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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจในเดือนเมษายนยังคงหดตัวจาก

ระยะเดียวกันปกอน  แตมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนมีนาคม   โดยการผลิตภาคอุตสาหกรรม     
การสงออกและการนําเขา  รวมทั้งดัชนีการอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน   หลังปรับฤดูกาลแลว เพิ่มขึ้นจากเดือน           
กอนหนา  แมวายังคงหดตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน                     
ปกอน  อยางไรก็ดี  ผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญในภาค
เกษตรลดลงตอเนื่อง  เมื่อประกอบกับฐานสูง  ทําใหรายได
เกษตรกรจากพืชผลสําคัญหดตัวจากระยะเดียวกันปกอน 
ในอัตราที่สูงขึ้น  ขณะที่ภาคการทองเที่ยวไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบทางการเมืองในชวงสงกรานต  
สวนดัชนีการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัวคอนขางมาก
สอดคลองกับความเชื่อมั่นที่ยังอยูในระดับต่ํา 

 

เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดีจากการ
เกินดุลบัญชีเดินสะพัด  และเงินสํารองระหวางประเทศที่ยัง
อยูในระดับสูง  สําหรับเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอ
อยูในระดับต่ําตอเนื่อง  สวนการวางงานเริ่มทรงตัว 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนเมษายน 2552 หดตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดานอุปทาน  
ภาคอุ ตสาหกรรมชะลอตั ว   จากภาษีสรรพสามิ ต             
ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว   จากผลผลิตและราคาพืช
เศรษฐกิจสําคัญลดลง  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลง  

ดานเหมืองแรและเหมืองหินปรับตัวดีขึ้น  ดานอุปสงค    
การลงทุนภาคเอกชนหดตัว  จากพื้นที่อนุญาตกอสราง    
การบริโภคยังคงหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม  การนําเขาและ
การสงออกลดลงตอเนื่อง  และผลการเบิกจายรายจายลงทุน
ปรับตัวลดลง  ดานการเงินขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝาก
และสินเชื่อ  ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัด
ชะลอตัวลงตามราคาน้ํามันลดลง  และดานการจางงาน       
มีแนวโนมลดลง 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  จากผลผลิตและราคา
ยางพาราและมันสําปะหลังลดลง สวนผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้น 
    ๏  ปศุสัตว ชะลอตัว  จากผลผลิตสุกรและเปดเนื้อ
ยังคงลดลง  สวนผลผลิตไกเนื้อเพิ่มขึ้น   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยผลผลิต
แรทรายแกวและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  แตผลผลิตหินปูน
ปรับตัวลดลง 
   ๏  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัว  โดยปริมาณการ  
ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม  และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บ
จากการผลิตลดลง  สวนจํานวนทุนจดทะเบียนและโรงงาน
อุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง      
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม  
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมลดลง  
สวนปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน หดตัว  จากพื้นที่อนุญาต
กอสราง  จํานวนรถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหม  จํานวน
ธุรกิจนิติบุคคลและทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัว
ลดลง  สวนปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น  

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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  ๏  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  แมวาการเบิกจาย
งบประจําปรับตัวสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลง 

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง   

 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝากและ
ปริมาณสินเชื่ อ เพิ่มขึ้นตอ เนื่ อง   สวนอัตราดอกเบี้ ย             
มีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ 3.23 ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ลดลง   
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สวนอัตราการวางงาน  
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

 1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 

 การจัดเก็บรายได 
  เดือนเมษายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
6,711.69  ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน  
2,631.05  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  28.16  และต่ํากวา
ประมาณการ  3,143.97  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  31.90 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – เมษายน 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น 37,442.14 ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
26,117.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.09  และต่ํากวา
ประมาณการ  30,324.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  44.75 
     

  การนําสงรายได  
  เดือนเมษายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  8,842.03  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
7,978.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  90.24  รายไดอื่น  10.11  
ลานบาท   คิดเปนรอยละ   0 .11  และรายได เงินนอก
งบประมาณ  853.44  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.65 

  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ   พ .ศ . 2552  
(ตุลาคม 2551 – เมษายน  2552)  มีจํานวน  62,331.84     
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  55,902.47  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.69  รายไดจากการขาย  33.77  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.05  รายไดอื่น  74.59  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  6,321.01  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.14  
   
ดานรายจาย 
  เดือนเมษายน  2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน  1,457.05  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  48.60  ลานบาท คิดเปนรอยละ  3.23 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ  
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – เมษายน  2552)  จังหวัดระยอง 
มีการเบิกจายจํานวน 9,314.19  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  768.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.62  
   
 ดานฐานะการคลัง 
 

  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนเมษายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,988.59  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,400.09  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  6,588.50  ลานบาท 
   

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนเมษายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  142.16  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
139.47  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  2.69  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  22,074,377.03  บาท   
(คิดเปนรอยละ 8.36) 

-  ยังไมเบิกจาย  จํานวน  241,914,922.97  บาท   
(คิดเปนรอยละ 91.64) 
    

 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)           
ในเดือนเมษายน 2552  ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 137.85 ลานบาท   
ลดลงรอยละ  1.49  จากการลดลงของสินคา  ประเภท
เครื่องดื่ม  ประเภทผาและเครื่องแตงกาย  และประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร สําหรับสินคา OTOP ระดับ 5 ดาว  
ที่สําคัญของจังหวัด ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส 
น้ํามันหอมระเหย และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว  และ
สินคา OTOP ไดมีการจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน ไทยตําบล
ดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 

 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจนโดยใหความชวยเหลือ
ประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบธุรกิจรายยอย  
เชน  การคาขาย หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ เปนการใหเงินกูยืม
ในอั ตร าดอก เบี้ ย ตํ่ า เพื่ อช วย ใหประชาชนมี อ า ชีพ             
เกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่อนุมัติ
ต้ังแตเริ่มโครงการ จํานวน 19,238  ราย เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 581.17 ลานบาท ในเดือนเมษายน 2552 การใหสินเชื่อ
ของโครงการธนาคารประชาชนลดลงเมื่ อ เทียบกับ        
เดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  84  ราย 
(ลดลงรอยละ 61.82)  และจํานวนเงินอนุมัติ  2.72  ลานบาท  
(ลดลงรอยละ  60.35)  สวนยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือน
ขึ้นไป มีจํานวน  25.68  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 18.34)  
และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ 24.67  (เพิ่มขึ้นรอยละ 18.95)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 5 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนเมษายน   2552    
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว  จากภาษีสรรพสามิต  
ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว   จากผลผลิตและราคาพืช
เศรษฐกิจสําคัญลดลง  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลง  
ดานเหมืองแรและเหมืองหินปรับตัวดีขึ้น  ดานอุปสงค    
การลงทุนภาคเอกชนหดตัว  จากพื้นที่อนุญาตกอสราง    
การบริโภคยังคงหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม  การนําเขาและ
การสงออกลดลงตอเนื่อง  และผลการเบิกจายรายจายลงทุน
ปรับตัวลดลง  ดานการเงินขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝาก
และสินเชื่อ  ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัด
ชะลอตัวลงตามราคาน้ํามันลดลง  และดานการจางงาน       
มีแนวโนมลดลง 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  จากผลผลิตและราคา
ยางพาราและมันสําปะหลังลดลง สวนผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้น 
    ๏  ปศุสัตว ชะลอตัว  จากผลผลิตสุกรและเปดเนื้อ
ยังคงลดลง  สวนผลผลิตไกเนื้อเพิ่มขึ้น   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยผลผลิต
แรทรายแกวและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  แตผลผลิตหินปูน
ปรับตัวลดลง 
   ๏  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัว  โดยปริมาณการ  
ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม  และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บ
จากการผลิตลดลง  สวนจํานวนทุนจดทะเบียนและโรงงาน
อุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง      
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม  
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมลดลง  
สวนปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน หดตัว  จากพื้นที่อนุญาต
กอสราง  จํานวนรถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหม  จํานวน
ธุรกิจนิติบุคคลและทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัว
ลดลง  สวนปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น  

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  แมวาการเบิกจาย
งบประจําปรับตัวสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลง 

