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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
 

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้น  
จากเดือนกอนหนา  โดยเครื่องช้ีสวนใหญที่ปรับฤดูกาล
แลวมีการขยายตัวจากเดือนกอน และมีอัตราการหดตัว      
ที่นอยลงเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปกอน  ทั้งผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน 
การสงออกและการนําเขา อยางไรก็ดี ผลผลิตในภาคเกษตร
และราคาพืชผลสําคัญที่ลดลงมากเทียบกับฐานที่สู ง         
ในปกอน  ทําใหรายไดเกษตรกรจากพืชผลสําคัญยังคง    
หดตัวตอเนื่อง  ขณะที่ภาคการทองเที่ยวหดตัวตอเนื่อง  
สวนหนึ่งเนื่องจากการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009  ที่เริ่มแพรกระจายไปทั่วโลก  ทําใหองคการ
อนามัยโลกประกาศยกระดับการเตือนภัยเปนระดับ 6      
ในเดือนนี้ 

 

เสถียรภาพดานตางประเทศอยูในเกณฑดีตอเนื่อง
จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินสํารองระหวาง
ประเทศที่อยูในระดับสูง  สําหรับเสถียรภาพในประเทศ 
อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําตอเนื่อง  สวนการจางงาน     
คอนขางทรงตัว 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมิถุนายน   2552    
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว  ตามผลผลิตและราคา
พืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลง  
ภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว  สวนภาคเหมืองแรและ
เหมืองหินปรับตัวดีขึ้น   ดานอุปสงค  ดานการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัว  เชนเดียวกับการนําเขาและการสงออก 
สวนการบริโภคชะลอตัว  ตามภาษีมูลคาเพิ่ม  และผลการ
เบิกจายรายจายลงทุนลดลง  ดานการเงินชะลอตัว           

ดานปริมาณเงินฝากลดลง  สวนปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้น    
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัด  และดาน     
การจางงานมีแนวโนมชะลอตัว 
 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากผลผลิตและราคาของ
ยางพารา  มันสําปะหลัง  และสับปะรดที่ลดลง   
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  จากปริมาณผลผลิตและ
ราคาไกเนื้อที่ลดลง  สวนผลผลิตของเปดเนื้อและสุกร
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยผลผลิต
หินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  แตผลผลิตแรทรายแกว
ปรับตัวลดลง 
   ๏  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัว  โดยปริมาณการ  
ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลง  สวนจํานวนทุนจดทะเบียนและแรงงาน
อุตสาหกรรม  และภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น  
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ชะลอตัว            
เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคไขหวัดสายพันธใหม 2009
ทําใหนักทองเที่ยวชะลอการทองเที่ยว  
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏   การบริ โภคภาคเอกชน   ชะลอตัว   จาก
ภาษีมูลคาเพิ่ม  และจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมลดลง  
สวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม   และปริมาณ           
การใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

  ๏   การลงทุนภาคเอกชน   หดตัว   โดยพื้นที่
อนุญาตกอสราง  จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  
และจํานวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวลดลง  

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  แมวาการเบิกจาย
งบประจําปรับตัวเพิ่มขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลง 

  ๏   การค าระหว างประเทศ   หดตัวตอ เนื่ อง       
โดยมูลคาการนําเขาและการสงออกยังคงลดลง   

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ชะลอตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
และปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้น  สวนอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนม
ปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองลดลงรอยละ  2.03  ตามการลดลงของหมวดพาหนะ 
การขนสง การสื่อสาร และพลังงาน  
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สวนอัตราการวางงาน  
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

 1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมิถุนายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
8,274.44  ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  436.49  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.01  และต่ํากวาประมาณการ  
3,724.86  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  31.04 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552 
(ตุลาคม 2551-มิถุนายน 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น 52,761.55  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 
33,256.67  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  38.66  และต่ํากวา
ประมาณการ  39,083.92  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  42.55   
     
  การนําสงรายได  
  เดือนมิถุนายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  7,308.52  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
6,576.17  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.98  รายไดอื่น  0.11  
ลานบาท   คิดเปนรอยละ   0 .00  และรายได เงินนอก
งบประมาณ  732.24  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.02 
 
 
 

  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 5 2    
(ตุลาคม  2551-มิถุนายน  2552)  มีจํานวน   49,097.12      
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  43,588.76  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.78  รายไดจากการขาย  0.04  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.00  รายไดอื่น  1.09  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ 0.00  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  5,507.23  
ลานบาท  คิดเปน  รอยละ  11.22 
    
ดานรายจาย 
  เดื อนมิ ถุนายน  2552   จั งห วัดระยองมีการ         
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,463.20  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  225.20  ลานบาท คิดเปนรอยละ  18.19 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-มิถุนายน 2552)  จังหวัดระยอง     
มีการเบิกจายจํานวน  12,266.57  ลานบาท  ตํ่ากวาชวง
เดียวกันของปกอน  411.09  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.24   
 
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมิถุนายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  6,576.28  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,407.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  5,168.72  ลานบาท 
     
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมิถุนายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  151.74  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
111.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  40.18  ลานบาท 
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1.3  ความคืบหนาการเบิกจายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาจั งหวัดระยอง   และ            
งบบริหารจั งหวัดแบบบูรณาการ   ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552   
 

 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2552  จังหวัดระยอง   ไดรับงบประมาณ  263,989,300  
บาท 
   -  จัดทําโครงการ  จํานวน  41  โครงการ    
 -  เบิกจายแลว  จํานวน  36,407,579.29  บาท    
                    (คิดเปนรอยละ  14) 

-  คงเหลือ จํานวน   227,581,720.71  บาท       
   (คิดเปนรอยละ  86) 

    

 งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 9,700,000  บาท 
  -  จัดทําโครงการ   จํานวน  17   โครงการ   
  -  อนุมัติแลว  จํานวน  9,066,400.00  บาท 
  -  เบิกจายแลว  จํานวน  7,210,193.85  บาท 
                    (คิดเปนรอยละ  80) 
  -  คงเหลือ  จํานวน 1,856,206.15  บาท     
                    (คิดเปนรอยละ  20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนมิถุนายน 2552   ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 134.41        
ลานบาท   ลดลงรอยละ  10.07  ตามการชะลอตัวของสินคา  
ประเภทอาหาร  ประเภทของใช  ของตกแตง  ของที่ระลึก  
และประเภทเครื่องดื่ม  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว 
ที่สําคัญของจังหวัด  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  19,515  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  594.93  ลานบาท   ในเดือนมิถุนายน 2552      
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้น     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกู
จํานวน  179  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 19.33)  และจํานวนเงิน
อนุมัติ  9.12  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  103.37)  สวนยอด
หนี้คางชําระตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป มีจํานวน  28.73 ลานบาท  
(เพิ่มขึ้นรอยละ 21.89)  และรอยละของหนี้ที่คางชําระ     
รอยละ  27.05  (เพิ่มขึ้นรอยละ  20.33)   
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 5 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมิถุนายน   2552    
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว  ตามผลผลิตและราคา
พืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลง  
ภาคอุตสาหกรรมยังคงชะลอตัว  สวนภาคเหมืองแรและ
เหมืองหินปรับตัวดีขึ้น   ดานอุปสงค  ดานการลงทุน
ภาคเอกชนหดตัว  เชนเดียวกับการนําเขาและการสงออก 
สวนการบริโภคชะลอตัว  ตามภาษีมูลคาเพิ่ม  และผลการ
เบิกจายรายจายลงทุนลดลง  ดานการเงินชะลอตัว           
ดานปริมาณเงินฝากลดลง  สวนปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้น    
ดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัด  และดาน     
การจางงานมีแนวโนมชะลอตัว 

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากผลผลิตและราคาของ
ยางพารา  มันสําปะหลัง  และสับปะรดที่ลดลง   
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  จากปริมาณผลผลิตและ
ราคาไกเนื้อที่ลดลง  สวนผลผลิตของเปดเนื้อและสุกร
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  โดยผลผลิต
หินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น  แตผลผลิตแรทรายแกว
ปรับตัวลดลง 
   ๏  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัว  โดยปริมาณการ  
ใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรมและจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ปรับตัวลดลง  สวนจํานวนทุนจดทะเบียนและแรงงาน
อุตสาหกรรม  และภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น  
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว ชะลอตัว            
เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคไขหวัดสายพันธใหม 2009
ทําใหนักทองเที่ยวชะลอการทองเที่ยว  
 

 

 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏   การบริ โภคภาคเอกชน   ชะลอตัว   จาก
ภาษีมูลคาเพิ่ม  และจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมลดลง  
สวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม   และปริมาณ           
การใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

  ๏   การลงทุนภาคเอกชน   หดตัว   โดยพื้นที่
อนุญาตกอสราง  จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  
และจํานวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวลดลง  

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  แมวาการเบิกจาย
งบประจําปรับตัวเพิ่มขึ้น  แตการเบิกจายงบลงทุนลดลง 

  ๏   การค าระหว างประเทศ   หดตัวตอ เนื่ อง       
โดยมูลคาการนําเขาและการสงออกยังคงลดลง   

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ชะลอตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
และปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้น  สวนอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนม
ปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองลดลงรอยละ  2.03  ตามการลดลงของหมวดพาหนะ 
การขนสง การสื่อสาร และพลังงาน  
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สวนอัตราการวางงาน  
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 
         รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ในเดือนมิถุนายน 
2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 6 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรมในเดือนมิ ถุนายน  2552  หดตัว        
พิจารณาจากดานมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  63.87  เนื่องจากปนี้สภาพ
อากาศไมเอื้ออํานวยตอการกรีดยาง  ทําใหผลผลิตลดลง  
ประกอบกับราคายางพาราที่ปรับตัวลดลงตอเนื่องตามราคา
ในตลาดโลก  ดานมูลคาผลผลิตมันสําปะหลังลดลงเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 62.32  เนื่องจาก
ราคามันสําปะหลังที่ปรับตัวลดลงตอเนื่อง  ทําใหเกษตรกร
ชะลอการขุดมันสําปะหลังเพื่อรอดูสถานการณดานราคา  
ประกอบกับตลาดสําคัญในตางประเทศชะลอการนําเขา    
ซึ่งเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาชะลอตัว  
และมูลคาผลผลิตสับปะรดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  22.22  เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกประสบ
ปญหาภัยแลง สงผลใหมีผลผลิตออกสูตลาดนอย  ในขณะที่
โรงงานแปรรูปมีความตองการวัตถุดิบอยางตอเนื่อง          
ทําใหมีการแขงขันดานราคารับซื้อวัตถุดิบ  สงผลใหราคา
สับปะรดที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม   ในชวง  3  เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวายังชะลอตัว  จากดาน
ราคายางพารามีแนวโนมลดลงตามราคายางในตลาดโลก  
เปนผลจากอุปสงคตางประเทศที่ลดลง  โดยเฉพาะตลาดยาง
รถยนตของจีน  ดานราคามันสําปะหลังคาดวาจะยังคงลดลง  
เนื่องจากประเทศคูค าชะลอการสั่ งซื้อผลิตภัณฑมัน
สําปะหลัง   และราคาสับปะรดคาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  
เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสินคาอยูมาก  ทั้งโรงงาน
และแผงรับซื้อตาง ๆ  
 

 
 
 
 

 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2551

มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ยางพารา 163.29 1.01 23.58 58.99

