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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
 

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมโดยรวม
คอนขางทรงตัวจากเดือนเมษายน และหดตัวจากระยะ
เดียวกันปกอนในอัตราที่ใกลเคียงกับเดือนกอน  ทั้งการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีการอุปโภคบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน การสงออกและการนําเขา อยางไรก็ดี
ผลผลิตและราคาพืชผลสําคัญในภาคเกษตรหดตัวมากขึ้น
ทําใหรายได เกษตรกรจากพืชผลสําคัญลดลงตอเนื่อง   
ขณะที่ภาคการทองเที่ยวหดตัวมากขึ้น  สวนหนึ่งเนื่องจาก
นักทองเที่ยวยังไมแนใจในสถานการณทางการเมือง      
ของไทย 

 

เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดีจาก   
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัด  และเงินสํารองระหวางประเทศ
ที่อยูในระดับสูง  สําหรับเสถียรภาพในประเทศ  อัตรา     
เงินเฟอตํ่าตอเนื่อง  สวนการวางงานปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤษภาคม  2552    
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยดาน
อุปทาน  ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว จากภาษีสรรพสามิต  
ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว   ตามผลผลิตและราคาพืช
เศรษฐกิจสําคัญลดลง  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลง  
สวนภาคเหมืองแรและเหมืองหินปรับตัวดีขึ้น  ดานอุปสงค    
การบริโภคยังคงหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม  การนําเขาและ

การสงออกยังคงลดลงตอเนื่อง   การลงทุนภาคเอกชน  
ชะลอตัวจากพื้นที่อนุญาตกอสราง  สวนผลการเบิกจาย
รายจายลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น  ดานการเงินขยายตัวไดดีทั้ง
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ  ดานระดับราคาดัชนีราคา
ผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลงตามราคาน้ํามันลดลง  แต
ดานการจางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  จากผลผลิตและราคา
ของยางพาราและมันสําปะหลังที่ลดลง  สวนราคาสับปะรด
ปรับตัวดีขึ้น 
    ๏  ปศุสัตว  หดตัว  จากผลผลิตไกเนื้อ  เปดเนื้อ
และสุกรที่ลดลง   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยผลผลิต
หินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  แตผลผลิตแรทรายแกว
ปรับตัวลดลง 
   ๏  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัว  โดยปริมาณการ  
ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม  และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บ
จากการผลิตลดลง  สวนจํานวนทุนจดทะเบียนและแรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง      
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม  
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมลดลง  
สวนปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

  ๏   การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  โดยทุน        
จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  และจํานวนรถยนตพาณิชย    
จดทะเบียนใหมลดลง  สวนพื้นที่อนุญาตกอสรางและ
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น  

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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  ๏  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัวในอัตราชะลอลง  
แมวาการเบิกจายงบลงทุนปรับตัวสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบ
ประจําลดลง 

  ๏  การคาระหวางประเทศ  หดตัวตอเนื่อง  โดย
มูลคาการนําเขาและการสงออกยังคงลดลง   

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

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองลดลงรอยละ 1.08  ลดลงตามราคาน้ํามันขายปลีกใน
ประเทศที่ลดลง   
 ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สวนอัตราการวางงาน  
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

 1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนพฤษภาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
7 ,044.97 ลานบาท   ตํ่ ากวา เดือนเดียวกันของปกอน  
6,702.76  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  48.76  และต่ํากวา
ประมาณการ  5,034.76  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.68 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551–พฤษภาคม2552) จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น 44,487.11 ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
32,820.18  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  42.45  และต่ํากวา
ประมาณการ  35,359.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  44.28 
     
  การนําสงรายได  
  เดือนพฤษภาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  6,366.98  ลานบาท  เปนรายไดจาก    
ภาษีอากร   5,635.24  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  88.51  

รายไดอื่น  0.10  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.00  และรายได
เงินนอกงบประมาณ 731.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ  11.49 
  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ   พ .ศ . 2552  
(ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม 2552)  มีจํานวน  41,620.02     
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  36,851.45  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.54  รายไดจากการขาย  0.04  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.00  รายไดอื่น  0.97  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  0.00  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  4,767.56  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.46  
   
ดานรายจาย 
  เดือนพฤษภาคม   2552  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,489.18  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  132.48  ลานบาท คิดเปนรอยละ  9.76 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ  
พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม  2552)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจายจํานวน  10,803.37 ลานบาท  ตํ่ากวาชวง
เดียวกันของปกอน  636.29  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.56  
  
ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤษภาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  5,635.34  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,429.96  ลานบาท  ทําใหฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  4,205.38  ลานบาท 
   
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนพฤษภาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  245.22  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
145.41  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  99.81  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  32,460,272.64  บาท    
                  (คิดเปนรอยละ  12) 

-  คงเหลือ จํานวน   231,529,027.36  บาท       
   (คิดเปนรอยละ  88) 

    

 งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 9,700,000  บาท 
  -  จัดทําโครงการ   จํานวน  17   โครงการ   
  -  อนุมัติแลว  จํานวน  9,066,400.00  บาท 
  -  เบิกจายแลว  จํานวน  5,950,511.85  บาท 

                (คิดเปนรอยละ  66) 

  -  คงเหลือ  จํานวน 3,115,888.15  บาท     

                (คิดเปนรอยละ  34) 

 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)           
ในเดือนพฤษภาคม  2552  ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 133.77 
ลานบาท   เพิ่มขึ้นรอยละ  31.82  ตามการเพิ่มขึ้นของสินคา  
ประเภทอาหาร   และประ เภทของใช   ของตกแต ง           
ของที่ระลึก  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว ที่สําคัญ
ของจังหวัด  ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส 
น้ํามันหอมระเหย และหัตถกรรม  บานทรงไทยจิ๋ว และ
สินคาOTOP  ไดมีการจําหนายผานอินเทอรเน็ต  เชน     
ไทยตําบลดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการ
พัฒนาชุมชน(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 
เปนตน 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  19,336  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  585.81  ลานบาท  ในเดือนพฤษภาคม 2552     
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
98  ราย (ลดลงรอยละ 34.67)  และจํานวนเงินอนุมัติ  4.64  
ลานบาท  (ลดลงรอยละ  10.25)  สวนยอดหนี้คางชําระ
ต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน  27.44  ลานบาท  (เพิ่มขึ้น
รอยละ 17.47)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  26.64  
(เพิ่มขึ้นรอยละ  4.88)   
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 5 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤษภาคม  2552    
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน   โดยดาน
อุปทาน  ภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว จากภาษีสรรพสามิต  
ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว   ตามผลผลิตและราคาพืช
เศรษฐกิจสําคัญลดลง  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลง  
สวนภาคเหมืองแรและเหมืองหินปรับตัวดีขึ้น  ดานอุปสงค    
การบริโภคยังคงหดตัวตามภาษีมูลคาเพิ่ม  การนําเขาและ
การสงออกยังคงลดลงตอเนื่อง   การลงทุนภาคเอกชน  
ชะลอตัวจากพื้นที่อนุญาตกอสราง  สวนผลการเบิกจาย
รายจายลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น  ดานการเงินขยายตัวไดดีทั้ง
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ  ดานระดับราคาดัชนีราคา
ผูบริโภคในจังหวัดชะลอตัวลงตามราคาน้ํามันลดลง  แต
ดานการจางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ชะลอตัว  จากผลผลิตและราคา
ของยางพาราและมันสําปะหลังที่ลดลง  สวนราคาสับปะรด
ปรับตัวดีขึ้น 
    ๏  ปศุสัตว  หดตัว  จากผลผลิตไกเนื้อ  เปดเนื้อ
และสุกรที่ลดลง   

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยผลผลิต
หินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  แตผลผลิตแรทรายแกว
ปรับตัวลดลง 
   ๏  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัว  โดยปริมาณการ  
ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม  และภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บ
จากการผลิตลดลง  สวนจํานวนทุนจดทะเบียนและแรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง      
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ขยายตัว            
นักทองเที่ยวยังมีความนิยมเดินทางมาทองเที่ยวในจังหวัด
ระยองอยางตอเนื่อง   

 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกชน  หดตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม  
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมลดลง  
สวนปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

  ๏   การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  โดยทุน        
จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  และจํานวนรถยนตพาณิชย    
จดทะเบียนใหมลดลง  สวนพื้นที่อนุญาตกอสรางและ
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น  

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัวในอัตราชะลอลง  
แมวาการเบิกจายงบลงทุนปรับตัวสูงขึ้น  แตการเบิกจายงบ
ประจําลดลง 