  ๏  การคาระหวางประเทศ   หดตัว  โดยมูลคา    
การนําเขาและการสงออกลดลงอยางตอเนื่อง   

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝากและ
ปริมาณสินเชื่ อ เพิ่มขึ้นตอ เนื่ อง   สวนอัตราดอกเบี้ ย             
มีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองอยูที่รอยละ 3.23 ชะลอตัวลงตอเนื่องตามราคาน้ํามัน
ขายปลีกในประเทศที่ลดลง   
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สวนอัตราการวางงาน  
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 
       รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ในเดือนเมษายน 
2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 6 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรมในเดือนเมษายน 2552  ชะลอตัว        
พิจารณาจากดานมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  83.98  เกษตรกรทยอยเปด
หนายาง  และกรีดยางเปนเศษยางพารา(ขี้ยาง)ขาย  และ
เริ่มทํายางแผนรุนใหมบางแลว  แตเพราะยังเปนชวงเริ่มเปด
หนายางใหม  ประกอบกับสภาพอากาศที่แหงแลง  สงผลให
ปริมาณน้ํายางที่ออกมานอย และมูลคาผลผลิตมันสําปะหลัง
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 47.89  
เนื่องจากราคามันสําปะหลังที่ปรับตัวลดลงตอเนื่อง  ทําให
เกษตรกรชะลอการขุดเพื่อรอดูสถานการณดานราคา  
ประกอบกับตลาดสําคัญในตางประเทศชะลอการนําเขา   
ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  สวนดาน
มูลคาผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  88.91  จากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  
เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวย   สงผลใหผลผลิตออก
มากกวาชวงปกอน  และดานราคาสับปะรดปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม  ในเดือนพฤษภาคม 
2552  คาดวายังชะลอตัวตอเนื่อง  จากดานราคายางพารา     
มีแนวโนมลดลงตามราคายางในตลาดโลก   เปนผลจาก      
อุปสงคตางประเทศที่ลดลง  โดยเฉพาะตลาดยางรถยนต
ของจีน   ดานราคามันสําปะหลังคาดวาจะยังคงลดลง  
เ นื่ อ ง จ ากประ เทศคู ค า ช ะลอการสั่ ง ซื้ อ ผ ลิ ต ภัณฑ               
มันสําปะหลัง  และราคาสับปะรดคาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  
เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสินคาอยูมาก  ทั้งโรงงาน
และแผงรับซื้อตาง ๆ  
 

 
 
 
 
 
 

 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2551

เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ยางพารา 6.32 68.04 53.34 1.01

 % - 609.05 - -83.98 

มันสําปะหลัง 196.01 61.95 153.57 102.14

 % 298.11 -55.89 2.83 -47.89 

สับปะรด 181.01 166.44 238.13 341.95

 % 41.88 -28.16 -24.79 88.91

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 7 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตวในเดือนเมษายน 2552  ชะลอตัว  โดย
มูลคาผลผลิตสุกรลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ       
ปกอนรอยละ  11.08  โดยราคาสุกรปรับสูงขึ้น  เนื่องจาก
ปริมาณสุกรลดลง  ซึ่งเปนผลจากฟารมเลี้ยงลดจํานวนตัวลง  
และฟารมรายยอยตางทยอยหยุดเลี้ยง  เพราะทนตอสภาพ
การขาดทุนไมไหว   ประกอบกับในชวงเดือนนี้ เปน       
หนารอน  สุกรกินอาหารไดนอย  สงผลใหเจริญเติบโตชา  
และมูลคาผลผลิตเปดเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  31.72  ตามปริมาณผลผลิตและราคาเปด
เนื้อ   ที่ปรับตัวลดลง  อยางไรก็ตาม  มูลคาผลผลิตไกเนื้อ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  14.14  
เนื่องจากปริมาณผลผลิตไกเนื้อเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเปนผลจาก
ชวงปลายเดือนมีขาวการแพรระบาดโรคไขหวัดใหญ
เม็กซิโก  สงผลใหผูบริโภคหันมาบริโภคเนื้อไกเพิ่มขึ้น  
สวนราคาไกเนื้อยังคงลดลงตอเนื่อง  สําหรับราคาไขไก
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก  2.63      
บาท/ฟอง  เปน 2.57 บาท/ฟอง สวนราคาไขเปดเพิ่มขึ้น  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก  3.38  บาท/ฟอง  
เปน  3.52  บาท/ฟอง   
 
  แนวโนมดานปศุสัตว  ในเดือนพฤษภาคม 2552  
คาดวาชะลอตัว  โดยสุกรปรับตัวลดลงเนื่องจากมีขาว     
การแพรระบาดโรคไขหวัดใหญเม็กซิโก  ดานผลผลิต      
ไกเนื้อและเปดเนื้อมีแนวโนมจะปรับตัวสูงขึ้น  ดานราคา  
ไขไกและไขเปดคาดวาจะชะลอตัว  เนื่องจากเปนชวง      
ปดภาคเรียนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2551

เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ไกเนือ้ 131.52 141.80 111.66 150.13

 % -18.44 22.29 -25.99 14.14

เปดเนือ้ 25.14 25.37 32.06 17.17

 % -20.17 16.67 32.38 -31.72 

สุกร 49.43 38.54 41.33 43.95

 % 85.55 -22.46 -14.76 -11.08 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 8 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนเมษายน 2552  
ขยายตัว   โดยมูลคาผลผลิตของแรทรายแกวเพิ่มขึ้น         
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   237.87  
เนื่องจากผูประกอบการไดเรงกําลังการผลิตตามความ
ตองการของตลาดที่ เริ่มปรับดีขึ้น   และมูลคาผลผลิต
หินแกรนิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
รอยละ  102.31  เนื่องจากผูประกอบการเรงการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการของภาคกอสรางที่ขยายตัว  
ประกอบกับราคาหินปูนที่ปรับตัวสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม  
มูลคาผลผลิตหินปูนลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  5.01  เนื่องจากผูประกอบการได
เรงการผลิตเพิ่มขึ้น  จากความตองการของโรงานผลิต
ปูนซีเมนตตามการขยายตัวของภาคการกอสราง   
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในเดือนพฤษภาคม  2552  คาดวาผลผลิตแรทรายแกว       
จะปรับตัวดีขึ้นตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนม     
ดีขึ้น  สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะขยายตัว
จากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  ตามภาคการกอสรางที่ขยายตัวไดดี  
โดยเฉพาะการกอสรางอาคารพาณิชยที่เพิ่มขึ้นมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2551

เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

แรทรายแกว 12.84 20.65 33.29 43.40

 % -13.44 56.91 72.34 237.87

หินปนู 5.32 6.40 5.54 5.01

 % 12.08 70.92 13.71 -5.91 

หินแกรนติ 8.92 18.84 18.15 18.05

 % 0.15 182.86 125.87 102.31

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 9 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2552  ชะลอตัว   
โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  2.56  สาเหตุสําคัญมาจาก
การลดลงของภาษีรถยนต  และปริมาณการใชไฟฟา         
ในภาคอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของปกอนรอยละ 13.73 สวนจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 4.32  
ตามการเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมและการขยาย
กิจการของโรงงานอุตสาหกรรม ดานจํานวนทุนจดทะเบียน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ     
ปกอนรอยละ  5.57  สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  3.53  
ซึ่งมีโรงงานตั้งใหมจํานวน  2  โรงงาน  สําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการที่สําคัญ  ไดแก  
ประเภทภัณฑโลหะและประเภทอื่นๆ    
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในเดือน
พฤษภาคม 2552  คาดวาจะขยายตัว  จากภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น  เนื่องจากการยกเลิกมาตรการลดภาษีสรรพสามิต
น้ํามัน  สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจาง
แรงงานยังคงเพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยลบที่มีผลตออุตสาหกรรม  
คือ  ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  และการสงออกที่หดตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551

เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

 ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม 

  (ลานกิโลวัตต)
566.85 508.28 495.37 489.02

% 2.09 -14.02 -20.91 -13.73 

โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,754 1,810 1,814 1,816

% 2.69 3.90 3.95 3.53

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 144,351 150,483 150,544 150,582

% 13.03 4.08 4.40 4.32
ทนุจดทะเบยีนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 814,978.00 860,237.44 860,311.34 860,360.14

% 10.84 5.18 5.57 5.57

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,231.90 1,479.54 3,546.20 3,149.23

% 14.29 -52.17 3.54 -2.56 

รายการ
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 เดือนเมษายน ป 2552 

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 การบริการและการทองเที่ยว  ขยายตัว  โดยมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในชวงไตรมาสที่  2 ( เดือนเมษายน  - มิถุนายน  2551)  
จํานวน  543,842  คน  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ  20.75   โดยเปนนักทองเที่ยวชาวไทยคิดเปน
รอยละ   80 .04  และนักทองเที่ ยวชาวตางประเทศที่          
เดินทางเขามาทองเที่ยวมากที่สุด  ไดแก  ญี่ปุน  สหรัฐฯ จีน 
และเยอรมัน   ตามลําดับ  สําหรับอัตราการเขาพักโรงแรม  
อยูที่รอยละ  55.57  เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ  
ปกอนรอยละ  3.71  สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
ระยอง   ไดแก    หาดแมรําพึง   หาดแมพิม   เกาะเสม็ด       
เกาะมัน  และตลาดบานเพ    
 

  แนวโนมการทองเที่ยว  ในเดือนพฤษภาคม 2552  
คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวใน
จังหวัดอยางตอเนื่อง ประกอบกับเปนชวงเทศกาลวันผลไม
ของจังหวัด  โดยนักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยว
ชาวไทย   ประกอบกับจังหวัดระยองอยูใกลกรุงเทพฯ
สามารถเดินทางไป-กลับภายในวันเดียวได  และมีอาหาร
ทะเลสด 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 เดือนเมษายน ป 2552 

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนเมษายน 2552  
หดตัว   พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับ     
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  49.22  เปนผลจากการ
นําเขาผานดานศุลกากรลดลง  ทําใหการจัดเก็บภาษีอากร 
ไดลดลง  ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใชจายและ
มีการออมเงินมากขึ้น  ดานจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียน
ใหมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
28.20  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหประชาชน
ชะลอการซื้อรถยนต และปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนต
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  20.46  
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย  ทําใหผูบริโภคมีความ
ระมัดระวังในการใชจายเพิ่มขึ้นมาก  อยางไรก็ตาม  ปริมาณ
การใชไฟฟาของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  4.64  เนื่องจากเขาสูฤดูรอนสภาพอากาศ
รอนมากกวาปกอน 
 