 % 38.23 -83.98 -73.01 -63.87 

มันสําปะหลงั 108.33 102.14 65.93 40.81

 % 89.91 -47.89 -55.85 -62.32 

สับปะรด 234.06 341.95 281.46 182.06

 % 1.45 88.91 22.23 -22.22 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 7 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว   ในเดือนมิ ถุนายน  2552  ชะลอตัว      
โดยมูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  18.83  ปริมาณผลผลิตไกเนื้อลดลง    
สวนหน่ึงเปนผลจากสภาพอากาศที่รอนมาก  ทําใหไกกิน
อาหารไดนอย   ประกอบราคาไก เนื้ อปรับตัวลดลง        
อยางตอเนื่อง  สวนมูลคาผลผลิตเปดเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  2.79  เนื่องจากผูบริโภค
หันมาบริโภคเปดเนื้อมากขึ้น ประกอบกับราคาที่มีแนวโนม
เพิ่มขึ้น  จึงจูงใจใหเกษตรกรเรงผลิตเพิ่มขึ้น  และมูลคา
ผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  3.55  โดยราคาสุกรยังคงตัวอยูในระดับสูงแตเริ่มมี
ทิศทางลดลงจากเดือนกอนหนา   สวนปริมาณสุกรจะ
ปรับตัวลดลงเล็กนอย  สําหรับราคาไขไกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนจาก 2.36 บาท/ฟอง  เปน 2.50 
บาท/ฟอง สวนราคาไขเปดลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนจาก  3.42  บาท/ฟอง  เปน  3.32  บาท/ฟอง   
 
  แนวโนมดานปศุสัตว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาชะลอตัว  โดยมูลคาผลผลิตสุกร
มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น  ตามราคาที่ยังคงตัวในระดับสูง  
ดานผลผลิตเปดเนื้อมีแนวโนมจะปรับตัวสูงขึ้น  แตดาน
ผลผลิตไกเนื้อคาดวาปรับตัวลดลงตามราคาที่ลดลงตอเนื่อง  
ดานราคาไขไกและไขเปดคาดวาจะขยายตัวไดดี  เนื่องจาก
ผูบริโภคมีความตองการบริโภคเพิ่มขึ้น  ขณะที่ราคายังคง
ชะลอตัว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2551

มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ไกเนื้อ 138.57 150.13 136.21 112.48

 % 20.17 14.14 -31.45 -18.83 

เปดเนื้อ 22.68 17.17 22.51 23.32

 % -8.04 -31.72 -12.08 2.79

สุกร 42.07 43.95 44.12 43.57

 % 68.92 -11.08 -0.65 3.55

รายการ
2552

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

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหินในเดือนมิถุนายน 2552  
ขยายตัว  โดยมูลคาผลผลิตหินปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  110.97  เนื่องจากผูประกอบการ
ไดเรงการผลิตเพิ่มขึ้น  จากความตองการของโรงานผลิต
ปูนซีเมนตตามการขยายตัวของภาคการกอสราง  และมูลคา
ผลผลิตหินแกรนิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  55.29  เนื่องจากผูประกอบการเรงการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการของภาคกอสรางที่ขยายตัว  
ประกอบกับราคาหินปูนที่ปรับตัวสูงขึ้น  อยางไรก็ตาม  
มูลคาผลผลิตของแรทรายแกวลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  38.34   
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาผลผลิต
แรทรายแกว    จะปรับตัวดีขึ้นตามความตองการของตลาดที่
มีแนวโนมดีขึ้น  สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวา
จะขยายตัวจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  ตามภาคการกอสรางที่
ขยายตัวไดดี  โดยเฉพาะการกอสรางอาคารพาณิชยที่
เพิ่มขึ้นมาก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2551

มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

แรทรายแกว 20.30 43.40 8.40 12.51

 % -87.56 237.87 -64.55 -38.34 

หินปนู 3.76 5.01 5.75 7.95

 % 12.92 -5.91 2.16 110.97

หินแกรนิต 8.74 18.05 11.00 13.57

 % 5.64 102.31 113.54 55.29

รายการ
2552

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

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนมิถุนายน 2552  ชะลอตัว
โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  96.32  สาเหตุสําคัญ   
มาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีน้ํ ามัน   และภาษี เครื่องดื่ม      
ดานจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  2.18   และจํานวน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ 0.60  อยางไรก็ตาม  ปริมาณการใชไฟฟา
ในภาคอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของปกอนรอยละ  17.37  เนื่องจากมีบางโรงงานที่ชะลอ
การผลิตจากผลกระทบดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  จํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน      
ของปกอนรอยละ 0.67 สําหรับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่เปดกิจการใหมจํานวน 1 โรงงาน  คือ  ประเภทผลิตภัณฑ
โลหะ   
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในชวง 3 
เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาจะขยายตัว  จาก
ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการยกเลิกมาตรการลด
ภาษีสรรพสามิตน้ํามัน สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
และการจางแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยลบที่มีผลตอ
อุตสาหกรรม  คือ  ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  และการ
สงออกที่หดตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551

มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 ปรมิาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม  
 (ลานกโิลวัตต)

624.77 489.02 500.06 516.26

% 8.12 -13.73 -20.75 -17.37 

โรงงานภาคอตุสาหกรรม*(โรงงาน) 1,790 1,816 1,774 1,778

% 4.13 3.53 -0.78 -0.67 

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 148,247 150,582 148,922 149,138

% 5.65 4.32 0.57 0.60
ทุนจดทะเบียนภาคอตุสาหกรรม*(ลานบาท) 841,043.00 860,360.14 859,172.23 859,349.96

% 14.29 5.57 2.19 2.18

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 2,355.58 3,149.23 3,133.43 4,624.41

% -11.85 -2.56 -0.64 96.32

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 เดือนมิถุนายน ป 2552 

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
 

  การบริการและการทองเที่ยว  ขยายตัว  โดยมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในชวงไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2551)  จํานวน  
509,510  คน  ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  
รอยละ  10.50   โดยเปนสวนใหญนักทองเที่ยวชาวไทย   
คิดเปนรอยละ  79.07  และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่
เดินทางเขามาทองเที่ยวมากที่สุด  ไดแก  ญี่ปุน  เกาหลี
สหรัฐฯ และจีน   ตามลําดับ  สําหรับอัตราการเขาพัก
โรงแรม  อยูที่รอยละ  48.83  ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  19.41  ดานจํานวนสถานพักแรม  
มีทั้งหมด  238  แหง  มีจํานวนหองพัก  9,497  หอง  วันพัก
เฉลี่ย  2  วัน   และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
ระยอง   ไดแก    หาดแมรําพึง   หาดแมพิม   เกาะเสม็ด       
เกาะมัน  ตลาดบานเพ   เปนตน 
 