  ๏  การคาระหวางประเทศ  หดตัวตอเนื่อง  โดย
มูลคาการนําเขาและการสงออกยังคงลดลง   

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

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองลดลงรอยละ 1.08  ลดลงตามราคาน้ํามันขายปลีกใน
ประเทศที่ลดลง   
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สวนอัตราการวางงาน  
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 
       รายละ เอี ยดของภาวะ เศรษฐกิ จ  ใน เ ดื อน
พฤษภาคม 2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 6 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรมในเดือนพฤษภาคม 2552  ชะลอตัว        
พิจารณาจากดานมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  73.01  เกษตรกรทยอยเปด
หนายาง  และกรีดยางเปนเศษยางพารา(ขี้ยาง)ขาย  และ
เริ่มทํายางแผนรุนใหมบางแลว  แตเพราะยังเปนชวงเริ่ม 
เปดหนายางใหม  ประกอบกับสภาพอากาศที่แหงแลง  
สงผลใหปริมาณน้ํายางที่ออกมานอย  และมูลคาผลผลิต                
มันสําปะหลังลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 55.85  เนื่องจากราคามันสําปะหลังที่ปรับตัวลดลง
ตอเนื่อง  ทําใหเกษตรกรชะลอการขุดเพื่อรอดูสถานการณ
ดานราคา  ประกอบกับตลาดสําคัญในตางประเทศชะลอ
การนําเขา  ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  
อยางไรก็ตาม  ดานมูลคาผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  22.23  จากปริมาณ
ผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น   เนื่องจากสภาพอากาศที่ เอื้ออํานวย    
สงผลใหผลผลิตออกมากกวาชวงปกอน  และดานราคา
สับปะรดปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม   ในเดือนมิถุนายน 
2552  คาดวายังชะลอตัว  จากดานราคายางพารามีแนวโนม
ลดลงตามราคายางในตลาดโลก   เปนผลจากอุปสงค
ตางประเทศที่ลดลง  โดยเฉพาะตลาดยางรถยนตของจีน  
ดานราคามันสําปะหลังคาดวาจะยังคงลดลง  เนื่องจาก
ประเทศคูคาชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  และ
ราคาสับปะรดคาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  เนื่องจากตลาดยังมี
ความตองการสินคาอยูมาก  ทั้งโรงงานและแผงรับซื้อตาง ๆ  
 

 
 
 
 
 
 

 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2551

พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ยางพารา 87.37 53.34 1.01 23.58

 % 83.70 - -83.98 -73.01 

มันสําปะหลัง 149.34 153.57 102.14 65.93

 % 268.67 2.83 -47.89 -55.85 

สับปะรด 230.26 238.13 341.95 281.46

 % 1.80 -24.79 88.91 22.23

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 7 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตวในเดือนพฤษภาคม 2552  หดตัว  โดย
มูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  31.45  เนื่องจากปริมาณผลผลิตไกเนื้อลดลง 
สวนหน่ึงเปนผลจากสภาพอากาศที่รอนมาก ทําใหไกกิน
อาหารไดนอย  ประกอบราคาไกเนื้อปรับตัวลดลงอยาง
ตอเนื่อง  มูลคาผลผลิตเปดเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  12.08  ตามปริมาณผลผลิตและ
ราคาเปดเนื้อ   ที่ปรับตัวลดลง  และมูลคาผลผลิตสุกรลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  0.65  โดยราคา
สุกรปรับสูงขึ้น  เนื่องจากปริมาณสุกรลดลง  ซึ่งเปนผลจาก
ฟารมเลี้ยงลดจํานวนตัวลง  และฟารมรายยอยตางทยอย
หยุดเลี้ยง  เพราะทนตอสภาพการขาดทุนไมไหว  ประกอบ
กับในชวงเดือนนี้ เปนหนารอน  สุกรกินอาหารไดนอย  
สงผลใหเจริญเติบโตชา  สําหรับราคาไขไกลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนจาก 2.65 บาท/ฟอง  เปน 2.46 
บาท/ฟอง และราคาไขเปดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนจาก  3.56  บาท/ฟอง  เปน  3.30  บาท/ฟอง   
 
  แนวโนมดานปศุสัตว  ในเดือนมิถุนายน 2552  
คาดวาชะลอตัว  โดยปริมาณผลผลิตสุกรปรับตัวลดลงอยาง
ตอเนื่อง  ดานผลผลิตไกเนื้อและเปดเนื้อมีแนวโนมจะ
ปรับตัวสูงขึ้น  ดานราคาไขไกและไขเปดคาดวาจะขยายตัว  
ไดดี  เนื่องจากเขาสูชวงเปดภาคเรียนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2551

พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ไกเนือ้ 198.70 111.66 150.13 136.21

 % 44.47 -25.99 14.14 -31.45 

เปดเนือ้ 25.61 32.06 17.17 22.51

 % 8.13 32.38 -31.72 -12.08 

สุกร 44.41 41.33 43.95 44.12

 % 79.78 -14.76 -11.08 -0.65 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 8 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนพฤษภาคม 2552  
ขยายตัว  โดยมูลคาผลผลิตหินปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  2.16  เนื่องจากผูประกอบการได
เรงการผลิตเพิ่มขึ้น  จากความตองการของโรงานผลิต
ปูนซีเมนตตามการขยายตัวของภาคการกอสราง  และมูลคา
ผลผลิตหินแกรนิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  113.54  เนื่องจากผูประกอบการเรงการผลิต
เพื่อตอบสนองความตองการของภาคกอสรางที่ขยายตัว  
ประกอบกับราคาหินปูนที่ปรับตัวสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม  
มูลคาผลผลิตของแรทรายแกวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  64.55  เนื่องจากผูประกอบการ
ไดเรงกําลังการผลิตขึ้นมากในชวงเดือนกอนหนา 
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในเดือนมิ ถุนายน  2552  คาดวาผลผลิตแรทรายแกว          
จะปรับตัวดีขึ้นตามความตองการของตลาดที่มีแนวโนม     
ดีขึ้น  สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะขยายตัว
จากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  ตามภาคการกอสรางที่ขยายตัวไดดี  
โดยเฉพาะการกอสรางอาคารพาณิชยที่เพิ่มขึ้นมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2551

พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

แรทรายแกว 23.69 33.29 43.40 8.40

 % 22.20 72.34 237.87 -64.55 

หินปนู 5.62 5.54 5.01 5.75

 % 43.64 13.71 -5.91 2.16

หินแกรนติ 5.15 18.15 18.05 11.00

 % -33.03 125.87 102.31 113.54

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 9 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2552  ชะลอตัว   
โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  0.64  สาเหตุสําคัญมาจาก
ก ารลดลงของภ าษี ร ถยนต  และภาษี เ ค รื่ อ ง ไฟฟ า         
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ 0.78 และปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคอุตสาหกรรมลดลง  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  20.75  เนื่องจากมีบางโรงงานที่ชะลอการผลิต
จากผลกระทบดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  อยางไรก็ตาม   
สวนจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  0.57  และดานจํานวนทุน
จดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  2.19  สวนจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ขยายกิจการมีจํานวน  2  โรงงาน  ไดแก  
ประเภทอโลหะและประเภทโลหะ 
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในเดือน
มิถุนายน 2552  คาดวาจะขยายตัว  จากภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น  เนื่องจากการยกเลิกมาตรการลดภาษีสรรพสามิต
น้ํามัน  สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจาง
แ ร ง ง านยั ง ค ง เพิ่ ม ขึ้ น  สํ าหรั บป จ จั ย ลบที่ มี ผ ลต อ
อุตสาหกรรม  คือ  ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  และการ
สงออกที่หดตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551

พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม 

  (ลานกิโลวัตต)
631.00 495.37 489.02 500.06

% 6.28 -20.91 -13.73 -20.75 

โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,788 1,814 1,816 1,774

% 3.95 3.95 3.53 -0.78 

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 148,083 150,544 150,582 148,922

% 15.52 4.40 4.32 0.57
ทนุจดทะเบยีนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 840,754.22 860,311.34 860,360.14 859,172.23

% 14.23 5.57 5.57 2.19

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,153.70 3,546.20 3,149.23 3,133.43

% 6.91 3.54 -2.56 -0.64 

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  เดือนพฤษภาคม 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  ในเดือนมิถุนายน 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  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 

 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนพฤษภาคม 2552  
หดตัว   พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับ     
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  44.15  เปนผลจากการ
นําเขาผานดานศุลกากรลดลง  ทําใหการจัดเก็บภาษีอากร 
ไดลดลง  ประกอบกับประชาชนระมัดระวังการใชจายและ
มีการออมเงินมากขึ้น  ดานจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียน
ใหมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
19.76  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทําใหประชาชน
ชะลอก า รซื้ อ ร ถ ยนต   แล ะปริ ม าณก า ร จํ า หน า ย
รถจักรยานยนตลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  13.04  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย  ทําให
ผูบริโภคมีความระมัดระวังในการใชจายเพิ่มขึ้นมาก  
อยางไรก็ตาม  ปริมาณการใชไฟฟาของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  11.54  เนื่องจาก
เขาสูฤดูรอนสภาพอากาศรอนมากกวาปกอน 
 

แนวโนมการบริโภค  ในเดือนมิถุนายน 2552  
คาดวาจะชะลอตัว   ตามภาษีมูลคาเพิ่มนาจะชะลอตัว     
ตามการสงออกที่ลดลงตอเนื่อง  จํานวนรถยนตนั่งและ
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมคาดวาจะยังชะลอตัวเชนกัน  
และความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับตัวลดลงจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ถดถอย 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 4,357.17 2,321.61 2,663.16 2,433.35
  % 39.94 -40.48 -49.22 -44.15 
จํานวนรถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 334 325 275 268
  % -6.44 -21.50 -28.20 -19.76 
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบยีนใหม(คัน) 3,350 3,252 2,107 2,913
  % 31.68 -0.61 -20.46 -13.04 
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 39.77 42.84 43.78 44.36
  % 6.85 10.41 4.64 11.54