แนวโนมการบริโภค  ในเดือนพฤษภาคม 2552  
คาดวาจะชะลอตัว   ตามภาษีมูลคาเพิ่มนาจะชะลอตัว     
ตามการสงออกที่ลดลงตอเนื่อง  จํานวนรถยนตนั่งและ
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมคาดวาจะยังชะลอตัวเชนกัน  
และความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับตัวลดลงจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ถดถอย 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 5,244.58 1,690.10 2,321.61 2,663.16
  % 44.77 -67.56 -40.48 -49.22 
จํานวนรถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 383 308 325 275
  % 33.45 -15.38 -21.50 -28.20 
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบยีนใหม(คัน) 2,649 2,538 3,252 2,107
  % 11.16 -17.52 -0.61 -20.46 
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 41.84 36.23 42.84 43.78
  % 8.59 1.51 10.41 4.64

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  การลงทุนภาคเอกชน  ในเดือนเมษายน 2552    
หดตัวเกือบทุกองคประกอบ   โดยจํานวนพื้นที่ไดรับ
อนุญาตกอสรางลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
จํานวน  92,482 ตารางเมตร ลดลงรอยละ 48.53 ตามการลดลง
ของพื้นที่อนุญาตกอสรางอาคารพาณิชย  และพื้นที่กอสราง
โรงงานอุตสาหกรรมเปนสําคัญ  ปริมาณการจดทะเบียน
รถยนตพาณิชยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  39.11  จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  54.17  และจํานวนทุน    
จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  95.43  สําหรับธุรกิจนิติบุคคล  
จดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ  ไดแก   ประเภทกิจการขุด    
กรวด ทรายและแตงแร  ประเภทกิจการซื้อ จัดหา รับ เชา 
ถือกรรมสิทธิ์   ครอบครอง  ปรับปรุง  ใช  และจัดการ        
โดยประการอื่นซึ่งทรัพยสินใดๆ  และประกอบกิจการ     
รับออกแบบ ตัดเย็บ  เสื้อผาสําเร็จรูป  สวนปริมาณการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  5.43 
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 
2552  คาดวาจะชะลอตัว  พิจารณาจากพื้นที่ไดรับอนุญาต
กอสราง  จํานวนธุรกิจนิติบุคคล และการจดทะเบียนรถยนต
พาณิชยมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้  ผูประกอบการยังมีความ
กังวลเกี่ยวกับปญหาความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจ
และการชะลอตัวลงของอุปสงคจากในและนอกประเทศ 
 
 

 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

 พื้นท่ีไดรับอนุญาตกอสราง

รวม(ตารางเมตร)
179,680 75,402 129,477 92,482

% 2.49 -61.39 -13.56 -48.53 
 - ท่ีอยูอาศัย(ตารางเมตร) 71,835 56,519 77,278 72,396

% -51.09 -22.32 8.38 0.78
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 3,180 13,224 3,981 1,732

% 56.19 -66.14 -90.73 -45.53 
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 104,549 2,089 46,397 16,510

% 326.97 -97.25 58.99 -84.21 
 - อาคารและอืน่ๆ(ตารางเมตร) 116 3,570 1,821 1,844

% -93.96 -51.98 -71.43 1,489.66

 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ

(ลานกิโลวัตต)
18.06 15.93 18.86 19.04

% 8.14 2.91 10.10 5.43
ทนุจดทะเบยีนนิติบคุคลใหม(ลานบาท) 726.15 125.50 128.00 33.15

% 328.28 -57.17 40.01 -95.43 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 48 38 59 22

% 9.09 -45.71 -9.23 -54.17 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 519 330 358 316

% 29.75 -40.75 -43.35 -39.11 

รายการ
2552

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

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐ ในเดือนเมษายน 2552 ชะลอตัว   
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยการเบิกจาย      
งบประจําเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  17.74  สวนผลการเบิกจาย    
งบลงทุนลดลงคิดเปนรอยละ  59.40  เนื่องจากวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมั ติ ตํ่ ากวาราคากลาง   จึงตอง
ดําเนินการขอเงินงบประมาณเพิ่มเติมจากสํานักงบประมาณ  
สงผลใหการเบิกจายงบลงทุนในปนี้ไดนอย  สําหรับผลการ
เบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการเบิกจายลดลงรอยละ  46.21  และ  
2.67  ตามลําดับ  
 
  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  ในเดือนพฤษภาคม 
2552  คาดวาการเบิกจ ายงบลงทุนมีการเบิก เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีบางโครงการผูประกอบการเริ่มทยอยดําเนินงาน
และมีการสงมอบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,096.38 1,105.54 1,068.92 1,290.90

   % 16.89 0.63 -8.18 17.74

รายจายลงทุนจากงบประมาณ 409.27 363.52 188.83 166.15

   % 93.62 61.16 40.37 -59.40 

 รายจายประจําของอปท. 145.94 111.27 79.96 78.50

   % 32.76 -19.40 -46.27 -46.21 

 รายจายลงทุนของอปท. 62.64 33.79 47.80 60.97

   % -11.58 -44.72 -40.44 -2.67 

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 14 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

การคาระหวางประเทศ ในเดือนเมษายน 2552   
หดตัวตอ เนื่องเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
พิจารณาจากการนําเขามีมูลคาจํานวน  21,786.68  ลานบาท 
ลดลงรอยละ  67.81  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในและ
ตางประเทศที่ชะลอตัว   สําหรับประเภทสินคานําเขา          
ที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ  คอนเดนเซต  และ
ยุทธภัณฑ  สวนการสงออกมีมูลคาจํานวน  12,661.09     
ลานบาท  ลดลงรอยละ  37.69  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ถดถอย  ทําใหตลาดตางประเทศชะลอคําสั่งซื้อ   สําหรับ
ประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว      
น้ํามันปโตรเลียมดิบ  และแนฟทา  จากการนําเขาสูงกวา 
การสงออกทําใหขาดดุลการคา (ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)  
จํานวน  9,125.59  ลานบาท   

 
แนวโนมการค าระหว างประเทศ   ในเดือน

พฤษภาคม  2552  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะ    
ก า ร นํ า เ ข า สิ น ค า ทุ น แ ล ะ สิ น ค า วั ต ถุ ดิ บ เ พื่ อ ใ ช                     
ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม  สวนดานการสงออก
คาดวาจะยังคงชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว   
ทําใหประเทศคูคาสําคัญชะลอการน้ําเขา 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ท่ี ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 18,700.74    นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 3,700.06     

2 คอนเดนเซต 4,600.33      นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 3,594.69     

3 ยุทธภัณฑ 1,513.91      แนฟทา 1,404.66     

4 ถานหินบิทูมินัส(โคกกิ้งโคล) 1,252.36      นํ้ามันเชือ้เพลิงอืน่ 1,277.55     

5 แนฟทา 619.03         เบนซีน 658.26        

ท่ีมา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด  

 

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

 การนําเขา 67,677.03 22,704.32 30,356.03 21,786.68
 % 19.03 -66.69 -43.61 -67.81 
 การสงออก 20,320.87 9,421.22 7,671.24 12,661.09
 % -15.95 -42.97 -50.31 -37.69 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 15 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนเมษายน 2552  รอขอมูลของ
ธนาคารพาณิชย  สําหรับเดือนมีนาคม 2552  ชะลอตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัดระยอง    
มีธนาคารพาณิชย  จํานวน  77  แหง  พิจารณาจากปริมาณ
เงินฝากรวมของจังหวัดระยอง 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
คาเงินบาทเดือนเมษายน 2552  เคลื่อนไหวคอนขาง            
มีเสถียรภาพทามกลางธุรกรรมที่เบาบาง โดยดัชนีคาเงินบาท 
(NEER) อยูที่ระดับ 77.32  ปรับออนคาลงเล็กนอย          
จากเดือนมีนาคมที่อยูระดับ  77.63  สะทอนการแข็งคา   
ของเงินบาท  ในอัตราที่นอยกวาคาเงินในภูมิภาคเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร สรอ. ในชวงที่ผานมา  เนื่องจากปจจัยทางการเมือง
และแรงซื้อดอลลารสรอ. ของกลุมผูนําเขาทองคําเปนสําคัญ  
โดยคาเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร สรอ. ปรับแข็งคาขึ้น
เล็กนอยจากคาเฉลี่ย 35.78  บาท  ในเดือนมีนาคม มาอยูที่  
35.46  บาทตอดอลลาร สรอ.   
 