 
 

 
 

 
 

 แนวโนมการทองเที่ยว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทาง
มาทองเที่ยวในจังหวัดมีแนวโนมลดลง  เนื่องจากไดมีการ
ระบาดของโรคไขหวัดสายพันธ 2009 เกิดขึ้นในประเทศ
ไทยแลว  อาจสงผลกระทบใหนักทองเที่ยวไมกลาที่จะ
เดินทางทองเที่ยวมากนัก  เพราะกลัวจะติดเชื้อหวัดซึ่ง
สามารถติดตอไดโดยงาย  ทั้งนี้  หนวยงานที่เกี่ยวของควร
เขามาแกไขปญหา และการยับยั้งการระบาดของโรคโดยเร็ว  
เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยวของจังหวัดและ
ประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เคร่ืองชี้การบริการและการทองเที่ยว 
 

ทัง้ป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทัง้ป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

จํานวนกนักทองเที่ยว(คน) 1,946,257 457,868 450,388 468,734 569,267 2,073,553 567,720 543,842 452,481 509,510

    % 15.07 20.47 11.80 16.21 12.70 6.54 23.99 20.75 -3.47 -10.50 

 อัตราการเขาพักของโรงแรม 

              (รอยละ)
51.94 46.24 53.58 46.85 60.59 49.43 51.99 55.57 41.40 48.83

    % 10.44 19.83 4.15 8.19 70.59 -4.60 12.31 3.71 -11.63 -19.41 

รายการ
2550 2551

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน  
                 - เปนขอมูลดิบ(Raw Data)ซ่ึงเปนจาํนวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท และบงักะโลเทานั้น   
ที่มา:  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (http://www.tourism.go.th/2009/th/statistic/tourism.php?cid=12) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 11 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 

 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนมิถุนายน 2552  
ชะลอตัว  พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับ     
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 44.96  สวนใหญเปนผลจาก
การนําเขาผานดานศุลกากรลดลง ทําใหการจัดเก็บภาษีอากร 
ซึ่งเปนภาษีหลักลดลง ประกอบกับประชาชนระมัดระวัง
การใชจายมากขึ้น และจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  1.14  
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  ทําใหประชาชน
บางสวนไดชะลอการซื้อรถยนตออกไปกอน  สวนปริมาณ
การจําหนายรถจักรยานยนตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  3.89  เนื่องจากผูบริโภคมีความ
ตองการเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเปนผลจากการมีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการขายผลผลิตทางการเกษตร  และปริมาณการใช
ไฟฟาของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนรอยละ  2.85  ตามการเพิ่มขึ้นของจํานวนบานและ
อาคารพาณิชย 
 

แนวโนมการบริโภค  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาจะชะลอตัว   จากภาษีมูลคาเพิ่ม
ลดลงตามการสงออกที่มีแนวโนมลดลงตอเนื่อง  จํานวน
รถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมคาดวาจะยัง
ชะลอตัวเชนกัน  และความเชื่อมั่นผูบริโภคปรับตัวลดลง
จากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 ภาษีมูลคาเพิ่ม(ลานบาท) 5,165.66 2,663.16 2,433.35 2,843.28
  % 24.76 -49.22 -44.15 -44.96 
จํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม(คัน) 350 275 268 346
  % 8.70 -28.20 -19.76 -1.14 
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม(คัน) 3,062 2,107 2,913 3,181
  % 4.01 -20.46 -13.04 3.89
ปรมิาณการใชไฟฟาครวัเรอืน(ลานกิโลวัตต) 40.34 43.78 44.36 41.49
  % 4.70 4.64 11.54 2.85

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชน  ในเดือนมิถุนายน 2552  
หดตัว   โดยจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางลดลง       
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จํานวน  95,681 
ตารางเมตร  ลดลงรอยละ  18.95 จากการลดลงของพื้นที่
อนุญาตกอสรางอาคารพาณิชย  โรงงานอุตสาหกรรม  และ
อาคารอื่นๆ  จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  11.67   จํานวนทุนจด
ทะเบียนธุรกิจนิ ติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  95.53  และปริมาณการจด
ทะเบียนรถยนตพาณิชยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอนรอยละ  40.00  สวนปริมาณการใชไฟฟาเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 11.87  สําหรับ
ธุรกิจนิติบุคคล  จดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ ไดแก  ประเภท
กิจการโรงกลึง   ประเภทกิจการนําเขาและสงออกโลหะ
ทองเหลือง ทองแดง ผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ  และประเภท
กิจการใหคําปรึกษาและรักษาโรคทั่วไปหรือเฉพาะโรค  
หรือการทําศัลยกรรม  รวมถึงคลินิกในสถานที่ทํางาน   
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาจะชะลอตัว  พิจารณา
จากพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง  จํานวนธุรกิจนิติบุคคล 
และการจดทะเบียนรถยนตพาณิชยมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้  
ผูประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับปญหาความไม
แนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการชะลอตัวลงของอุปสงค
จากในและนอกประเทศ 

 

 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2551
ม.ิย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

 พื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง
รวม(ตารางเมตร)

118,059 92,482 381,031 95,681

% -59.16 -48.53 440.17 -18.95 
 - ท่ีอยูอาศยั(ตารางเมตร) 66,323 72,396 342,028 86,807

% -73.14 0.78 470.02 30.89
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 13,481 1,732 28,960 6,910

% -9.03 -45.53 1,435.52 -48.74 
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 18,489 16,510 10,026 960