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชน  ในเดือนพฤษภาคม 2552  
ชะลอตัว  โดยจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จํานวน  381,031 
ตารางเมตร เพิ่มขึ้นรอยละ 440.17 ตามการเพิ่มขึ้นของพื้นที่
อนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย  อาคารพาณิชย  และโรงงาน
อุตสาหกรรม  เปนสําคัญ  จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  4.35  
และปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 7.70 อยางไรก็ตาม จํานวนทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  95.51  และปริมาณการจดทะเบียนรถยนต
พาณิชยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  
53.24  สําหรับธุรกิจนิติบุคคล  จดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ 
ไดแก  ประเภทกิจการโรงสี   ประเภทกิจการกอสรางอาคาร
ชุด  เพื่อจําหนายและใหเชา  และประเภทกิจการรับเหมา
กอสราง   
 

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

 

 
 
 
 
 

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

 พื้นท่ีไดรับอนุญาตกอสราง

รวม(ตารางเมตร)
70,539 129,477 92,482 381,031

% -27.65 -13.56 -48.53 440.17
 - ท่ีอยูอาศัย(ตารางเมตร) 60,003 77,278 72,396 342,028

% -23.59 8.38 0.78 470.02
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 1,886 3,981 1,732 28,960

% -54.29 -90.73 -45.53 1,435.52
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 7,580 46,397 16,510 10,026

% -14.07 58.99 -84.21 32.27
 - อาคารและอืน่ๆ(ตารางเมตร) 1,070 1,821 1,844 17

% -82.22 -71.43 1,489.66 -98.41 

 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ

(ลานกิโลวัตต)
17.93 18.86 19.04 19.31

% 9.13 10.10 5.43 7.70
ทนุจดทะเบยีนนิติบคุคลใหม(ลานบาท) 498.54 128.00 33.15 22.36

% 242.64 40.01 -95.43 -95.51 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 46 59 22 48

% 6.98 -9.23 -54.17 4.35
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 663 358 316 310

% 969.35 -43.35 -39.11 -53.24 

รายการ
2552

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

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

     การใชจายภาครัฐ  ในเดือนพฤษภาคม  2552  
ขยายตัว   เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยการ
เบิกจายงบลงทุนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ  150.61  เนื่องจาก
การเรงรัดใหสวนราชการที่มีงบทุนจํานวนมากเรงการ
เบิกจายให เปนไปตามเปาหมายที่วางไว   สวนผลการ
เบิกจายงบประจําลดลงเล็กนอยคิดเปนรอยละ   5.02  
สําหรับผลการเบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการเบิกจายลดลงรอยละ  
52.32  และ  27.42  ตามลําดับ  
 
  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  ในเดือนมิถุนายน 
2552  คาดวาการเบิกจ ายงบลงทุนมีการเบิก เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากมีบางโครงการผูประกอบการเริ่มทยอยดําเนินงาน
และมีการสงมอบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2551
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,227.78 1,068.92 1,290.90 1,166.10

   % 19.85 -8.18 17.74 -5.02 

รายจายลงทุนจากงบประมาณ 128.92 188.83 166.15 323.08

   % -81.03 40.37 -59.40 150.61

 รายจายประจําของอปท. 163.39 79.96 78.50 77.90

   % 56.46 -46.27 -46.21 -52.32 

 รายจายลงทุนของอปท. 93.01 47.80 60.97 67.51

   % 17.45 -40.44 -2.67 -27.42 

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  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
การคาระหวางประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2552  

หดตัวตอ เนื่องเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
พิจารณาจากการนําเขามีมูลคาจํานวน  28,590.46  ลานบาท 
ลดลงรอยละ  47.82  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจทั้งในและ
ตางประเทศที่ชะลอตัว   สําหรับประเภทสินคานําเขา          
ที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ  น้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ
และผลิตภัณฑก่ิงสําเร็จรูปทําดวยเหล็กคารบอนมากกวา 
0.18% โดยน้ําหนัก  สวนการสงออกมีมูลคาจํานวน  
14,653.39  ลานบาท  ลดลงรอยละ  24.10  เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจถดถอย  ทําใหตลาดตางประเทศชะลอคําสั่งซื้อ   
สําหรับประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว  น้ํามันปโตรเลียมดิบ  และน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องบินไอพน  จากการนําเขาสูงกวาการสงออกทําให 
ขาดดุลการคา  (ผานดานศุลกากรมาบตาพุด )  จํานวน  
13,937.07  ลานบาท   

 

แนวโนมการค าระหว างประเทศ   ในเดือน
มิถุนายน  2552  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น   โดยเฉพาะ       
การนํ า เ ข าสิ นค าทุ นและสินค า วั ตถุ ดิ บ เพื่ อ ใช  ใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม  สวนดานการสงออก
คาดวาจะยังคงชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว   
ทําใหประเทศคูคาสําคัญชะลอการนําเขา 

 

 
 
 
 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ท่ี ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 22,991.01    น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 3,745.06     

2 น้ํามันเชือ้เพลิงอืน่ๆ 628.87         น้ํามันปโตรเลียมดิบ 2,868.34     

3 ผลิตภัณฑกิ่งสําเร็จรูปทําดวย

เหล็กคารบอนมากวา 0.18% 

โดยน้ําหนกั

600.93         น้ํามันเชือ้เพลิงสําหรับ

เครื่องบินไอพน

827.35        

4 เหล็กถลุงไมเจือท่ีมี

ฟอสฟอรัส0.5% หรือนอย

กวาโดยน้ําหนกั

558.53         น้ํามันเชือ้เพลิงอืน่ๆ 807.60        

5 ถานหินบิทูมินสั(โคกกิ้งโคล) 531.65         แนฟทา 762.91        

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2551
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 การนําเขา 54,791.85 30,356.03 21,786.68 28,590.46
 % 15.54 -43.61 -67.81 -47.82 
 การสงออก 19,305.98 7,671.24 12,661.09 14,653.39
 % -32.05 -50.31 -37.69 -24.10 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 15 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนพฤษภาคม 2552  รอขอมูล
ของธนาคารพาณิชย  สําหรับเดือนเมษายน 2552  ขยายตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัดระยอง    
มีธนาคารพาณิชย  จํานวน  77  แหง  พิจารณาจากปริมาณ
เงินฝากรวมของจังหวัดระยอง   มีจํานวน   81,341.42       
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  2.69  โดยเปนผลจากเงินสด
หมุนเวียนภาคเอกชนที่ขยายตวัตาม ดานปริมาณสินเชื่อรวม  
มีจํานวน  74,560.58  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  3.01  ซึ่ง
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง   เนื่องจากสถาบันการเงิน
ระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อมากขึ้น  สําหรับคาเงินบาท
เดือนพฤษภาคม  2552 เคลื่อนไหวสอดคลองกับคาเงิน
ภูมิภาค   สงผลใหดัชนีคาเงินบาททรงตัวอยูที่   77.22  
ใกลเคียงกับเดือนเมษายนที่ระดับ   77.32  แมวาอัตรา
แลกเปลี่ยนบาทตอดอลลาร สรอ.  ปรับแข็งคาขึ้นเล็กนอย
จากการที่นักลงทุนกลาลงทุนในสินทรัพย เสี่ยง  (Risk 
Appetite) เพิ่มขึ้น  สงผลใหมีเงินทุนไหลเขามายังตลาด
หลักทรัพยไทยและภูมิภาค  ประกอบกับแรงขายดอลลาร 
สรอ.ของผูสงออก โดยเฉล่ียอยูที่ 34.57 บาทตอดอลลาร 
สรอ.  จากคาเฉลี่ยที่ 35.46 บาทตอดอลลารสรอ. ในเดือน
เมษายน 
 

 แนวโนมการเงิน  ในเดือนมิถุนายน  2552  คาดวา
ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อชะลอตัว  เนื่องจากปญหา
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว  สําหรับอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนม
ปรับตัวลดลง  
 

 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2551
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ปริมาณเงินฝากรวม 82,967.93 82,420.05 81,341.42 19,492.61

  % 11.73 -1.61 2.69  -
ธนาคารพาณิชย 65,054.00 63,556.00 62,231.00 n.a.
  % 13.12 -4.54 0.26  -
ธนาคารออมสิน 8,763.00 9,648.00 9,847.00 9,895.00
  % 4.67 10.68 13.20 12.92
ธอส. 1,126.49 1,486.21 1,408.07 1,450.31
  % -15.86 26.47 23.01 28.75
ธ.ก.ส. 8,024.44 7,729.84 7,855.35 8,147.30
  % 14.02 5.90 7.67 1.53
ปริมาณสินเช่ือรวม 72,932.92 74,129.14 74,560.58 24,258.93