 แนวโนมการเงิน   ในเดือนพฤษภาคม  2552     
คาดวาปริมาณเงินฝากและสินเชื่อชะลอตัว  เนื่องจากปญหา
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว  สําหรับอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนม
ปรับตัวลดลง  
 

 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ปริมาณเงินฝากรวม 79,209.31 81,977.87 82,420.05 19,110.42

  % 12.48 4.85 -1.61  -
ธนาคารพาณิชย 62,070.00 63,560.00 63,556.00 n.a.
  % 14.42 3.93 -4.54  -
ธนาคารออมสิน 8,699.00 9,362.00 9,648.00 9,847.00
  % 4.88 7.65 10.68 13.20
ธอส. 1,144.72 1,487.19 1,486.21 1,408.07
  % -13.59 24.18 26.47 23.01
ธ.ก.ส. 7,295.59 7,568.68 7,729.84 7,855.35
  % 11.33 6.06 5.90 7.67
ปริมาณสินเช่ือรวม 72,382.33 74,723.23 74,129.14 23,837.58

  % 8.92 6.77 3.14  -
ธนาคารพาณิชย 46,456.00 51,038.00 50,288.00 n.a.
  % 8.95 11.64 9.16  -
ธนาคารออมสิน 5,592.00 5,898.00 5,929.00 5,911.00
  % 10.69 6.91 6.69 5.70
ธอส. 16,692.02 14,158.47 14,233.12 14,264.35
  % 10.22 -14.17 -14.34 -14.54 
ธ.ก.ส. 3,642.31 3,628.76 3,679.02 3,662.23
  % 0.64 0.45 1.28 0.55

รายการ
2552

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 16 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง ในเดือน
เมษายน 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
เมษายน 2552 
         ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ 
เทากับ 100 และเดือนเมษายน 2552 เทากับ 104.6 เทียบกับ
เดือนมีนาคม 2552 เทากับ 103.6 สูงขึ้นรอยละ 1.0 ถาเทียบ
กับเดือนเมษายน 2551 ลดลงรอยละ 0.9 และเฉลี่ยชวงระยะ
เดียวกัน (มกราคม-เมษายน) ของป 2551 ลดลงรอยละ 0.4 
        
        2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนเมษายน 
2552  
        ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง
เทากับ 100 เดือนเมษายน 2552 เทากับ 109.8 สําหรับเดือน
มีนาคม 2552 เทากับ 108.3 
        
        3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนเมษายน 2552 เม่ือเทียบกับ 
        3.1 เดือนมีนาคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 1.4 
        3.2 เดือนเมษายน 2551 สูงขึ้นรอยละ 2.2 
        3.3 เฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน (มกราคม-เมษายน )  
ป 2551 สูงขึ้นรอยละ 2.9 
        
 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ดัชนีราคาผูบริโภค 107.40 107.70 108.30 109.80
  % -13.32 3.86 3.26 2.23
ดัชนีราคาผูผลิต 156.90 144.40 145.60 152.20
  % 12.72 -3.99 -4.02 -3.00 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 17 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

        4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
เมษายน 2552 เทียบกับเดือนมีนาคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 
1.4 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 0.9 สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 1.7 
        4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 0.9 สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวด เนื้อสัตวสดสูงขึ้น
รอยละ 0.4 ไดแก เนื้อสุกรสาเหตุมาจากภาวะสุกรมีชีวิต
ขาดตลาดสงผลใหราคาหนาฟารมมีราคาสูงขึ้น ดัชนีหมวด
ไขสูงขึ้นรอยละ 11.0 ไดแก ไขไก ดัชนีหมวดผักและผลไม
สูงขึ้นรอยละ 2.5 สาเหตุมาจากดัชนีหมวดผักสูงขึ้นรอยละ 
3.4 ไดแก ผักกาดขาว ผักคะนา ผักชี มะเขือเทศ ตนหอม 
มะนาว เนื่องจากอยูในชวงหนาแลงผลผลิตออกสูตลาดนอย
และดัชนีหมวดผลไมสด สูงขึ้นรอยละ 2.4 ไดแก 
สมเขียวหวาน กลวยน้ําวา สับปะรด เงาะ ซี่งอยูในชวง     
ตนฤดูกาล จึงทําใหราคาจําหนายยังสูงอยู  
 4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นรอยละ 1.7 ปจจัยสําคัญมาจากการสูงขึ้นของราคาขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยภายในประเทศรอยละ 8.7 
สงผลใหดัชนีหมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร 
สูงขึ้นรอยละ 4.5 
         
  5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนเมษายน 2551 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 2.2 (มีนาคม 2552 เทียบกับ มีนาคม 
2551 สูงขึ้น 3.3) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 16.0 โดยมาจาก
ดัชนี ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ 13.0 
เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 2.9 หมวดผัก
และผลไม สูงขึ้นรอยละ 18.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

        สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงรอยละ 8.2 สาเหตุมาจากน้ํามันเชื้อเพลิง
ลดลงรอยละ 21.4 หมวดยานพาหนะ การขนสง และ      
การสื่อสาร ลดลงรอยละ 11.9 
        
       6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-เมษายน) ป 2551 ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 2.9 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 
19.4 สําหรับหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
รอยละ 9.2 หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงรอยละ 25.9    
หมวดยานพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 
14.4   เปนตน 
 
 
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 18 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดสวน

น้ําหนัก เม.ย.52/ เม.ย.52/ ม.ค.52-เม.ย.52/

ปฐาน มี.ค.-52 เม.ย.-51 ม.ค.51-เม.ย.51

รวมทุกรายการ         100.00         109.80         108.30         107.40 107.90 1.40 2.23 2.90

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม    37.93         128.40         127.30         110.70 127.20 0.90 16.00 19.40

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง   4.32         145.70         146.00         128.90 146.30 -0.20 13.00 34.70

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา   7.19         114.30         114.80         111.10 114.70 -0.40 2.90 7.00

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97         113.80         108.80         117.00 110.80 4.60 -2.70 0.30

     ผกัและผลไม   6.87         131.00         127.80         110.20 127.60 2.50 18.90 17.80

     เคร่ืองประกอบอาหาร   3.63         144.40         144.20         115.90 144.20 0.10 24.60 28.20

     เคร่ืองดื่มไมมีแอลกอฮอล   2.18         106.20         105.70         101.00 105.80 0.50 5.10 4.60

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20         147.30         147.30         102.00 144.90 0.00 44.40 42.20

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56         120.00         120.00         100.80 120.00 0.00 19.00 19.80

หมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม   62.07           96.50           94.90         105.10 94.20 1.70 -8.20 -9.20

     หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา   2.77         100.80         100.80         100.10 100.80 0.00 0.70 0.70

     หมวดเคหสถาน   28.36           91.50           91.50         100.10 91.30 0.00 -8.60 -8.70

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22         100.80         100.70         100.40 100.60 0.10 0.40 0.20

     หมวดพาหนะ การขนสง และการส่ือสาร    19.09           99.10           94.80         112.50 93.50 4.50 -11.90 -14.40

     หมวดการบันเทิงการอานและการศกึษา    2.69         102.00         101.90         100.40 101.90 0.10 1.60 1.50

     หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล    3.93         101.90         101.90         100.90 101.90 0.00 1.00 1.20

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน    65.66         108.60         108.60         101.30 108.40 0.00 7.20 7.20

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34         111.40         108.10         115.40 107.40 3.10 -3.50 -2.30

      -  อาหารสด    21.36         126.50         124.80         114.40 125.00 1.40 10.60 15.40

      -  พลังงาน    12.99           89.00           83.40         117.00 81.40 6.70 -23.90 -27.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง

หมวด
 เม.ย.52 มี.ค.-52 เม.ย.-51

ดัชนี

ม.ค.  -   

เม.ย.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 เดือนเมษายน ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่  27 เมษายน 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 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 20 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงานในเดือนเมษายน  2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   302,093  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  5.25  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน      
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ   และอัตราการวางงานของจังหวัดระยอง     
เดือนมีนาคม 2552  อยูที่รอยละ 1.50 ของกําลังแรงงานรวม   
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน  สวนอัตรา
คาจ างขั้นต่ํ าของจั งหวัดระยองอยูที่   173   บาท / วัน          
ตามการประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับ     
คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในเดือนพฤษภาคม 2552  
คาดว าจะขยายตัวจากจํ านวนผูประกันตนในระบบ
ประกั นสั ง คมที่ มี แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ นต อ เนื่ อ ง   ทั้ ง นี้   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการจัดงานนัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและ
โรงงานตางๆ  ไดมาพบกับผูสมัครงานโดยตรง   ทั้งนี้  
ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝากประวัติเพื่อหางาน  
ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2551

เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.10 1.40 1.50 n.a.
  % -15.38 133.33 50.00 -

 ผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคม(คน)
287,028 301,966 302,023 302,093

  % 8.92 7.09 5.20 5.25

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 เดือนเมษายน ป 2552 

 

 

                                  
 
 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 
ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม  ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ตกต่าํ 

ปศุสัตว  จากผลผลิตสุกรและเปดเนือ้ทีล่ดลง 

เหมืองแรและยอยหิน   

อุตสาหกรรม  จากภาษีสรรพสามิตจัดไดลดลง 

ภาคบริการและการทองเที่ยว   

การบริโภคภาคเอกชน  ภาษีมูลคาเพิ่มและรถยนตใหมลดลง 

การลงทุนภาคเอกชน  พื้นทีก่อสรางและธุรกิจนิติบุคคลลดลง 

การใชจายภาครัฐ  ควรเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว 

การคาระหวางประเทศ  การนําเขาและสงออกลดลงตอเนือ่ง 

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคสูงขึ้นรอยละ 3.23 
  ชะลอตัวตามราคาน้ํามันทีล่ดลง 