% -2.67 -84.21 32.27 -94.81 
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 19,766 1,844 17 1,004

% 137.49 1,489.66 -98.41 -94.92 

 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกจิ
(ลานกโิลวัตต)

16.43 19.04 19.31 18.38

% 0.92 5.43 7.70 11.87
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม(ลานบาท) 1,692.34 33.15 22.36 75.66

% 819.40 -95.43 -95.51 -95.53 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 60 22 48 53

% 42.86 -54.17 4.35 -11.67 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 550 316 310 330

% 27.91 -39.11 -53.24 -40.00 

รายการ
2552

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

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

     การใชจ ายภาครัฐ   ในเดือนมิ ถุนายน  2552     
ชะลอตัว  โดยผลการเบิกจายงบลงทุนลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  7.53  เนื่องจากมีบาง
โครงการติดปญหาหลายประการ  เชน  ปญหาการเขา
ดําเนินการในพื้นที่กอสรางไมไดติดปญหาเจาของที่ดินไม
ยอมขายที่ดินในราคาประเมิน  เปนตน  สําหรับผลการ
เบิกจายรายจายประจําและรายจายลงทุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  มีการเบิกจายลดลงรอยละ  51.16  
และ  66.11  ตามลําดับ  
 
  แนวโนมการใชจายภาครัฐ   ในชวง  3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมี
การเบิกเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมีบางโครงการผูประกอบการเริ่ม
ทยอยดําเนินงานมีการสงมอบงาน  ประกอบกับทาง
สํานักงานคลังจังหวัดระยอง  ไดเพิ่มมาตรการเรงรัดดวยกัน
หลายวิธี  เชน  แจงผลการเบิกจายฯ  ใหหนวยงานตนสังกัด
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ม.ิย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,026.56 1,290.90 1,166.10 1,267.69

   % -3.10 17.74 -5.02 23.49

รายจายลงทนุจากงบประมาณ 211.44 166.15 323.08 195.59

   % -9.55 -59.40 150.61 -7.53 

 รายจายประจําของอปท. 162.79 175.60p 157.48p 79.51p

   % 25.29 20.32 -3.62 -51.16 

 รายจายลงทุนของอปท. 94.58 103.17p 90.08p 32.05p

   % -15.25 64.70 -3.15 -66.11 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ตัวเลขเบือ้งตน 
ที่มา :  - สํานักงานคลงัจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  32  แหง  คิดเปนรอยละ  47.06 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 14 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
การคาระหวางประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2552  

หดตัวตอ เนื่องเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
พิจารณาจากการนําเขามีมูลคาจํานวน  26,567.84  ลานบาท 
ลดลงรอยละ  62.53  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจทั้งในและ
ตางประเทศที่ชะลอตัว   สําหรับประเภทสินคานําเขา          
ที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ  คอนเดนเซต  และ
ถานหินบิทูมินัส(โคกกิ้งโคล)  สวนการสงออกมีมูลคา
จํานวน  10,571.21  ลานบาท  ลดลงรอยละ  54.80  
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย  ทําใหตลาดตางประเทศ
ชะลอคําสั่งซื้อ   สําหรับประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  
ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ  แนฟทา  และน้ํามันเชื้อเพลิง
อื่นๆ  จากการนําเขาสูงกวาการสงออกทําให ขาดดุลการคา 
(ผานดานศุลกากรมาบตาพุด) จํานวน  15,996.63  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใช     
ในกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม  สวนดานการสงออก
คาดวาจะยังคงชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว   
ทําใหประเทศคูคาสําคัญชะลอการนําเขา 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 
ท่ี ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 24,933.89    นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 2,302.18     

2 คอนเดนเซต 2,487.09      แนฟทา 1,808.95     

3 ถานหินบิทูมินัส(โคกกิ้งโคล) 650.34         นํ้ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ 1,797.39     

4 สินแรและหัวสังกะสี 571.43         นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 1,488.03     

5 ผลิตภัณฑแผนรีดทําดวย
เหล็กมึความหนาต้ังแต3
<4.75mm.

536.53         นํ้ามันเชื้อเพลิงหนักใชกับ
เตาบอยเลอร

815.75        

ที่มา:  ดานศุลกากรมาบตาพดุ  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2551
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 การนําเขา 70,895.40 21,786.68 28,590.46 26,567.84
 % 34.31 -67.81 -47.82 -62.53 
 การสงออก 23,386.71 12,661.09 14,653.39 10,571.21
 % -16.65 -37.69 -24.10 -54.80 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 15 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงินในเดือนมิถุนายน 2552  รอขอมูลของ
ธนาคารพาณิชย  สําหรับเดือน พฤษภาคม 2552  ชะลอตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัดระยอง    
มีธนาคารพาณิชย  จํานวน  77  แหง  พิจารณาจากปริมาณ
เงินฝากรวมของจังหวัดระยอง   มีจํานวน   81,412.67       
ลานบาท  ลดลงรอยละ  1.87  โดยเปนผลจากเงินสด
หมุนเวียนภาคเอกชนที่ชะลอตัว   สวนปริมาณสินเชื่อรวม   
มีจํานวน  75,141.41  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  3.03        
แตมีแนวโนมลดลง  เนื่องจากสถาบันการเงินระมัดระวังใน
การปลอยสินเชื่อมากขึ้น  สําหรับคาเงินบาทเดือนมิถุนายน 
2552  ปรับแข็งขึ้นเล็กนอย  จากคาเฉลี่ย  34.57  บาทตอ
ดอลลาร สรอ.  ในเดือนพฤษภาคมมาอยูที่  34.14  บาทตอ
ดอลลาร สรอ.  จากแรงขายดอลลาร สรอ.  ของผูสงออก
และ Non-resident  เพื่อลงทุนในตลาดหลักทรัพย 
 