  % 9.34 3.14 3.01  -
ธนาคารพาณิชย 47,004.00 50,288.00 50,723.00 n.a.
  % 9.95 9.16 9.19  -
ธนาคารออมสิน 5,618.00 5,929.00 5,911.00 5,909.00
  % 9.92 6.69 5.70 5.18
ธอส. 16,718.47 14,233.12 14,264.35 14,692.28
  % 9.59 -14.34 -14.54 -12.12 
ธ.ก.ส. 3,592.45 3,679.02 3,662.23 3,657.65
  % 0.29 1.28 0.55 1.81

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 16 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง ในเดือน
พฤษภาคม 2552  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภค
ของประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมี  จํานวน 
417 รายการ  สําหรับจังหวัดระยอง มีจํานวน 235  รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ งหม 
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล พาหนะ 
การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิง การอาน และ
การศึกษา ฯลฯ เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของ
จังหวัดระยอง  ไดผลดังนี้ 
       
       1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน
พฤษภาคม 2552   ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ เทากับ 100 และเดือนพฤษภาคม 2552 เทากับ 
104.3  เทียบกับเดือนเมษายน 2552 เทากับ 104.6 สูงขึ้น  
รอยละ 0.3 ถาเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2551 ลดลงรอยละ 
3.3 และเฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน (มกราคม-พฤษภาคม)     
ของป 2551  ลดลงรอยละ 1.1 
        
       2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนพฤษภาคม 
2552   ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเทากับ 
100 เดือนพฤษภาคม 2552 เทากับ 110.4 สําหรับเดือน
เมษายน 2552 เทากับ 109.8  
        
       3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนพฤษภาคม 2552 เมื่อเทียบกับ 
       3.1 เดือนเมษายน 2552 สูงขึ้นรอยละ 0.5 
       3.2 เดือนพฤษภาคม 2551 ลดลงรอยละ 1.1 
       3.3 เฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน (มกราคม-พฤษภาคม ) ป 
2551 สูงขึ้นรอยละ 2.1 
        
 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2551
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ดัชนีราคาผูบริโภค 111.60 108.30 109.80 110.40
  % -11.29 3.26 2.23 -1.08 
ดัชนีราคาผูผลิต 164.00 145.60 152.20 152.20
  % 15.57 -4.02 -3.00 -7.20 

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 17 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

       4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
พฤษภาคม 2552 เทียบกับเดือนเมษายน 2552 สูงขึ้นรอยละ 
0.5 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 0.2 สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 1.0 
 

4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 0.2 สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวด เนื้อสัตว  เปดไก 
และสัตวน้ําสูงขึ้นรอยละ 2.4  โดยที่ดัชนีหมวดเนื้อสัตวสด
สูงขึ้นรอยละ  8.3ไดแก  เนื้ อสุกร  กระดูกซี่ โครงหมู           
หมูหยอง  เปนผลตอเนื่องจากภาวะสุกรมีชีวิตขาดตลาดเปน
ผลตอเนื่องมาจากเดือนกอนหนา ดัชนีหมวดปลาและสัตว
น้ําสูงขึ้นรอยละ 1.9 ไดแก ปลาจะละเม็ด ปลากพง 
หอยแครง เปนตน ดัชนีหมวดไข สูงขึ้นรอยละ 2.4 ไดแก 
ไขไก ดัชนีหมวดผักและผลไมลดลงรอยละ 0.8 สาเหตุมา
จากดัชนีหมวดผักลดลงรอยละ 2.7 ไดแก ผักคะนา ผักชี 
มะละกอดิบ ฟกเขียว ตนหอม มะนาว พริกสด หอมแดง 
และกระเทียม เปนตน เนื่องจากอยูในชวงฤดูฝนเปนฤดู
เพาะปลูกผลผลิตออกสูตลาดเพิ่มมากขึ้นและดัชนีหมวด
ผลไมสด สูงขึ้นรอยละ 1.2 ไดแก สมเขียวหวาน สับปะรด 
เงาะ ทุเรียน ซี่งอยูในชวงตนฤดูกาล จึงทําใหราคาจําหนาย
ยังสูงอยู  
        

4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นรอยละ1.0 ปจจัยสําคัญมาจากการสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยภายในประเทศ
รอยละ 3.7 สงผลใหดัชนีหมวดพาหนะ การขนสง และ   
การสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 2.0 ดัชนีราคาหมวดยาสูบและ
เครื่องดื่มมีแอลกอฮอลสูงขึ้นรอยละ 4.2 ไดแก บุหรี่ เบียร 
ซึ่ ง เปนผลมาจากนโยบายรัฐบาลไดปรับอัตราภาษี
สรรพสามิตเพิ่มสูงขึ้น 
        
       5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2551  ดัชนี
ราคาลดลงรอยละ 1.1 (เมษายน 2552 เทียบกับ เมษายน 
2551 สูงขึ้น 2.2) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 9.9 โดยมาจาก
ดัชนีแปง สูงขึ้นรอยละ 11.0 เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา 
สูงขึ้นรอยละ 4.6 หมวดผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 14.1 

       สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงรอยละ 9.6 สาเหตุมาจากน้ํามันเชื้อเพลิงลดลงรอยละ 
25.6 หมวดยานพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลง
รอยละ 15.0 ดัชนีหมวดดัชนีราคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม
มีแอลกอฮอลสูงขึ้นรอยละ 5.3 
        
       6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-พฤษภาคม) ป 2551 ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 3.1 จาก
การสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 
17.3 สําหรับหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
รอยละ 9.2  หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงรอยละ 25.6  หมวด
ยานพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 14.5 
เปนตน ดัชนีราคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล
สูงขึ้นรอยละ 2.1 
 
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 18 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดสวน

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

ปฐาน เม.ย.-52 พ.ค.-51 ม.ค.51-พ.ค.51

รวมทุกรายการ     100.00     110.40     109.80     111.60 108.40 0.55 -1.08 2.10

หมวดอาหารและเครือ่งดื่ม    37.93     128.60     128.40     117.00 127.40 0.16 9.91 17.30

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง   4.32     145.00     145.70     154.60 146.10 -0.48 -6.21 24.00

     เน้ือสัตว เปดไก และสัตวนํ้า   7.19     117.00     114.30     111.90 115.20 2.36 4.56 6.50

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97     114.90     113.80     116.30 111.60 0.97 -1.20 -0.10

     ผักและผลไม   6.87     130.00     131.00     113.90 128.10 -0.76 14.14 17.10

     เครื่องประกอบอาหาร   3.63     144.70     144.40     121.40 144.30 0.21 19.19 26.20

     เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล   2.18     106.20     106.20     102.10 105.90 0.00 4.02 4.50

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20     147.40     147.30     111.50 145.40 0.07 32.20 40.10

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56     120.00     120.00     108.40 120.00 0.00 10.70 17.90

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครือ่งดื่ม   62.07       97.50       96.50     107.80 94.90 1.04 -9.55 -9.20

     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา   2.77     100.00     100.80     100.20 100.60 -0.79 -0.20  0.5

     หมวดเคหสถาน   28.36       91.50       91.50     100.10 91.30 0.00 -8.59 -8.70

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22     100.80     100.80     101.20 100.70 0.00 -0.40 0.10

     หมวดพาหนะ การขนสง และการส่ือสาร    19.09     101.10       99.10     119.00 95.00 2.02 -15.04 -14.50

     หมวดการบนัเทงิการอานและการศึกษา    2.69     101.00     102.00     101.80 101.70 -0.98 -0.79 1.00

     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    3.93     106.20     101.90     100.90 102.80 4.22 5.25 2.10

ดัชนีราคาผูบรโิภคพื้นฐาน    65.66     108.80     108.60     103.40 108.40 0.18 5.22 6.80

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34     112.70     111.40     122.40 108.50 1.17 -7.92 -3.50

      -  อาหารสด    21.36     126.90     126.50     120.30 125.40 0.32 5.49 13.30

      -  พลังงาน    12.99       91.60       89.00     125.40 83.40 2.92 -26.95 -27.40

อัตราการเปลี่ยนแปลง

หมวด
 พ.ค.52 เม.ย.-52 พ.ค.-51

ดัชนี

ม.ค.-   

พ.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  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่  27 พฤษภาคม 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 120.00-130.00 120.00-130.00 130.00 130.00 127.50

3 ไกสด กก.ละ 60.00 62.00 65.00 65.00 63.00

4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

5 กระเทียมแหง กก.ละ 30.00 35.00 25.00 25.00 28.75

6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 30.00 35.00 30.00 30.00 31.25

7 พริกขี้หนูแหง (กลาง) กก.ละ 110.00 120.00 110.00 110.00 112.50

8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 50.00-60.00 50.00-60.00 30.00 30.00 42.50

9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

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 25.00 30.00 30.00 28.12

13 ถั่วฝกยาว กก.ละ 25.00-30.00 25.00 25.00 25.00 25.62

14 ผักบุงจีน กก.ละ 25.00-30.00 25.00 20.00 20.00 23.12

15 มะนาว ลูกละ 10.00 10.00 6.00-8.00 3.00-5.00 7.75

หมวดวัสดุกอสราง

16 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00

17 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

18 เหล็กเสนกลม ผิวเรียบ ขนาด  9 มม. เสนละ 115.00 115.00 115.00 92.00 109.25

19 เหล็กเสนกลม ผิวเรียบ ขนาด 12 มม. เสนละ 175.00 175.00 175.00 185.00 177.50

20 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 45.00 45.00 45.00 33.33 42.08