ดานการจางงาน   

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

 ควรเรงรัดใหแตละโครงการดําเนินการเบิกจาย
ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  โดยเฉพาะ
โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวนมาก 
 

    - จํานวน 41 โครงการ  

    - เบิกจายแลว  22.07 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 8.36)  

    - ยังไมเบิกจาย  241.91 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 91.64)  
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 เดือนเมษายน ป 2552 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนเมษายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
6,711.69  ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน  
2,631.05  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  28.16  และต่ํากวา
ประมาณการ  3,143.97  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  31.90 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551 – เมษายน 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น 37,442.14 ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
26,117.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.09  และต่ํากวา
ประมาณการ  30,324.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  44.75 
     
  การนําสงรายได  
  เดือนเมษายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  8,842.03  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
7,978.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  90.24  รายไดอื่น  10.11  
ล านบาท  คิด เปนรอยละ  0 . 11  และรายได เ งินนอก
งบประมาณ  853.44  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.65 
  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ   พ .ศ . 2552  
(ตุลาคม 2551 – เมษายน  2552)  มีจํานวน  62,331.84     
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  55,902.47  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.69  รายไดจากการขาย  33.77  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.05  รายไดอื่น  74.59  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  6,321.01  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.14  
   
ดานรายจาย 
  เดื อน เมษายน   2552   จั งห วัดระยองมีการ          
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,457.05  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  48.60  ลานบาท คิดเปนรอยละ  3.23 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ  
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551 – เมษายน  2552)  จังหวัดระยอง 
มีการเบิกจายจํานวน 9,314.19  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  768.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.62  

  
  
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนเมษายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,988.59  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,400.09  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  6,588.50  ลานบาท 
   
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนเมษายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  142.16  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
139.47  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  2.69  ลานบาท 
 
  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนเมษายน  2552  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนเมษายน 2552 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

 

  การจัดเก็บรายไดในเดือนเมษายน  2552  จังหวัด
ระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  6,711.69  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,631.05  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  28.16  และต่ํากวาประมาณการ  3,143.97  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  31.90  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  3,452.55  
ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน   2,458.72       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.59  และต่ํากวาประมาณการ  
3,020.23  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  46.66  รายละเอียด   
การจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  2,663.17  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,581.42  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  49.22  และต่ํากวาประมาณการ  3,116.49  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  53.92  เนื่องจากการนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ภพ.30)  ลดลงจากกลุมกิจการผลิตช้ินสวนอุปกรณรถยนต  
และกิจการการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑเคมี 
  -  ภาษี เงินไดนิ ติบุคคล   จัด เก็บได   410.77       
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  97.78  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  31.24  และสูงกวาประมาณการ  87.74     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  27.16    เนื่องจากการจัดเก็บภาษี
เงินไดหัก  ณ  ที่จายจากคาบริการและการจําหนายเงินกําไร
ไปตางประเทศ  (ภ.ง.ด.54)  และภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
กําไรสุทธิ   (ภ .ง .ด .50)  สูงกวาปกอนจากกลุมกิจการ       
การผลิตและขายรถยนต  ช้ินสวนอุปกรณ  และกลุมกิจการ
การผลิตเคมี  ผลิตภัณฑเคมี  ยาง  ปุย  และอื่นๆ 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  366.37  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  26.19  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  7.70  และสูงกวาประมาณการ   10.40       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.92  เนื่องจากผลการยื่นแบบ 
ภาษีเงินได  หัก  ณ  ที่จายประเภทเงินเดือน  และภาษีเงินได
บุคคลธรรมดา  (ภ.ง.ด.91)  เพิ่มขึ้น 
 
 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนเมษายน 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 366.37 10.61 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 410.77 11.90 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 2,663.17 77.14 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.92 0.14 
 อากรแสตมป 6.92 0.20 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.40 0.01 

รวม 3,452.55 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนาย:  ลานบาท 

2551

เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รายไดจังหวัดระยอง 9,342.74 4,255.07 8,790.69 6,711.69

% 27.12 -55.51 -2.76 -28.16

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได   6 .92  ลานบาท         
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.57  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  18.49  และต่ํากวาประมาณการ  2.18  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  23.96  เนื่องจากการทํานิติกรรมที่ดินลดลง 
   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  4.92  ลานบาท    
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.45  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  10.07  และสูงกวาประมาณการ  0.46  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  10.31   
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.40  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.15  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
27.27  และต่ํากวาประมาณการ  0.16  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  28.57 
 

  
 

 
 
   

2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได  3,148.37  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  83.72  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ   2.59  และต่ํากวาประมาณการ   57.02      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1.78  สําหรับภาษีที่จัดเก็บได
สูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  2,923.59   ลานบาท     
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  167.37  ลานบาท   คิดเปน
รอยละ  6.07  และต่ํากวาประมาณการ  89.69  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  2.98  เนื่องจากการปรับอัตราภาษีน้ํามัน  
ตามประกาศกระทรวงการคลัง  (ฉบับที่  84)  ลงวันที่  30  
มกราคม  พ.ศ.2552  จึงสงผลใหภาษีน้ํามันที่จัดเก็บได
เพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   196.74  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  255.84  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  56.53  และสูงกวาประมาณการ  29.31  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  17.51  
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  23.50  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  7.86  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  50.26  และสูงกวาประมาณการ  5.50  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  30.56 
  -  ภาษี เครื่องดื่ม   จัดเก็บได   1.67  ลานบาท        
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 0.13  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  7.22  และต่ํากวาประมาณการ   0.38  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ   18.54  เนื่องจากผูประกอบการผูผลิต        
น้ําผลไมและเครื่องดื่มมีการชําระภาษีเครื่องหมายแสดง 
การเสียภาษี  เปนเครื่องดื่มน้ําดํา  ซึ่งเปนการรับจางผลิต  
ตามคําสั่งเทานั้น 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  1.66  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
58.08  และต่ํากวาประมาณการ  0.96  ลานบาท  คิดเปน  
ร อ ย ล ะ  3 6 . 6 4  เ นื่ อ ง จ า ก ใน เ ดื อน เ มษ า ยน  2 5 5 2                     
มีวันหยุดราชการหลายวัน  ทําใหผูผลิตสุรากลั่นชุมชน      
ซึ่งไดมีการซื้อแสตมปสุราไวลวงหนาแลวขอซื้อแสตมป
สุราในเดือนนี้ลดลง 
 
 

 รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนเมษายน 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  1.66                  0.05 
 ภาษีเครื่องด่ืม                  1.67                  0.05 
 ภาษีน้ํามัน           2,923.59                92.86 
 ภาษีรถยนต              196.74                  6.25 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.00 0.00
 ภาษีเครื่องไฟฟา 23.50 0.75
 ภาษีสนามกอลฟ 0.66 0.02
 ภาษีแกวฯ 0.18 0.01
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.06 0.00
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.19                  0.01 
 รายไดอืน่ๆ                  0.12 0.00

รวม           3,148.37              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  48.99  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  117.18  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  70.52  และต่ํากวาประมาณการ  127.99  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  72.32  เนื่องจากการลดลงของ
อากรขาเขาเปนสําคัญ 
 4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง จัดเก็บได  0.29 ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  15.25  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  98.13  และต่ํากวาประมาณการ  0.22  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ   43.14 เนื่องจากปกอนมีผู เชาได ชําระ
คาตอบแทนการใชที่ดิน  ประกอบกับในปนี้เกิดวิกฤตการณ
ทางการเมือง  มีการประกาศวันหยุดราชการเปนเวลาหลายวัน  
จึงสงผลใหการจัดเกบ็รายไดลดลง 

    5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  61.49  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  43.82  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  247.99 
 

 
 

 
 
 
 

 3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ถึงเดือนเมษายน  2552 
  ก า ร จั ด เ ก็ บ ร า ย ได จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง   ต้ั ง แ ต              
ตนปงบประมาณ  พ.ศ.2552  ถึง  เดือนเมษายน   2552        
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1. สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  24,288.38  
ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน   15,082.46       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  38.31  ( ตํ่ากวาประมาณการ     
รอยละ  44.31)  โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  18,216.99  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  14,275.96  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  43.94  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  51.45) 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   จัดเก็บได   3,075.18      
ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  612.59  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  16.61  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  0.47) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  2,904.98  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  44.65  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  1.51  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  0.08) 
  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได  58.10  ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  7.74  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  11.76  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  18.08) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  30.82  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  141.38  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  82.10  (สูงกวาประมาณการรอยละ  7.91) 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  2.31  ลานบาท  ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน  0.14  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
5.71  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  7.97) 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนเมษายน 2552 

 
หนวย: ลานบาท 

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

สรรพากรพื้นท่ีระยอง 24,288.38 39,370.84 -15,082.46 -38.31
สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 12,127.70 22,797.88 -10,670.18 -46.80
ดานศุลกากร 570.21 1,136.94 -566.73 -49.85
ธนารักษพื้นท่ีระยอง 35.11 27.53 7.58 27.53
สวนราชการอืน่ 420.74 226.37 194.37 85.86