 แนวโนมการเงิน   ในชวง  3  เดือนข างหน า       
(ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวาปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ
ชะลอตัว  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัว  สําหรับ
อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลง  
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2551
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปริมาณเงินฝากรวม 83,792.62 81,341.42 81,412.67 19,121.11
  % 15.34 2.69 -1.87  -
ธนาคารพาณิชย 64,347.00 62,231.00 61,972.00 n.a.
  % 15.40 0.26 -4.74  -
ธนาคารออมสิน 8,819.00 9,847.00 9,895.00 9,914.00
  % 4.66 13.20 12.92 12.42
ธอส. 1,119.57 1,408.07 1,398.37 1,388.25
  % -16.46 23.01 24.14 24.00
ธ.ก.ส. 9,507.05 7,855.35 8,147.30 7,818.86
  % 33.52 7.67 1.53 -17.76 
ปริมาณสินเช่ือรวม 74,653.18 74,560.58 75,141.41 23,841.60

  % 10.71 3.01 3.03  -
ธนาคารพาณิชย 48,652.00 50,723.00 51,281.00 n.a.
  % 12.26 9.19 9.10  -
ธนาคารออมสิน 5,653.00 5,911.00 5,909.00 5,980.00
  % 9.72 5.70 5.18 5.78
ธอส. 16,788.08 14,264.35 14,293.76 14,302.97
  % 9.06 -14.54 -14.50 -14.80 
ธ.ก.ส. 3,560.10 3,662.23 3,657.65 3,558.63
  % 0.26 0.55 1.81 -0.04 

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 16 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ในเดือน
มิถุนายน 2552  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมี จํานวน  417 
รายการ สําหรับจังหวัดระยอง มีจํานวน 235 รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ งหม 
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล 
ยานพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิง การอาน 
และการศึกษา ฯลฯเพื่อนาํมาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของ
จังหวัดระยอง  ไดผลดังนี้ 
        
  1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน
มิถุนายน 2552   
  ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ 
เทากับ 100 และเดือนมิถุนายน 2552 เทากับ 104.7 เทียบกับ
เดือนพฤษภาคม 2552 เทากับ 104.3 สูงขึ้นรอยละ 0.4       
ถาเทียบกับเดือนมิถุนายน 2551 ลดลงรอยละ 4.0 และ   
เฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน (มกราคม-มิถุนายน) ของป 2551 
ลดลงรอยละ 1.6 
        
        2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือน
มิถุนายน 2552    
  ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง
เทากับ 100 เดือนมิถุนายน 2552 เทากับ 111.20  สําหรับ
เดือนพฤษภาคม 2552 เทากับ 110.4  
        
        3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนมิถุนายน 2552 เม่ือเทียบกับ 
        3.1 เดือนพฤษภาคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 0.7 
        3.2 เดือนมิถุนายน 25551 ลดลงรอยละ 2.0       
 3.3 เฉลี่ยชวงระยะ 6 เดือน (มกราคม-มิถุนายน ) 
ป 2551 สูงขึ้นรอยละ 1.4 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2551
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ดัชนีราคาผูบริโภค 113.50 109.80 110.40 111.20
  % -9.85 2.23 -1.08 -2.03 
ดัชนีราคาผูผลิต 168.00 152.20 152.20 150.30
  % 18.56 -3.00 -7.20 -10.54 

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 17 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

  4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
มิถุนายน 2552  เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2552  สูงขึ้น   
รอยละ 0.7  สาเหตุสําคัญมาจากราคาขายปลีกน้ํามัน
เ ช้ือ เพลิ งโดย เฉลี่ ยภายในประ เทศที่ปรับตั วสู งขึ้ น           
ตามภาวะราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น          
อยางตอเนื่อง  รวมทั้งรัฐบาลไดลดการสนับสนุนมาตรการ
เกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนคาสาธารณูปโภค (คาน้ําประปา) 
และการปรับตัวสูงขึ้นของราคาบุหรี่และสุราและเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอลอื่นๆ จากภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลซึ่งมี
ผลต้ังแตเดือนกอนหนา ประกอบกับราคาอาหารสดบาง
ชนิด ราคายังทรงตัว ไดแก ขาวสารเจา ไกสด ปลาและ   
สัตวน้ําเครื่องประกอบอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล
และนมและผลิตภัณฑนม สวนดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงรอยละ 0.4 สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 1.7 
 
        4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มลดลง
รอยละ 0.4 สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวดไขและผลิตภัณฑ
นมลดลงรอยละ 0.4 ไดแก ไขไก ดัชนีหมวดผักสดลดลง
รอยละ 5.0 ไดแก ผักกาดขาว เห็ด มะนาว ตนหอม  เปนตน 
  
        4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นรอยละ  1.7  ปจจัยสําคัญมาจากการสูงขึ้น             
อยางตอเนื่องของราคาขายปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
ภายในประเทศรอยละ 9.2 สงผลใหดัชนีหมวดพาหนะ    
การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 4.9  ดัชนีราคา
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลสูงขึ้นรอยละ  3.6 
ไดแก  บุหรี่  เบียร  ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายรัฐบาล          
ไดปรับอัตราภาษีสรรพสามิตเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องจาก     
เดือนที่ผานมา 
 
         5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนมิถุนายน 2551    
ดัชนีราคาลดลงรอยละ 2.0 (พฤษภาคม 2552 เทียบกับ 
พฤษภาคม 2551 ลดลง 1.1)  สาเหตุหลักมาจากดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 9.7 โดยมาจาก
ดัชนีแปง สูงขึ้นรอยละ 4.9  เนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา 
สูงขึ้นรอยละ 5.3  หมวดผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ  14.6 

        สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ  ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงรอยละ 10.8 สาเหตุมาจากน้ํามันเชื้อเพลิง
ลดลงรอยละ 27.5 หมวดยานพาหนะ การขนสง และ      
การสื่อสาร ลดลงรอยละ 17.2  ดัชนีหมวดดัชนีราคาหมวด
ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลสูงขึ้นรอยละ  8.8 
        
