจาย คงเหลอื

1

สนับสนุนและดําเนินการได

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 แถวเนิน-ชากกอไผ ม.3 ต.ชากบก อ.

บานคาย

อ.บานคาย 500,000.00 0 500,000.00

1.4 โครงการขุดสระกักเก็บนํ้า 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.นิคม

พัฒนา

อ.นิคมพัฒนา 409,000.00 0 409,000.00

1.9 โครงการขุดลอกสระน้ําสาย 15 ม.5 ต.พนานิคม อ.นิคม

พันฒน

อ.นิคมพัฒนา 61,000.00 0 61,000.00

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

2

ระบบขอมูล การพัฒนาบุคลากร

2.1 โครงการจัดประชุมรายการสื่อมวลชนทองถิ่นพบผูวา

ราชการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดระยอง

สํานักงานจังหวัด 70,250.00 30,885.00 39,365.00

2.2 โครงการจัดตั้งทีมตําบลเพื่องคนระยอง สนง.พัฒนาชุมชน 164,000.00 0 164,000.00

2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดแบบ

บูรณาการ

สํานักงานจังหวัด 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

สนับสนุนและเพ่ิมประสิทธภิาพในการบรหิารจัดการแบบบูรณาการ ท้ังทางดานการพัฒนา

ช่ือโครงการท่ี
งบประมาณท่ี

ไดรบัอนุมัติ

รวมท้ังสิ้น 13 โครงการ

ผลการเบิกจาย

แกไขปญหาความเดือดรอนท่ีเปนปญหาเรงดวนของประชาชน และไมมีงบประมาณแหลงอืน่ใด

 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนมีนาคม 2552  หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 131.06 ลานบาท   
ลดลงรอยละ  4.70  จากการลดลงของสินคา  ประเภท
อาหาร  ประเภทเครื่องดื่ม    ซึ่งเปนสินคาหลักของจังหวัด  
สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  
ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส น้ํามันหอมระเหย 
และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว  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 

 

แนวโนมสินคาสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  
ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 2/2552)  คาดวามูลคา
การจําหนายสินคาขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดจัดใหมีสถานที่
จําหนายสินคา OTOP  ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  
ประกอบกับการเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อ
ขยายตลาดสําหรับลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อ
สินคาไดสะดวกมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2551
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 137.53 97.25 127.13 131.06

   % 7.49 -11.25 -9.47 -4.70 
1. ประเภทอาหาร 94.59 58.86 90.42 93.14

   % 12.85 -16.23 -9.87 -1.53 
2. ประเภทเครื่องดื่ม 4.82 1.94 1.83 2.11

   % -9.40 -61.58 -62.88 -56.22 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 1.21 1.18 0.89 0.92

   % -9.02 49.37 -41.83 -23.97 

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ท่ีระลึก
32.99 34.63 33.46 34.29

   % -0.69 14.71 12.17 3.94
5. ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 3.92 0.64 0.53 0.60

   % -7.98 -80.55 -86.13 -84.69 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป 2552   

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 