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 30.07 30.07 31.57 31.57 30.82

26 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 26.27 26.27 27.77 27.77 27.02

27 ดีเซล หมุนเร็ว ,กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 23.82,8.50 23.82,8.50 24.62,8.50 24.62,8.50 24.22 , 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 52.00-54.31 52.00-54.31 52.00-54.61 52.00-54.86 53.25

30 นํ้ายางสด  , กก.ละ 48.00-50.00 48.00-50.00 47.00-49.00 47.00-49.00 48.50

31 เศษยาง(ขี้ยาง) กก.ละ 29.00-31.20 29.00-31.20 26.10-28.20 26.10-28.20 28.62

32 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 6.10,3.00 6.10,3.00 6.20,3.00 5.80,2.00 6.05,2.75

33 หัวมันสดคละ กก.ละ 1.00-1.05 0.90-1.00 1.00-1.05 1.00-1.05 1.00

34 ทุเรียนหมอนทอง,ชะนี กก.ละ 55-60,40-45 40-50,25-30 30.35,25-30 30-35,25-30 41.87,31.25

35 มังคุด กก.ละ 35.00-40.00 20.00-25.00 15.00-20.00 15.00 23.12

36 เงาะ กก.ละ 30.00-35.00 20.00-25.00 20.00 15.00 22.50

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

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

39 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 120.00 120.00 130.00 130.00 125.00

40 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 10 กก.ละ 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

41 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

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

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

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

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

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงานในเดือนพฤษภาคม 2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   306,860  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  6.35  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน      
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ   และอัตราการวางงานของจังหวัดระยอง     
เดือนเมษายน 2552  อยูที่รอยละ 1.50 ของกําลังแรงงานรวม   
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปกอน  สวนอัตรา
คาจ างขั้นต่ํ าของจั งหวัดระยองอยูที่   173   บาท / วัน          
ตามการประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับ     
คาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในเดือนมิถุนายน 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

พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.40 1.50 1.50 n.a.
  % -26.32 50.00 36.36 -

 ผูประกันตนในระบบ

ประกันสังคม(คน)
288,534 299,116 297,922 306,860

  % 8.57 4.19 3.80 6.35

อตัราคาจางขั้นตํ่า(บาท) 173.00 173.00 173.00 173.00
  % 7.45 4.85 4.85 0.00

รายการ
2552

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

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 

 

                                  
 
 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 
ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม  ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ตกต่าํ 

ปศุสัตว  ควรดูแลราคาของไกเนื้อสุกรที่ตกต่าํ 

เหมืองแรและยอยหิน   

อุตสาหกรรม  จากภาษีสรรพสามิตจัดไดลดลง 

ภาคบริการและการทองเที่ยว   

การบริโภคภาคเอกชน  ภาษีมูลคาเพิ่มและรถยนตใหมลดลง 

การลงทุนภาคเอกชน  พื้นทีก่อสรางเพิ่มขึ้นแตทุนจดทะเบียนธุรกิจ
นิติบุคคลลดลง 

การใชจายภาครัฐ   

การคาระหวางประเทศ  การนําเขาและสงออกลดลงตอเนือ่ง 

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคลดลงรอยละ 1.08 
  จากราคาน้ํามนัทีล่ดลง 

ดานการจางงาน   

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

 ควรเรงรัดใหแตละโครงการดําเนินการเบิกจาย
ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  โดยเฉพาะ
โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวนมาก 
 

    - จํานวน 41 โครงการ  

    - เบิกจายแลว  32.46 ลานบาท  (คิดเปนรอยละ  12)  

    - ยังไมเบิกจาย  231.53 ลานบาท  (คิดเปนรอยละ  88)  
2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
จังหวัดระยอง  (ไดรับ 9,700,000 บาท) 

 

    - จํานวน 17 โครงการ   
    - อนุมัติแลว  9.06 ลานบาท   
    - เบิกจายแลว  5.95 ลานบาท  (คิดเปนรอยละ  66)   
    - คงเหลือ   3.11  ลานบาท  (คิดเปนรอยละ  34)   
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนพฤษภาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
7 ,044.97 ลานบาท   ตํ่ ากวา เดือนเดียวกันของปกอน  
6,702.76  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  48.76  และต่ํากวา
ประมาณการ  5,034.76  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.68 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551–พฤษภาคม2552) จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น 44,487.11 ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
32,820.18  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  42.45  และต่ํากวา
ประมาณการ  35,359.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  44.28 
     
  การนําสงรายได  
  เดือนพฤษภาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  6,366.98  ลานบาท  เปนรายไดจาก    
ภาษีอากร   5,635.24  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  88.51  
รายไดอื่น  0.10  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.00  และรายได
เงินนอกงบประมาณ 731.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ  11.49 
  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ   พ .ศ . 2552  
(ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม 2552)  มีจํานวน  41,620.02     
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  36,851.45  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.54  รายไดจากการขาย  0.04  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.00  รายไดอื่น  0.97  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  0.00  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  4,767.56  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.46  
   
ดานรายจาย 
  เดือนพฤษภาคม   2552  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,489.18  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  132.48  ลานบาท คิดเปนรอยละ  9.76 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ  
พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551 – พฤษภาคม  2552)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจายจํานวน  10,803.37 ลานบาท  ตํ่ากวาชวง
เดียวกันของปกอน  636.29  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.56  

  
 

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤษภาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  5,635.34  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,429.96  ลานบาท  ทําใหฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  4,205.38  ลานบาท 
   
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนพฤษภาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  245.22  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
145.41  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  99.81  ลานบาท 
 
  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนพฤษภาคม  2552  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนพฤษภาคม 2552           
แยกตามหนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   การจัดเ ก็บรายไดในเดือนพฤษภาคม  2552  
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน 7,044.97 ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  6,702.76  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  48.76  และต่ํากวาประมาณการ  5,034.76  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  41.68  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  3,958.32  
ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน   6,400.53       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  61.79  และต่ํากวาประมาณการ  
4,465.86  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  53.01  รายละเอียด    
การจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  2,433.35  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1,923.82  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  44.15  และต่ํากวาประมาณการ  2,381.79  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  49.46  เนื่องจากการจัดเก็บจากการนําเขา
สินคาลดลง  ประกอบกับราคาน้ํามันดิบที่นําเขามูลคาลดลง  
ประกอบกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ.30)  จากการ
บริโภคภายในลดลง   จากกลุมกิจการการผลิตช้ินสวน
อุปกรณรถยนต  และการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑเคมี 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   จัดเก็บได   1,204.36       
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 4,477.62 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 78.80  และต่ํากวาประมาณการ 2,071.20      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 63.23  เนื่องจากผลประกอบการ
ของนิติบุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดมีกําไรสุทธิ
ลดลง  และนโยบายยกเวนเงินไดสุทธิใหแกกิจการขนาด
กลางและขนาดยอม  นอกจากนี้เกิดจากการนําสงเงินกําไร
ไปตางประเทศตามแบบ ภ.ง.ด.54  และภาษีหัก ณ ที่จาย
ของคาจางและคาบริการ ตามแบบ  ภ.ง.ด.53  ของกลุม
กิจการการผลิตและการขายรถยนต  และชิ้นสวนอุปกรณ
ยานยนตที่ลดลง 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  305.06  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.95  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ   0.31  และต่ํากวาประมาณการ   13.62       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  4.27  เนื่องจากปกอนมีการย่ืน
แบบและชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารายใหญจากแบบ 
ภ.ง.ด.91  ซึ่งยื่นเกินกําหนดเวลา  แตปนี้ไมมี  และเกิดจาก
นโยบายการเงนิที่ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนพฤษภาคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 3,210.04 11.36 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,279.54 15.15 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 20,650.35 73.11 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 38.33 0.14 
 อากรแสตมป 65.78 0.23 
 รายไดอ่ืน ๆ 2.66 0.01 

รวม 28,246.70 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนาย:  ลานบาท 

2551

พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 13,747.73 8,790.69 6,711.69 7,044.97

% 63.33 -2.76 -28.16 -48.76

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได   7 .68  ลานบาท         
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.75  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  8.90  และต่ํากวาประมาณการ   1.40  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  15.42  เนื่องจากปกอนผูประกอบการราย
ใหญมีการทําสัญญาจาง  และมีการทํานิติกรรมที่ดินลดลง 
   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  7.51  ลานบาท    
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  2.68  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  55.49  และสูงกวาประมาณการ  2.23  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  42.23  เนื่องจากสิ้นสุดนโยบายลดอัตราภาษี
ธุรกิจเฉพาะ จากอัตรา 0.1 % ใหจัดเก็บตามอัตราเดิมคือ 3%  
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.36  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.07  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
16.28  และต่ํากวาประมาณการ  0.08  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  18.18 
 

  
 