        6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะ 6 เดือน 
(มกราคม-มิถุนายน) ป 2551  ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 1.4        
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 16.0  สําหรับหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม 
ลดลงรอยละ 9.6  หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงรอยละ 26.2 
หมวดยานพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร  ลดลงรอยละ 
15.1 เปนตน  ดัชนีราคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่ม              
มีแอลกอฮอลสูงขึ้นรอยละ 3.2  
       
  ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน 
2552  ในป 2543  ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ  เทากับ    
100  สําหรับเดือนมิถุนายน 2552  ดัชนีเทากับ  150.3  ลดลง
รอยละ 10.5  สาเหตุจากการลดลงของดัชนีหมวดผลผลิต
เกษตรกรรม  รอยละ 3.3   ตามการลดลงของราคาผลผลิต
การเกษตร รอยละ 4.9  หมวดผลิตภัณฑจากเหมือง       
ลดลงรอยละ 15.5  จากการลดลงของราคา ปโตรเลียม             
กาซธรรมชาติ  และแรโลหะ  หมวดผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ลดลงรอยละ 12.0  ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑยาง
และพลาสติก โลหะขั้นมูลฐาน  และผลิตภัณฑโลหะ 
เคมีภัณฑ  และผลิตภัณฑเคมี  เปนตน 
 
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 18 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดสวน

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

ปฐาน พ.ค.-52 มิ.ย.-51 ม.ค.51-มิ.ย.51

รวมทุกรายการ      100.00      111.20      110.40      113.50 108.90 0.72 -2.03 1.40

หมวดอาหารและเครื่องด่ืม    37.93      128.10      128.60      116.80 127.60 -0.39 9.67 16.00

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง   4.32      145.10      145.00      156.80 145.90 0.07 -7.46 17.40

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา   7.19      117.80      117.00      111.90 115.60 0.68 5.27 6.30

     ไขและผลิตภัณฑนม   2.97      114.40      114.90      113.60 112.10 -0.44 0.70 0.10

     ผักและผลไม   6.87      127.40      130.00      111.20 128.00 -2.00 14.57 16.70

     เครื่องประกอบอาหาร   3.63      144.70      144.70      123.40 144.40 0.00 17.26 24.70

     เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล   2.18      106.10      106.20      103.60 105.90 -0.09 2.41 4.10

     อาหารบริโภค-ในบาน   4.20      147.40      147.40      114.00 145.70 0.00 29.30 38.10

     อาหารบริโภค-นอกบาน   6.56      120.00      120.00      108.50 120.00 0.00 10.60 16.60

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม   62.07        99.20        97.50      111.20   95.6 1.74 -10.79 -9.60

     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา   2.77        98.40      100.00      100.60 100.30 -1.60 -2.19 0.10

     หมวดเคหสถาน   28.36        91.50        91.50        99.80 91.30 0.00 -8.32 -8.70

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล   5.22      100.80      100.80      101.30 100.70 0.00 -0.49 0.00

     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร    19.09      106.10      101.10      128.20 96.80 4.95 -17.24 -15.10

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69        91.10      101.00      101.80 99.90 -9.80 -10.51 -1.00

     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    3.93      110.00      106.20      101.10 104.00 3.58 8.80 3.20

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน    65.66      108.60      108.80      104.00 108.50 -0.18 4.42 6.50

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34      114.80      112.70      126.20 109.50 1.86 -9.03 -4.50

      -  อาหารสด    21.36      126.00      126.90      119.20 125.50 -0.71 5.70 12.00

      -  พลังงาน    12.99        98.20        91.60      136.60 85.90 7.21 -28.11 -27.50

อัตราการเปลี่ยนแปลง

หมวด
 มิ.ย.52 พ.ค.-52 มิ.ย.-51

ดัชนี

ม.ค. -  

มิ.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 เดือนมิถุนายน ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่  26 มิถุนายน 2552 
 

       

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

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

           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 479.00 479.00 479.00 479.00 479.00

2 สุกรชําแหละ - 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 ปลาทูนึ่ง 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 น้ํามันถั่วเหลือง ,น้ํามันปาลม ลิตรละ 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00 46.00,38.00

11 น้ําตาลทรายขาว 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

หมวดวสัดุกอสราง

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 อฐิมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70

24 คอนกรีตบลอค กอนละ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

หมวดเชื้อเพลิง

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 น้ํายางสด  , กก.ละ 48.00-50.00 48.00-50.00 47.00-49.00 47.00-49.00 48.50

31 เศษยาง(ข้ียาง) 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 เดือนมิถุนายน ป 2552 

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงาน  ในเดือนมิถุนายน 2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   308,278  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  5.51  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน      
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ   และอัตราการวางงานของจังหวัดระยอง     
เดือนพฤษภาคม 2552  อยูที่รอยละ  1.60  ของกําลังแรงงาน
รวม  ปรับตั ว เพิ่ มขึ้ นจ ากระยะ เดี ย ว กันของป ก อน             
รอยละ 14.29  สวนอัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยอง   
อยูที่ 173 บาท/วัน  ตามการประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  
เพื่อใหเหมาะสมกับคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่  3 /2552)   คาดวาจะขยายตัวจากจํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง  ทั้งนี้   สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการ
จัดงานนัดพบแรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   
เพื่อใหบริษัทและโรงงานตางๆ ไดมาพบกับผูสมัครงาน
โดยตรง  ทั้งนี้  ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝาก
ประวัติเพื่อหางาน  ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2551

พ.ค. เม.ย. พ.ค. พ.ค.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.40 1.50 1.60 n.a.
  % -36.36 36.36 14.29 -

 ผูประกนัตนในระบบ
ประกนัสังคม(คน)

292,173 297,922 306,860 308,278

  % 8.77 3.80 6.35 5.51

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

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 21 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

 

 

                                  
 
 
 

 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 
ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม  ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ตกต่าํ 