รวม 37,442.14 63,559.56 -26,117.42 -41.09

เปรยีบเทียบ
รายการ

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

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได  
12,127.70  ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
10,670.18  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 46.80 โดยภาษีที่จัดเก็บ
ไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  10,484.28  ลานบาท     
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  9,115.07  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  46.51  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  46.19) 
  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  1,471.70  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  1,520.78  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  50.82  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  52.58) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  139.78  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  2.84  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  1.99  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  15.17) 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  13.51  ลานบาท  ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน  12.14  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
47.33  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  24.86) 
  -  ภาษี เครื่องดื่ม   จัดเก็บได   5.86  ลานบาท        
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  14.91  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  71.79  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  75.39) 
 
  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  570.21  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  566.73  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  49.85  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  56.64) 
 
  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได   35.11      
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  7.58  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  27.53  (สูงกวาประมาณการรอยละ  51.60) 
   
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  420.74  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  194.37  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  85.86 
   
 
 
 
 
 

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
   รายไดแผนดินเดือนเมษายน  2552 
  จังหวัดระยองมีรายไดนําสงคลังจํานวน  8,842.03  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  7,978.48  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  90.24  รายไดอื่น  10.11  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  0.11  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  853.44    
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.65 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได เมษายน 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 7,978.48 90.24
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 10.11 0.11

รวม 7,988.59 90.35
รายไดเงินนอกงบประมาณ 853.44 9.65

รวม 853.44 9.65
รวมท้ังสิ้น 8,842.03 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

   รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ   พ .ศ . 2552  
(ตุลาคม  2551 – เมษายน  2552)  มีจํานวน  62,331.84    
ลานบาท   เปนรายไดจากภาษีอากร  55,902.47  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.69  รายไดจากการขาย  33.77  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.05  รายไดอื่น  74.59  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  0.12  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  6,321.01  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.14 

  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เดื อน เมษายน   2552   จั งห วัดระยองมีการ         

เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,457.05  ลานบาท  ตํ่ากวา

เดือนเดียวกันของปกอน  48.60  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  

3.23  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  1,290.90  ลานบาท       

สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  194.52  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  17.74  และมีการเบิกจายงบลงทุน  166.15 ลานบาท  

ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  243.12  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  59.40 

 

 
 

 
 

 

 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําเดือนเมษายน 2552 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,400.09 1,452.30 -52.21 -3.59
     1.1  งบประจํา 1,290.90 1,096.38 194.52 17.74
     1.2  งบลงทนุ 109.19 355.92 -246.73 -69.32
2.  รายจายปกอน 56.96 53.35 3.61 6.77
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 56.96 53.35 3.61 6.77
3.  รวมการเบกิจาย 1,457.05 1,505.65 -48.60 -3.23
     3.1  งบประจํา 1,290.90 1,096.38 194.52 17.74
     3.2  งบลงทนุ 166.15 409.27 -243.12 -59.40

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ เมษายน  2552 เมษายน  2551

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.51-เม.ย.52 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 55,902.47 89.69
รายไดจากการขาย 33.77 0.05
รายไดอ่ืน 74.59 0.12

รวม 56,010.83 89.86
รายไดเงินนอกงบประมาณ 6,321.01 10.14

รวม 6,321.01 10.14
รวมท้ังสิ้น 62,331.84 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

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

มีการเบิกจายจํานวน  9,314.19  ลานบาท  ตํ่ากวาชวง

เดียวกันของปกอน  768.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.62  

โดยมีการเบิกจายงบประจํา  7,594.11  ลานบาท  สูงกวาชวง

เดียวกันของปกอน  157.51  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.12  

และมีการเบิกจายงบลงทุน  1,720.08  ลานบาท  ตํ่ากวาชวง

เดียวกันของปกอน  926.28  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  35.00 
   

 
 

 
 

 

   

 

 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2552 สูงสุด 5 อันดับ 
 งบประจํา 
  1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 5,309.01 ลานบาท 
  2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เบิกจายแลว 887.32  ลานบาท  

3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 
328.74  ลานบาท 

4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว 257.72 ลานบาท 
  5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจายแลว 
91.58  ลานบาท 
 

 งบลงทุน   
  1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  
820.49  ลานบาท 
  2.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว  76.00  ลานบาท 
  3.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  27.25  ลานบาท 
  4.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจายแลว 25.20 ลานบาท 
  5.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 11.66  ลานบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนเมษายน  2552 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.51-เม.ย.52) (ต.ค.50-เม.ย.51) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 8,582.41 9,206.46 -624.05 -6.78
     1.1  งบประจํา 7,594.11 7,436.60 157.51 2.12
     1.2  งบลงทุน 988.30 1,769.86 -781.56 -44.16
2.  รายจายปกอน 731.78 876.50 -144.72 -16.51
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 731.78 876.50 -144.72 -16.51
3.  รวมการเบิกจาย 9,314.19 10,082.96 -768.77 -7.62
     3.1  งบประจํา 7,594.11 7,436.60 157.51 2.12
     3.2  งบลงทุน 1,720.08 2,646.36 -926.28 -35.00

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปน้ี ปท่ีแลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

 
 

 
 

 
 

 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนเมษายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,988.59  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,400.09  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  6,588.50  ลานบาท 
 
3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนเมษายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  142.16  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
139.47  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  2.69  ลานบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลงัของจงัหวัดระยอง  เดือนเมษายน 2552 
หนวย: ลานบาท 

2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รายไดรวม* 6,328.82 7,152.86 7,571.86 7,988.59
รายจายรวม** 1,452.30 1,414.35 1,119.05 1,400.09
ดุลการคลัง 4,876.52 5,738.51 6,452.81 6,588.50

% -9.21 -13.02 35.59 35.11

รายการ
2552

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

ฐานะการคลงัขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนเมษายน  2552 

หนวย: ลานบาท 
2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รายได 664.77 497.28 361.09 142.16
รายจาย 208.59 246.70 278.90 139.47
ดุลการคลัง 456.18 250.58 82.19 2.69

% 96.67 -2.27 -40.74 -99.41 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูลจํานวน  
19  แหง  คิดเปนรอยละ  27.94 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ๏  จัดทําโครงการ จํานวน  41 โครงการ    
 ๏  เบิกจายแลว   จํานวน   22,074,377.03  บาท   (คิดเปนรอยละ 8.36) 

๏  ยังไมเบิกจาย  จํานวน  241,914,922.97  บาท   (คิดเปนรอยละ 91.64) 

งบประมาณ เบิกจายสะสม การดําเนินการ

ที่ไดรับจัดสรร รอยละ

1   โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดถนน สนง.ทางหลวงชนบท 15,000,000.00 - 0.00 15,000,000.00 

ทองเทีย่วเลียบทะเลตะวันออกชวง หาดแหลมแมพิมพ      จ.ระยอง - หาดจอมเทยีน จ.ชลบุรี จังหวัดระยอง

(งบรายจายอื่น)

2 โครงการกอสรางสถานีสูบนํ้าบานเหมืองแร หมู 4 ต.นํ้าเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง โครงการชลประทาน 20,000,000.00 - - 20,000,000.00 

(งบลงทุน คาท่ีดินและส่ิงกอสราง) จังหวัดระยอง

3 โครงการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวจังหวัดระยอง ตํารวจทองเท่ียว 2,500,300.00 - - 2,500,300.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง สนง.เกษตร 2,000,000.00 981,913.64 49.10 1,018,086.36 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

5 โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายเครือขาย สนง.สหกรณ 1,600,000.00 1,127,700.00 70.48 472,300.00 

การตลาดของเกษตรกรในจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

6 โครงการสนับสนุนการวางแผนธุรกิจผลิตภัณฑชุมชนเดนจังหวัดระยอง สนง.พัฒนาชุมชน 250,000.00 157,300.00 62.92 92,700.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

7 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพแรงงานและผูประกอบการภาคอตุสาหกรรม สนง.แรงงาน 500,000.00 142,000.00 28.40 358,000.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพดานบรหิารจัดการศนูยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยี สนง.เกษตร 6,100,000.00 3,363,700.00 55.14 2,736,300.00 

การเกษตรประจําตําบล จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

9 โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลคายางพาราจังหวัดระยอง สนง.เกษตร 2,000,000.00 284,805.00 14.24 1,715,195.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

10 โครงการสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชมุชน
สนง.เกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง 200,000.00 10,000.00 5.00 200,000.00 

 (งบดําเนินงาน คาใชสอย)  

11 โครงการพัฒนาเครือขายหมูบานตนแบบศูนยการเรียนรู สนง.พัฒนาชุมชน 120,000.00 72,000.00 60.00 48,000.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสายเขางวงชาง - หวยทับมอญ สนง.ทางหลวงชนบท 2,000,000.00 - 0.00 2,000,000.00 

(งบรายจายอื่น)  

มี 4 กิจกรรม  ดําเนินการเสร็จแลว 2

 กิจกรรม  จะเสร็จส้ินทุกกิจกรรมใน

กําลังดําเนินโครงการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

ไดผูรับจางแลว คือ บ.บานคาย

คอนกรีต  อยูระหวางการเรียกมาทํา

ที่ ชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ เบิกจายสะสม คงเหลือ

เนื่องจากผูรับจางเสนอราคามากกวา

ราคากลาง อยูระหวางรอผูรับจาง

จัดทํารายละเอียดการปรับลดราคา

่ จะทําสัญญาไดในวันท่ี 29 พ.ค.52  

ระยะเวลาการดําเนินการ 120 วัน 

 กําลังดําเนินโครงการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

กําลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

กําลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

กําลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

กําลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

กําหลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

กําลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

 