 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได  
3,012.32  ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  141.52  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  4.49  และต่ํากวาประมาณการ  
455.30      ลานบาท  คิดเปนรอยละ  13.13  สําหรับภาษีที่
จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  2,771.27  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  42.32  ลานบาท   คิดเปน
รอยละ  1.55  และต่ํากวาประมาณการ  208.26  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  6.99  เนื่องจากการปรับขึ้นอัตราภาษีน้ํามัน
เช่ือเพลิง  ตามประกาศกระทรวงการคลัง  
  -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   217.70  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  164.08  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  42.98  และต่ํากวาประมาณการ  223.54  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  50.66  เนื่องจากเศรษฐกิจโลกตกต่ําทําให
การจําหนายรถยนตในประเทศและตางประเทศลดลง 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  16.36  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  16.52  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  50.24  และต่ํากวาประมาณการ  21.64  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  56.95  เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนซึ่งเปนโลวซี
ซั่นของเครื่ องปรับอากาศที่ ติด ต้ังในอาคาร   ทํ าให
ผูประกอบการลดการผลิตเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งใน
อาคารลงและหันไปผลิตสินคาอื่นหรือเครื่องปรับอากาศที่
สงออกตางประเทศแทน 
  -  ภาษี เครื่องดื่ม   จัดเก็บได   4.40  ลานบาท        
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 1.13  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  34.56  และสูงกวาประมาณการ  0.69  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  18.60   
 -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  1.39  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  3.31  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
70.43  และต่ํากวาประมาณการ  1.25  ลานบาท  คิดเปน  
ร อ ยละ  4 7 . 3 5  เ นื่ อ ง จ ากบริ ษั ทผู ผ ลิ ต ร า ย ใหญ ให            
ความรวมมือดานการควบคุมการผลิตเพื่อมิใหกําลังการผลิต
เกินกวาที่กฎหมายกําหนด 
 
 
 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนพฤษภาคม 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                14.90                  0.10 
 ภาษีเครื่องด่ืม                10.26                  0.07 
 ภาษีน้ํามัน         13,255.55                87.55 
 ภาษีรถยนต           1,689.40                11.16 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.00 0.00
 ภาษีเครื่องไฟฟา 156.14 1.03
 ภาษีสนามกอลฟ 6.15 0.04
 ภาษีแกวฯ 1.31 0.01
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.77 0.01
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  1.78                  0.01 
 รายไดอืน่ๆ 3.76 0.02

รวม         15,140.02              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  53.75  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  125.41  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  70.00  และต่ํากวาประมาณการ  133.69  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  71.32  เนื่องจากมีการนําเขาและ
ชําระภาษีอากรสินคาประเภทเหล็ก   ทองแดง   และ
สวนประกอบรถยนตลดลง 
 4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง จัดเก็บได  3.07 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  2.10  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  216.49  และสูงกวาประมาณการ  2.58  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  526.53  

    5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  17.51  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  37.40  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  68.11 
 

 
 

 
 
 
 
 

 3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ถึงเดือนพฤษภาคม  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  เดือนพฤษภาคม 2552        
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1. สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  28,246.70  
ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน   21,482.99       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  43.20  ( ตํ่ากวาประมาณการ     
รอยละ  45.72)  โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  20,650.35  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  16,199.77  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  43.96  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  51.22) 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   จัดเก็บได   4,279.54      
ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 5,090.21 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  54.33  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  32.77) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  3,210.04  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  45.60  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  1.40  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  0.49) 
  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได  65.78  ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  8.49  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  11.43  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  17.78) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  38.33  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  138.70  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  78.35  (สูงกวาประมาณการรอยละ  13.27) 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  2.66  ลานบาท  ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน  0.22  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
7.64  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  9.83) 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนพฤษภาคม 2552 

 
หนวย: ลานบาท 

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

สรรพากรพื้นท่ีระยอง 28,246.70 49,729.69 -21,482.99 -43.20
สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 15,140.02 25,951.72 -10,811.70 -41.66
ดานศุลกากร 623.96 1,316.10 -692.14 -52.59
ธนารักษพื้นท่ีระยอง 38.18 28.50 9.68 33.96
สวนราชการอืน่ 438.25 281.28 156.97 55.81

รวม 44,487.11 77,307.29 -32,820.18 -42.45

เปรยีบเทียบ
รายการ

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

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได  
15,140.02  ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
10,811.70  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 41.66 โดยภาษีที่จัดเก็บ
ไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  13,255.55  ลานบาท     
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  9,072.75  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  40.63  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  40.99) 
  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  1,689.40  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  1,684.86  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  49.93  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  52.34) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  156.14  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  19.36  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  11.03  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  23.00) 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  14.90  ลานบาท  ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน  15.45  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
50.91  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  27.74) 
  -  ภาษีเครื่องดื่ม  จัดเก็บได  10.26  ลานบาท        
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  13.78  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  57.32  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  62.72) 
 
  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  623.96  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  692.14  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  52.59  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  58.47) 
 
  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได   38.18      
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  9.68  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  33.96  (สูงกวาประมาณการรอยละ  61.44) 
   
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  438.25  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  156.97  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  55.81 
   
 
 
 
 
 

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
   รายไดแผนดินเดือนพฤษภาคม  2552 
  จังหวัดระยองมีรายไดนําสงคลังจํานวน  6,366.98  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  5,635.24  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  88.51  รายไดอื่น  0.10  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  0.00  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  731.64    
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.49 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได พฤษภาคม 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 5,635.24 88.51
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.10 0.00

รวม 5,635.34 88.51
รายไดเงินนอกงบประมาณ 731.64 11.49

รวม 731.64 11.49
รวมท้ังสิ้น 6,366.98 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

   รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ   พ .ศ . 2552  
(ตุลาคม  2551 – พฤษภาคม  2552)  มีจํานวน  41,620.02    
ลานบาท   เปนรายไดจากภาษีอากร  36,851.45  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.54  รายไดจากการขาย  0.04  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.00  รายไดอื่น  0.97  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  0.00  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  4,767.56  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.46 

  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เดือนพฤษภาคม  2552  จังหวัดระยองมีการ         

เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,489.18  ลานบาท  สูงกวา

เดือนเดียวกันของปกอน  132.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  

9.76  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  1,166.10  ลานบาท       

ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  61.68  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  5.02  และมีการเบิกจายงบลงทุน  323.08  ลานบาท  

สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  194.16  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  150.61 

 

 
 

 
 

 

 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2552 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,429.96 1,316.11 113.85 8.65
     1.1  งบประจํา 1,166.10 1,227.78 -61.68 -5.02
     1.2  งบลงทนุ 263.86 88.33 175.53 198.72
2.  รายจายปกอน 59.22 40.59 18.63 45.90
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 59.22 40.59 18.63 45.90
3.  รวมการเบกิจาย 1,489.18 1,356.70 132.48 9.76
     3.1  งบประจํา 1,166.10 1,227.78 -61.68 -5.02
     3.2  งบลงทนุ 323.08 128.92 194.16 150.61

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ พฤษภาคม 2552 พฤษภาคม 2551

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.51-พ.ค.52 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 36,851.45 88.54
รายไดจากการขาย 0.04 0.00
รายไดอ่ืน 0.97 0.00

รวม 36,852.46 88.54
รายไดเงินนอกงบประมาณ 4,767.56 11.46

รวม 4,767.56 11.46
รวมท้ังสิ้น 41,620.02 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

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

มีการเบิกจายจํานวน  10,803.37  ลานบาท ตํ่ากวาชวง

เดียวกันของปกอน  636.29  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.56  

โดยมีการเบิกจายงบประจํา  8,760.21  ลานบาท  สูงกวาชวง

เดียวกันของปกอน  95.83  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1.11  

และมีการเบิกจายงบลงทุน  2,043.16  ลานบาท  ตํ่ากวาชวง

เดียวกันของปกอน  732.12  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.38 
   

 
 

 
 

 

   

 

 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.
2552 สูงสุด 5 อันดับ 
 งบประจํา 
  1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว  6,125.22  ลานบาท 
  2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เบิกจายแลว 1,016.69  ลานบาท  

3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 
377.51  ลานบาท 

4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว 298.32 ลานบาท 
  5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจายแลว 
115.79  ลานบาท 
 

 งบลงทุน   
  1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  
1,000.70  ลานบาท 
  2.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว 123.58 ลานบาท 
  3.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจายแลว 38.84 ลานบาท 
  4.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  34.01  ลานบาท 
  5.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 20.35  ลานบาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนพฤษภาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.51-พ.ค.52) (ต.ค.50-พ.ค.51) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 10,012.37 10,522.57 -510.20 -4.85
     1.1  งบประจํา 8,760.21 8,664.38 95.83 1.11
     1.2  งบลงทุน 1,252.16 1,858.19 -606.03 -32.61
2.  รายจายปกอน 791.00 917.09 -126.09 -13.75
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 791.00 917.09 -126.09 -13.75
3.  รวมการเบิกจาย 10,803.37 11,439.66 -636.29 -5.56
     3.1  งบประจํา 8,760.21 8,664.38 95.83 1.11
     3.2  งบลงทุน 2,043.16 2,775.28 -732.12 -26.38

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปน้ี ปท่ีแลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 
 

 
 

 
 

 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤษภาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  5,635.34  ลานบาท  ขณะที่
รายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,429.96  ลานบาท  ทําใหฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  4,205.38  ลานบาท 
 