 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   
                และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งบประมาณ เบิกจายสะสม การดําเนินการ

ที่ไดรับจัดสรร รอยละ

13 โครงการจัดซ้ือรถตักหนาขุดหลังขับเคล่ือน 4 ลอ แบบลอยางติดโรตาร่ีตัดหญาและอุปกรณโรบาร จํานวน 15 ชุด อ.บานคาย อ.ปลวกแดง 13,845,000.00 - 0.00 13,845,000.00 

 (งบรายจายอื่น) อ.วังจันทร อ.เขาชะเมา

14 โครงการจัดซ้ือปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 150 ตนั อ.บานคาย 1,170,000.00 - 0.00 1,170,000.00 

(งบรายจายอื่น)

15 โครงการจัดซ้ือปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 720 ตนั อ.วังจันทร 5,616,000.00 - 0.00 5,616,000.00 

(งบรายจายอื่น)

16 โครงการจัดซ้ือปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 400 ตนั อ.บานคาย 3,120,000.00 - 0.00 3,120,000.00 

(งบรายจายอื่น)

17 โครงการจัดซ้ือปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 200 ตนั อ.ปลวกแดง 1,560,000.00 - 0.00 1,560,000.00 

(งบรายจายอื่น)

18 โครงการจัดซ้ือปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 160 ตนั อ.ปลวกแดง 1,248,000.00 - 0.00 1,248,000.00 

(งบรายจายอื่น)

19 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอรตัดหนาขบัเคลื่อน 4 ลอ แบบลอยาง ติดโรตารี่ตัดหญา อ.บานคาย 510,000.00 508,000.00 99.61 510,000.00 

และอุปกรณโรบาร จํานวน 1 ชุด

(งบรายจายอื่น)

20 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชน สนง.สาธารณสุข 2,000,000.00 1,347,884.00 67.39 1,730,600.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

21 โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวัยในครอบครัว สนง.พัฒนาสงคมและ 1,000,000.00 875,772.00 87.58 124,228.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ความมั่นคงของมนุษย

22 โครงการขุดลอกหนองสบเสือ อ.แกลง ท่ีทําการปกครอง 12,000,000.00 - 0.00 12,000,000.00 

(งบลงทุน ท่ีดินและส่ิงกอสราง) อ.แกลง

23 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายแยก ทล.344 - บ.ชุมแสง สนง.ทางหลวงชนบท

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง 200,000.00 61,102.00 30.55 200,000.00 

(งบลงทุน ท่ีดินและส่ิงกอสราง) 11,800,000.00 - 0.00 11,800,000.00 

24 โครงการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน สนง.จังหวัดระยอง 2,000,000.00 694,145.00 34.71 1,305,855.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 

25 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพงานปองกันและงานจราจรดวยระบบสงภาพทางไกล ตํารวจภูธร 10,000,000.00 - 0.00 10,000,000.00 

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) จังหวัดระยอง

26 การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและการฝกสาธิตเพือ่เตรียมความพรอมการชวยเหลือ สนง.ปองกันและบรรเทา 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 2,000,000.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.ระยอง

27 โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารผลิตภัณฑสุขภาพและสินคาวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง สนง.สาธารณสุข

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง 2,210,000.00 421,268.00 8.96 1,851,900.00 

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

28 โครงการกอสรางถนนทองเทีย่วบนเกาะเสม็ดพรอมทัง้ปรับภูมิทศันการเดินเทาศึกษาธรรมชาติ สนง.ทางหลวงชนบท 62,000,000.00 - 0.00 62,000,000.00 

 จังหวัดระยอง

(งบลงทุน ท่ีดินและส่ิงกอสราง)

ที่ ชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ เบิกจายสะสม คงเหลือ

อยูระหวางการขายแบบ  อยูระหวาง

เคาะราคาวันท่ี 12 มิถุนายน 2552  

อยูระหวางการประกวดราคา

อยูระหวางการประกวดราคา

อยูระหวางการประกวดราคา

อยูระหวางการประกวดราคา

อยูระหวางการประกวดราคา

ดําเนินการเสร็จส้ินแลว

กําลังดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

ดําเนินการเสร็จส้ินแลว

จะเคาะราคาวันท่ี 11 มิถุนายน 2552

  ระยะเวลา 240 วัน เบกิจาย 4 งวด

อยูระหวางเรียกผูรับจางทําสัญญา 

ระยะเวลาการดําเนินงาน 180 วัน 

เบกิ 6 งวดงาน

อยูระหวางการดําเนินโครงการ 

เปนไปตามกําหนดเวลา

ไดผูรับจางแลว รอลงนามในสัญญา 

ระยะเวลา 120 วัน

กําหนดการฝกในปลายเดือน

มิถุนายน 2552 น้ี  และจะอบรม

้ ้กําลังดําเนินโครงการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา สวนท่ีเหลืออยูระหวาง

การประกวดราคาซื้อรถ 2 คัน

รออนุมัติการใชพื้นท่ีจากกรมอุทยาน

ฯ  ขณะนี้เรื่องอยูท่ีกรมอุทยานฯ  

คาดวาจะไดรับการอนุมัติในเร็วๆ น้ี  
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ เบิกจายสะสม การดําเนินการ

ท่ีไดรับจัดสรร รอยละ

29 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเกาะมนัใน ศนูยวจัิยทรัพยากรทาง 10,000,000.00 - 0.00 10,000,000.00 

จังหวัดระยอง ทะเลและชายฝงอาวไทย

(งบลงทุน ท่ีดินและสิง่กอสราง) ฝงตะวันออก

30 โครงการอนุรักษและฟนฟูปะการังในเขตอุทยานแหงชาตเิขาแหลมหญา - หมูเกาะเสมด็ อุทยานแหงชาติ

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) เขาแหลมหญา - หมู 500,000.00 300,000.00 47.96 200,000.00 

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง) เกาะเสม็ด 1,500,000.00 - 0.00 1,500,000.00 

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณชายหาดแมรําพึง สนง.โยธาธิการและ 3,500,000.00 - 0.00 3,500,000.00 

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง) ผงัเมือง จังหวัดระยอง

32 โครงการฟนฟูพื้นท่ีท่ีมีการลกัลอบทิ้งกากของเสยีอุตสาหกรรม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 2,000,000.00 68,765.65 3.44 1,931,234.35 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และสิ่งแวดลอม จ.ระยอง

33 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดหาตัวบงช้ีตัวชี้วัดทางธรรมชาติเบ้ืองตนท่ีเปลี่ยนแปลงไป สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 1,000,000.00 350,000.00 35.00 1,000,000.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และสิ่งแวดลอม จ.ระยอง

34 โครการกอสรางบอบําบัดน้ําเสยีเกาะเสม็ด ที่ทําการปกครอง 25,000,000.00 - 0.00 25,000,000.00 

(งบลงทุน ที่ดินและสิง่กอสราง) อําเภอเมืองระยอง

35 โครงการจัดทํา "ผังชุมชน" โดยการมีสวนรวมและการพัฒนาตามผังชุมชน สนง.โยธาธิการและ 2,000,000.00 484,746.96 24.24 1,515,253.04 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ผงัเมือง จังหวัดระยอง

36 โครงการวางและจัดทําผงัเมือง อําเภอปลวกแดง สนง.โยธาธิการและ 12,000,000.00 2,996,250.00 24.97 9,003,750.00 

(งบรายจายอื่น) ผงัเมือง จังหวัดระยอง

37 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว ศูนยการทองเที่ยวกีฬา 1,500,000.00 1,351,200.00 90.08 148,800.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และนันทนาการ จ.ระยอง

38 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 7,000,000.00 1,750,000.00 25.00 7,000,000.00 

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

39 โครงการจัดตั้งศูนยอุบัติภัย (หนึ่งตําบลหนึ่งทีม กูชีพกูภัย) จังหวัดระยอง สนง.ปองกันและบรรเทา 2,750,000.00 2,635,824.78 95.85 114,175.22 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.ระยอง

40 โครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ จงัหวัดระยอง สนง.เกษตรและสหกรณ 200,000.00 - 0.00 200,000.00 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) จังหวัดระยอง

41 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอและกลุมอําเภอ ที่ทําการปกครอง