3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนพฤษภาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  245.22  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
145.41  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  99.81  ลานบาท 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม  2552 
หนวย: ลานบาท 

2551
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รายไดรวม* 5,330.19 6,030.77 6,293.13 5,635.34
รายจายรวม** 1,316.11 1,119.05 1,400.09 1,429.96
ดุลการคลัง 4,014.08 4,911.72 4,893.04 4,205.38

% -25.42 3.21 0.34 4.77

รายการ
2552

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

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม  2552 

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

รายได 314.46 382.13 266.54 245.22
รายจาย 256.41 290.92 240.31 145.41
ดุลการคลัง 58.05 91.21 26.23 99.81

% -88.92 -34.24 -94.25 71.94

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูลจํานวน  
32  แหง  คิดเปนรอยละ  47.06 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ๏  จัดทําโครงการ จํานวน   41  โครงการ    
 ๏  เบิกจายแลว    จํานวน    32,460,272.64     บาท   (คิดเปนรอยละ  12) 

๏  คงเหลือ   จํานวน   231,529,027.36   บาท   (คิดเปนรอยละ  88) 
  

หนวยงาน งบประมาณ เบกิจาย เบกิจาย เบิกจายสะสม เบกิเกิน คงเหลือ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร เดือนนี้ สะสม รอยละ สงคืน รอยละ
1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจ

ออกแบบรายละเอียดถนน

สนง.ทางหลวงชนบท 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00 -

ทองเที่ยวเลียบทะเลตะวันออกชวง หาดแหลม

แมพิมพ จ.ระยอง - หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

(งบรายจายอื่น)

2 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ําบานเหมืองแร หมู 

4 ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

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

(งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง)

3 โครงการรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยว

จังหวัดระยอง

ตํารวจทองเที่ยว 2,500,300.00 460,000.00 460,000.00 18.40 2,040,300.00 81.60

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

เกษตรจังหวัดระยอง

สนง.เกษตร 2,000,000.00 510,390.00 981,913.64 49.10 1,018,086.36 86.40

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

5 โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและขยายเครือขาย

สนง.สหกรณ 1,600,000.00 15,548.39 1,136,508.39 71.03 463,491.61 28.97

การตลาดของเกษตรกรในจังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

6 โครงการสนับสนุนการวางแผนธรุกิจผลิตภัณฑ

ชุมชนเดนจังหวัดระยอง

สนง.พัฒนาชุมชน 250,000.00 2,700.00 160,000.00 64.00 90,000.00 36.00

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

7 โครงการสงเสริมประสิทธภิาพแรงงานและ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม

สนง.แรงงาน 500,000.00 358,000.00 500,000.00 100.00 - 0.00

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานบริหารจัดการ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

สนง.เกษตร 6,100,000.00 356,986.00 2,180,406.00 35.74 1,540,280.00 3,919,594.00 64.26

การเกษตรประจําตําบล จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

คงเหลือท่ี ช่ือโครงการ

 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   
                และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน งบประมาณ เบกิจาย เบกิจาย เบิกจายสะสม เบกิเกิน คงเหลือ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร เดือนนี้ สะสม รอยละ สงคืน รอยละ
9 โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลคายางพาราจังหวัด

ระยอง

สนง.เกษตร 2,000,000.00 79,718.50 364,524.50 18.23 1,635,475.50 81.77

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

10 โครงการสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยจากศูนยเรียนรู

สนง.เกษตรและสหกรณ 200,000.00 70,000.00 80,000.00 40.00 120,000.00 60.00

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

11 โครงการพัฒนาเครือขายหมูบานตนแบบศูนย

การเรียนรู

สนง.พัฒนาชุมชน 120,000.00 48,000.00 120,000.00 100.00 - 0.00

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสา

ยเขางวงชาง - หวยทับมอญ

สนง.ทางหลวงชนบท 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 -

(งบรายจายอื่น)

13 โครงการจัดซื้อรถตักหนาขุดหลังขับเคลื่อน 4 ลอ

 แบบลอยางติดโรตาร่ีตัดหญา

อ.บานคาย อ.ปลวกแดง 13,845,000.00 - - - 13,845,000.00 -

และอุปกรณโรบาร จํานวน 15 ชุด อ.วังจันทร อ.เขาชะเมา

(งบรายจายอื่น)

14 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 150 ตัน

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

(งบรายจายอื่น)

15 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 720 ตัน

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

(งบรายจายอื่น)

16 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 400 ตัน

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

(งบรายจายอื่น)

17 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 200 ตัน

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

(งบรายจายอื่น)

18 โครงการจัดซื้อปุยอินทรียอัดเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 160 ตัน

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

(งบรายจายอื่น)

19 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอรตัดหนาขับเคลื่อน 4

 ลอ แบบลอยาง ติดโรตาร่ีตัดหญา

อ.บานคาย 510,000.00 - 508,000.00 99.61 2,000.00 0.39

และอุปกรณโรบาร จํานวน 1 ชุด

(งบรายจายอื่น)

20 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชน สนง.สาธารณสุข 2,000,000.00 100,905.00 1,438,289.00 71.91 10,500.00 561,711.00 28.09

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

คงเหลือท่ี ช่ือโครงการ
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย เบิกจาย เบิกจายสะสม เบิกเกิน คงเหลือ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร เดือนนี้ สะสม รอยละ สงคืน รอยละ
21 โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวัยใน

ครอบครัว

สนง.พัฒนาสงคมและ 1,000,000.00 80,000.00 877,892.00 87.79 77,880.00 122,108.00 12.21

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ความม่ันคงของมนุษย

22 โครงการขุดลอกหนองสบเสือ อ.แกลง ที่ทําการปกครอง 12,000,000.00 - - - 12,000,000.00 -

(งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง) อ.แกลง

23 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายแยก ทล.344 -

 บ.ชุมแสง

สนง.ทางหลวงชนบท

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 200,000.00  - 61,102.00 30.55 138,898.00 69.45

(งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง) 11,800,000.00 1,767,750.00 1,767,750.00 14.98 10,032,250.00 85.02

24 โครงการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด

อยางยั่งยืน

สนง.จังหวัดระยอง 2,000,000.00 680,400.00 1,370,851.00 68.54 629,149.00 31.46

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

25 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานปองกันและงาน

จราจรดวยระบบสงภาพทางไกล

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

(งบลงทุน คาครุภัณฑ)

26 การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและการฝก

สาธติเพ่ือเตรียมความพรอมการชวยเหลือ

สนง.ปองกันและบรรเทา 2,000,000.00 - 2,000,000.00 100.00 - -

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.ระยอง

27 โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารผลิตภัณฑ

สุขภาพและสินคาวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง

สนง.สาธารณสุข

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 2,210,000.00 765,084.00 1,186,352.00 53.68 1,023,648.00 46.32

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) 2,490,000.00 - 90,000.00 3.61 2,400,000.00 96.39

28 โครงการกอสรางถนนทองเท่ียวบนเกาะเสม็ด

พรอมทั้งปรับภูมิทัศนการเดินเทา

สนง.ทางหลวงชนบท 62,000,000.00 - - - 62,000,000.00 -

ศึกษาธรรมชาติ

(งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง)

29 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเกาะมันใน

ศูนยวิจัยทรัพยากรทาง 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00 -

จังหวัดระยอง ทะเลและชายฝงอาวไทย

(งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง) ฝงตะวันออก

30 โครงการอนุรักษและฟนฟูปะการังในเขต

อุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด

อุทยานแหงชาติ

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) เขาแหลมหญา - หมู 500,000.00 200,000.00 500,000.00 100.00 - 0.00

(งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง) เกาะเสม็ด 1,500,000.00 1,150,000.00 1,150,000.00 76.67 350,000.00 23.33

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณชายหาดแม

รําพึง

สนง.โยธาธกิารและ 3,500,000.00 - - - 3,500,000.00 -

(งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง) ผงัเมือง จังหวัดระยอง

32 โครงการฟนฟูพื้นที่ที่มีการลักลอบท้ิงกากของ

เสียอุตสาหกรรม

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 2,000,000.00 525,000.00 593,765.65 29.69 1,406,234.35 70.31

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และสิ่งแวดลอม จ.ระยอง

33 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดหาตัวบงชี้ตัวช้ีวัดทาง

ธรรมชาติเบื้องตนที่เปลี่ยนแปลงไป

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 1,000,000.00 - 350,000.00 35.00 650,000.00 65.00

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และสิ่งแวดลอม จ.ระยอง

34 โครการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียเกาะเสม็ด ที่ทําการปกครอง 25,000,000.00 - - - 25,000,000.00 -

(งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง) อําเภอเมืองระยอง

35 โครงการจัดทํา "ผังชุมชน" โดยการมีสวนรวม

และการพัฒนาตามผังชุมชน

สนง.โยธาธกิารและ 2,000,000.00 70,221.50 554,968.46 27.75 1,445,031.54 72.25

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ผงัเมือง จังหวัดระยอง

36 โครงการวางและจัดทําผังเมือง อําเภอปลวกแดง สนง.โยธาธกิารและ 12,000,000.00 3,595,500.00 6,591,750.00 54.93 5,408,250.00 45.07