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

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

263,989,300.00 22,074,377.03 8.36 241,914,922.97 

แยกงบประมาณ เบิกจาย รอยละ

งบลงทุน 164,290,000.00 90,000.00 0.05

ณ ปจจุบัน งบดําเนินงาน 43,630,300.00 18,480,127.03 42.36

งบรายจายอ่ืน 56,069,000.00 3,504,250.00 6.25

รวม 263,989,300.00 22,074,377.03 8.36

หมายเหตุ :   งบลงทุนที่กอนหนี้แลว   5 โครงการ จํานวน 30,490,000.00 

                   คาดหมายกอหนี้ในเดือนมิถุนายน จํานวน 46,800,000.00 77,290,000.00 47.0448597

                   คาดหมายกอหนี้เดือนกรกฎาคม จํานวน 25,000,000.00 

                   คาดหมายกอหนี้เดือนสิงหาคม จํานวน 62,000,000.00 

รวม 164,290,000.00 

ประเมิน 2 โครงการ จางดําเนินการ 

สงงานแลว 1 โครง ท่ีเหลอื 1 

้ประกอบดวย 2 กิจกรรม คือ การ

จัดตั้งศูนยบริการรวม และระยบ

สารสนเทศอําเภอ   การจัดต้ัง

ศูนยบริการรวม จะทําสญัญาในตน

เดือน มิ.ย.52  ระยะเวลาการ

ืรวม

กําลงัดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

กําลงัดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

เสร็จสิน้โครงการแลว

จัดจางท่ีปรึกษาดําเนินงาน แบงการ

ดําเนินการเปน 2 กิจกรรม   

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมบุคลากรอยู

จะเสร็จสิน้โครงการในเดือนกรกฎาคม

เสร็จสิน้โครงการแลว

 ลงนามในสญัญาแลว อยูระหวาง

ดําเนินโครงการ เปนไปตาม

  กําลงัดําเนินโครงการ

กําลงัดําเนินการ เปนไปตาม

กําหนดเวลา

ลาชาเน่ืองจากเปลีย่นสถานที่ และ

ประมาณการราคากลางใหม อยู

 ขณะนี้อยูระหวางการขายแบบ 

(25-29 พ.ค.52)  จะเคาะราคาใน

วันท่ี 7 มิ.ย.52

ที่ ชื่อโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ เบิกจายสะสม คงเหลือ

 
 ท่ีมา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ๏  จัดทําโครงการ  จํานวน  16  โครงการ   
  ๏  อนุมัติแลว  จํานวน  6,723,050.00  บาท 
  ๏  เบิกจายแลว   จํานวน  5,026,612.32  บาท 

  ๏  คงเหลือ  1,696,437.68  บาท 

หนวยงาน

รบัผิดชอบ เบิกจาย คงเหลอื

1

สนบัสนนุและดําเนนิการได

1.1 โครงการขุดลอกคลองยายเหงี่ยม(ชวงหนาฝาย) หมูที ่10  อําเภอเมือง 500,000.00       500,000.00   -                

1.2 โครงการขุดลอกคลองสารเพท หมูที ่7 ตําบลทางเกวียน 

อําเภอแกลง

อําเภอแกลง 500,000.00       499,000.00   1,000.00       

1.3 โครงการขุดลอกคลองแถวเนนิ-ชากกอไผ หมูที ่3 ตําบลชา

กบก  อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง

อําเภอบานคาย 500,000.00       500,000.00   -                

1.4 โครงการขุดสระกักเกบ็น้ํา บริเวณหมูบานหวยมะหาด หมูที ่

7 ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง

อําเภอบานฉาง 426,000.00       426,000.00   -                

1.5 โครงการขุดลอกคลองปลวกแดง หมูที ่1 ตําบลปลวกแดง 

อําเภอปลวกแดง

อําเภอปลวกแดง 500,000.00       498,000.00   2,000.00       

1.6 โครงการขุดลอกคลองหนองมน หมู 4 ตําบลชําฆอ  อําเภอ

เขาชะเมา

อําเภอเขาชะเมา 500,000.00       500,000.00   -                

1.7 โครงการโครงการกอสรางทางราดยางถนนสาย 4334-

แผนดินทอง

อําเภอวังจันทร 500,000.00       498,500.00   1,500.00       

1.8 โครงการขุดลอกครองชากออย หมู 6 ตําบลมะขามคู อําเภอ

นคิมพัฒนา

อําเภอนคิมพัฒนา 409,000.00       408,500.00   500.00          

1.9 โครงการขุดลอกสระน้ําสาย 15 ซอย 9 หมูที ่5 ตําบลพนา

นคิม อําเภอนคิมพัฒนา

อําเภอนคิมพัฒนา 61,000.00         61,000.00     -                

รวม  9 โครงการ 3,896,000.00 3,891,000.00 5,000.00      

2  สนบัสนนุการดําเนนิงานตามนโยบายรฐับาลและวาระแหงชาติ เชน การแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในพืน้ท่ี 

- - - -                   -                -                

 รวม   -  โครงการ - -                   -                -                

ช่ือโครงการท่ี
งบประมาณที่

ไดรบัอนมัุติ

ผลการเบิกจาย

แกไขปญหาความเดือดรอนท่ีเปนปญหาเรงดวนของประชาชน และไมมีงบประมาณแหลงอืน่ใด
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน

รบัผิดชอบ เบิกจาย คงเหลอื

3 สนบัสนนุและเพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ท้ังทางดานการพฒันาระบบขอมูล การพฒันาบุคลากร 

3.1 โครงการจัดประชุมรายการสื่อมวลชลทองถ่ินพบผูวา สํานกังานจังหวัด 70,250.00         48,833.00     21,417.00     

3.2 โครงการจัดตั้งทมีตําบลเพื่อคนระยอง สํานักงานพัฒนาชุมชน 164,000.00       35,400.00     128,600.00   

3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดแบบ

บรูณาการ

สํานกังานจังหวัด 500,000.00       205,134.32   294,865.68   

3.4 โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมสัตวน้ํา 

          

สํานกังานประมง

จังหวัด

292,800.00       198,600.00   94,200.00     

3.5  โครงการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชายฝง

ทะเลจังหวัดระยอง

สํานกังานจังหวัด 500,000.00       -                500,000.00   

3.6 โครงการจัดงาน "ประเพณีและเทศกาลผลไมประจําจังหวัด

ระยอง" ประจําปงบประมาณ 2552

สํานกังานจังหวัด 1,000,000.00    600,000.00   400,000.00   

3.7 โครงการสนบัสนนุการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัด

ประจําปงบประมาณ 2552

สํานกังานจังหวัด

รวมกับทีท่ําการ

ปกครอง

300,000.00       47,645.00     252,355.00   

รวม  7  โครงการ 2,827,050.00 1,135,612.32 1,691,437.68 

6,723,050.00 5,026,612.32 1,696,437.68 

 คงเหลอื 2,976,950.00 (รอยละ 74.77) (รอยละ 25.23)

ช่ือโครงการท่ี
งบประมาณที่

ไดรบัอนมัุติ

ผลการเบิกจาย

 รวมท้ังสิ้น   16   โครงการ

  
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 35 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนเมษายน 2552  ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 137.85 ลานบาท   
ลดลงรอยละ  1.49  จากการลดลงของสินคา  ประเภท
เครื่องดื่ม  ประเภทผาและเครื่องแตงกาย  และประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  
ดาว  ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึก
ปรุงรส น้ํามันหอมระเหย และหัตถกรรมบานทรงไทยจิ๋ว  
และสินคา OTOP  ไดมีการจําหนายผานอินเทอรเน็ต  เชน 
ไทยตําบลดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการ
พัฒนาชุมชน(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 
เปนตน 

 
แนวโนมสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  ใน

เดือนพฤษภาคม 2552  คาดวามูลคาการจําหนายสินคา
ขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา OTOP  
ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  ประกอบกับมีการ
เผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อขยายตลาดสําหรับ
ลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวก
มากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2551
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 139.93 127.13 131.06 137.85

   % -2.85 -9.47 -4.70 -1.49 
1. ประเภทอาหาร 96.89 90.42 93.14 101.34

   % -5.45 -9.87 -1.53 4.59
2. ประเภทเครื่องดื่ม 5.85 1.83 2.11 1.60

   % 8.13 -62.88 -56.22 -72.65 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 1.30 0.89 0.92 0.93

   % -12.16 -41.83 -23.97 -28.46 

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ท่ีระลึก
31.98 33.46 34.29 33.44

   % 5.06 12.17 3.94 4.57
5. ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 3.91 0.53 0.60 0.54

   % -7.57 -86.13 -84.69 -86.19 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 36 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2552 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  19,238  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   581.17  ลานบาท   ในเดือนเมษายน  2552       
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
84  ราย (ลดลงรอยละ 61.82)  และจํานวนเงินอนุมัติ  2.72  
ลานบาท  (ลดลงรอยละ  60.35)  สวนยอดหนี้คางชําระ
ต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน  25.68  ลานบาท  (เพิ่มขึ้น
รอยละ 18.34)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  24.67  
(เพิ่มขึ้นรอยละ  18.95)   

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2551
ก.พ. มี.ค. เม.ย.

อนุมัติเงินกู(ราย) 220 239 129 84
  % 134.04 79.70 -12.24 -61.82 
จํานวนเงินกู 6.86 8.44 4.62 2.72
  % 134.13 113.67 -9.23 -60.35 
รับชําระคืน 4.91 5.32 5.26 4.59
  % 6.05 252.32 5.62 -6.52 
เงินกูคงเหลือ 104.63 106.44 105.67 104.08
  % 7.56 3.78 2.90 -0.53 
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 21.70 21.48 24.18 25.68
  % 17.55 7.56 15.64 18.34
รอยละของหน้ีคางชําระ 20.74 20.19 22.88 24.67
  % 9.27 3.70 12.38 18.95

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 