(งบรายจายอื่น) ผงัเมือง จังหวัดระยอง

37 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว ศูนยการทองเท่ียวกีฬา 1,500,000.00 - 1,351,200.00 90.08 148,800.00 9.92

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และนันทนาการ จ.ระยอง

คงเหลือท่ี ชื่อโครงการ

 

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย เบิกจาย เบิกจายสะสม เบิกเกิน คงเหลือ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร เดือนนี้ สะสม รอยละ สงคืน รอยละ
38 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 7,000,000.00 - 1,750,000.00 25.00 5,250,000.00 75.00

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 50.00 1,500,000.00 50.00

39 โครงการจัดต้ังศูนยอุบัติภัย (หนึ่งตําบลหนึ่งทีม 

กูชีพกูภัย) จังหวัดระยอง

สนง.ปองกันและบรรเทา 2,750,000.00 97,490.22 2,750,000.00 100.00 - 0.00

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.ระยอง

40 โครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ จังหวัดระยอง

สนง.เกษตรและสหกรณ 200,000.00 85,000.00 85,000.00 42.50 115,000.00 57.50

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

41 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ

และกลุมอําเภอ

ที่ทําการปกครอง

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

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

263,989,300.00 12,518,693.61 32,460,272.64 12.30 1,628,660.00 231,529,027.36 87.70

 * หมายเหตุ 

1. โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวัยในครอบครัวดําเนนิการเสร็จส้ินโครงการแลว ขออนมุัติใชเงินเหลือจายจากโครงการอกี 80,000 บาท

2. ยอดคงเหลือจากตารางเปนยอดคงเหลือสุทธิหลังบวกยอดเบิกเกินสงคืนงบประมาณเรียบรอยแลว

คงเหลือ

รวม

ท่ี ชื่อโครงการ

 
 

ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ๏  จัดทําโครงการ   จํานวน    17   โครงการ   
  ๏  อนุมัติแลว   จํานวน   9,066,400.00   บาท 
  ๏  เบิกจายแลว   จํานวน   5,950,511.85   บาท    (คิดเปนรอยละ  66) 

  ๏  คงเหลือ   จํานวน 3,115,888.15   บาท    (คิดเปนรอยละ  34) 

 เบิกจาย  คงเหลือ

1 แกไขปญหาความเดือดรอนที่เปนปญหาเรงดวนของประชาชน และไมมีงบประมาณแหลงอื่นใดสนับสนุนและดําเนินการได

1.1 โครงการขุดลอกคลองยายเหงี่ยม(ชวงหนาฝาย) หมูที่ 10               

ตําบลกะเฉด  อําเภอเมือง

อําเภอเมือง 500,000.00                500,000.00                -                             

1.2 โครงการขุดลอกคลองสารเพท หมูที่ 7 ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง อําเภอแกลง 500,000.00                499,000.00                -                             

1.3 โครงการขุดลอกคลองแถวเนิน-ชากกอไผ หมูที่ 3 ตําบลชากบก  

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง

อําเภอบานคาย 500,000.00                500,000.00                -                             

1.4 โครงการขุดสระกักเก็บนํ้า บริเวณหมูบานหวยมะหาด หมูที่ 7      

ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง

อําเภอบานฉาง 426,000.00                426,000.00                -                             

1.5 โครงการขุดลอกคลองปลวกแดง หมูที่ 1 ตําบลปลวกแดง           

อําเภอปลวกแดง

อําเภอปลวกแดง 500,000.00                498,000.00                -                             

1.6 โครงการขุดลอกคลองหนองมน หมู 4 ตําบลชําฆอ  อําเภอเขาชะเมา อําเภอเขาชะเมา 500,000.00                500,000.00                -                             

1.7 โครงการโครงการกอสรางทางราดยางถนนสาย 4334-แผนดินทอง อําเภอวังจันทร 500,000.00                498,500.00                -                             

1.8 โครงการขุดลอกครองชากออย หมู 6 ตําบลมะขามคู                     

อําเภอนิคมพัฒนา

อําเภอนิคมพัฒนา 409,000.00                408,500.00                -                             

1.9 โครงการขุดลอกสระนํ้าสาย 15 ซอย 9 หมูที่ 5 ตําบลพนานิคม    

อําเภอนิคมพัฒนา

อําเภอนิคมพัฒนา 61,000.00                  61,000.00                  -                             

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

2  สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแหงชาติ เชน การแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ 

- - - -                             -                             -                             

 รวม   -  โครงการ - -                             -                             -                             

หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ  

ที่ไดรับอนุมัติ

 ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยงบประมาณ : บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

  
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 35 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เบิกจาย  คงเหลือ

3 สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ทั้งทางดานการพัฒนาระบบขอมูล การพัฒนาบุคลากร 

3.1 โครงการจัดประชมุรายการสื่อมวลชลทองถิ่นพบผูวาราชการจังหวัดฯ สํานักงานจังหวัด 70,250.00                  48,833.00                  21,417.00                  

3.2 โครงการจัดตั้งทีมตําบลเพื่อคนระยอง สํานักงานพฒันาชุมชน 164,000.00                33,600.00                  130,400.00                

3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ สํานักงานจังหวัด 500,000.00                307,928.38                192,071.62                

3.4 โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมสัตวน้ํา 

          

สํานักงานประมง

จังหวัด

292,800.00                198,600.00                94,200.00                  

3.5  โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล

จังหวัดระยอง

สํานักงานจังหวัด 500,000.00                405,580.00                94,420.00                  

3.6 โครงการจัดงาน "ประเพณีและเทศกาลผลไมประจําจังหวัดระยอง" 

ประจําปงบประมาณ 2552

สํานักงานจังหวัด 1,000,000.00             1,000,000.00             -                             

3.7 โครงการสนับสนุนการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดประจําป

งบประมาณ 2552

สํานักงานจังหวัด

รวมกับที่ทําการ

ปกครอง

300,000.00                64,970.47                  235,029.53                

3.8 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรของดีจังหวัดระยอง สํานักงานจังหวัด 2,343,350.00             1,259,682.00             1,083,668.00             

รวม  8  โครงการ 5,170,400.00           2,059,511.85           3,110,888.15           

9,066,400.00             5,950,511.85             3,115,888.15              รวมทั้งส้ิน   18   โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ  

ที่ไดรับอนุมัติ

 ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยงบประมาณ : บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 
 

ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 36 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนพฤษภาคม  2552  ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 133.77 
ลานบาท   เพิ่มขึ้นรอยละ  31.82  ตามการเพิ่มขึ้นของสินคา  
ประเภทอาหาร   และประ เภทของใช   ของตกแต ง           
ของที่ระลึก  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว ที่สําคัญ
ของจังหวัด  ไดแก ทุเรียนทอดกรอบ ปลาหมึกปรุงรส 
น้ํามันหอมระเหย และหัตถกรรม  บานทรงไทยจิ๋ว และ
สินคาOTOP  ไดมีการจําหนายผานอินเทอรเน็ต  เชน     
ไทยตําบลดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการ
พัฒนาชุมชน(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 
เปนตน 

 
แนวโนมสินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผลิต ภัณฑ        

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2551
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 101.48 131.06 137.85 133.77

   % -33.47 -4.70 -1.49 31.82
1. ประเภทอาหาร 58.64 93.14 101.34 97.75

   % -50.09 -1.53 4.59 66.70
2. ประเภทเครื่องดื่ม 5.68 2.11 1.60 1.64

   % 7.17 -56.22 -72.65 -71.13 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 1.02 0.92 0.93 0.92

   % -14.29 -23.97 -28.46 -9.80 

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ท่ีระลึก
31.91 34.29 33.44 32.82

   % 29.87 3.94 4.57 2.85
5. ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 4.23 0.60 0.54 0.64

   % 6.28 -84.69 -86.19 -84.87 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 37 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม ป 2552  

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  19,336  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  585.81  ลานบาท  ในเดือนพฤษภาคม 2552     
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  
98  ราย (ลดลงรอยละ 34.67)  และจํานวนเงินอนุมัติ  4.64  
ลานบาท  (ลดลงรอยละ  10.25)  สวนยอดหนี้คางชําระ
ต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป มีจํานวน  27.44  ลานบาท  (เพิ่มขึ้น
รอยละ 17.47)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระรอยละ  26.64  
(เพิ่มขึ้นรอยละ  4.88)   

   
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2551
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

อนุมัติเงินกู(ราย) 150 129 84 98
  % -34.78 -12.24 -61.82 -34.67 
จํานวนเงินกู 5.17 4.62 2.72 4.64
  % -36.01 -9.23 -60.35 -10.25 
รับชําระคืน 0.41 5.26 4.59 5.16
  % -8.15 5.62 -6.52 -4.62 
เงินกูคงเหลือ 90.83 105.67 104.08 103.05
  % -8.69 2.90 -0.53 13.45
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 23.36 24.18 25.68 27.44
  % 21.16 15.64 18.34 17.47
รอยละของหน้ีคางชําระ 25.40 22.88 24.67 26.64
  % 31.20 12.38 18.95 4.88

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 