ปศุสัตว  ควรดูแลราคาของไกเนื้อที่ลดลงตอเนื่อง 

เหมืองแรและยอยหิน   

อุตสาหกรรม   

ภาคบริการและการทองเที่ยว   

การบริโภคภาคเอกชน  ภาษีมูลคาเพิ่มและรถยนตใหมลดลง 

การลงทุนภาคเอกชน  พื้นทีก่อสรางเพิ่มขึ้นแตทุนจดทะเบียนธุรกิจ
นิติบุคคลลดลง 

การใชจายภาครัฐ  ควรเรงรัดการเบิกจายงบงลทุน 

การคาระหวางประเทศ  การนําเขาและสงออกลดลงตอเนือ่ง 

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคลดลงรอยละ  2.03 
  จากราคาน้ํามนัทีล่ดลง 

ดานการจางงาน   

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

 ควรเรงรัดใหแตละโครงการดําเนินการเบิกจาย
ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  โดยเฉพาะ
โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณจํานวนมาก 
 

    - จํานวน 41 โครงการ  

    - เบิกจายแลว  36.40 ลานบาท  (คิดเปนรอยละ  14)  

    - ยังไมเบิกจาย  227.58 ลานบาท  (คิดเปนรอยละ  86)  
2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
จังหวัดระยอง  (ไดรับ 9,700,000 บาท) 

 

    - จํานวน 17 โครงการ   
    - อนุมัติแลว  9.06  ลานบาท   
    - เบิกจายแลว  7.21  ลานบาท  (คิดเปนรอยละ  80)   
    - คงเหลือ   1.85  ลานบาท  (คิดเปนรอยละ  20)   
 

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมิถุนายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
8,274.44  ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  436.49  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.01  และต่ํากวาประมาณการ  
3,724.86  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  31.04 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552 
(ตุลาคม 2551-มิถุนายน 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น 52,761.55  ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 
33,256.67  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  38.66  และต่ํากวา
ประมาณการ  39,083.92  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  42.55   
     
  การนําสงรายได  
  เดือนมิถุนายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  7,308.52  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
6,576.17  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.98  รายไดอื่น  0.11  
ลานบาท   คิดเปนรอยละ   0 .00  และรายได เงินนอก
งบประมาณ  732.24  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.02 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ตุลาคม 
2551-มิถุนายน 2552)  มีจํานวน  49,097.12  ลานบาท  เปน
รายไดจากภาษีอากร  43,588.76  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
88.78  รายไดจากการขาย  0.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
0.00  รายไดอื่น  1.09  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.00  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ  5,507.23  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  11.22 
    
ดานรายจาย 
  เดื อนมิ ถุนายน  2552   จั งห วัดระยองมีการ         
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,463.20  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  225.20  ลานบาท คิดเปนรอยละ  18.19 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-มิถุนายน 2552)  จังหวัดระยอง     
มีการเบิกจายจํานวน  12,266.57  ลานบาท  ตํ่ากวาชวง
เดียวกันของปกอน  411.09  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.24   

 
 
 

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมิถุนายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  6,576.28  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,407.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  5,168.72  ลานบาท 
     
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมิถุนายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  151.74  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
111.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  40.18  ลานบาท 
   
  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนมิถุนายน 2552  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนมิถุนายน  2552 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  การจัดเก็บรายไดในเดือนมิถุนายน 2552  จังหวัด
ระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  8,274.44  ลานบาท         
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  436.49  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  5.01  และตํ่ากวาประมาณการ  3,724.86  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  31.04  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  3,585.14  
ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน   2,504.23       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.12  และต่ํากวาประมาณการ  
4,980.60  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 58.15 รายละเอียด      
การจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
 

  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  2,843.28  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,322.38  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  44.96  และต่ํากวาประมาณการ  2,839.40  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  49.97  เนื่องจากภาษีมูลคาเพิ่มจากการนําเขา
น้ํามันดิบต่ํากวาปกอน   ประกอบกับการบริโภคภายใน
ลดลงจากกลุมกิจการ  การผลิตเคมี  ผลิตภัณฑเคมี 
 

  -  ภาษี เงินไดนิ ติบุคคล   จัด เก็บได   417.39       
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 195.40 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 31.89  และต่ํากวาประมาณการ 2,132.64      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 83.63  เนื่องจากการเก็บภาษีเงินได  
หัก  ณ  ที่จ ายจากคาบริการและการจําหนายเงินกําไร          
ไปตางประเทศ (ภ.ง.ด.54)  ลดลงจากปกอน จากกลุมกิจการ
การผลิตเครื่องมือ  เครื่องใชไฟฟาอิ เล็กทรอนิคสและ
อุปกรณ 
 

  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  308.99  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  12.07  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  4.07  และต่ํากวาประมาณการ 8.95 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  2.81  เนื่องจากผลการยื่นแบบภาษีเงินได   
หัก ณ ที่จาย  ประเภทเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)  เพิ่มขึ้นจากปกอน 
   
 
 

 

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
 

หนาย:  ลานบาท 

2551

มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รายไดจังหวัดระยอง 8,710.93 6,711.69 7,044.97 8,274.44

% 11.63 -28.16 -48.76 -5.01

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได   11.88  ลานบาท         
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  3.16  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  36.24  และสูงกวาประมาณการ  2.49  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  26.52   
 

   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  3.22  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.59  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  33.06  และต่ํากวาประมาณการ  2.00  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  38.31  เนื่องจากการทําสัญญานิติกรรมที่ดิน
ลดลง  
 

  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.38  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.09  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
19.15  และต่ํากวาประมาณการ  0.10  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  20.83 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได  
4,624.40  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
2,268.70  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  96.31  และสูงกวา
ประมาณการ  1,384.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  42.74  
สําหรับภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
 

  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  4,405.22  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,397.32  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 119.39  และสูงกวาประมาณการ 1,574.20 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  55.61  เนื่องจากการปรับขึ้นราคาน้ํามัน   
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราและงดเวน  
ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 85)  ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552  
ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม  2552  
 

  -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   191.47  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  129.08  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  40.27  และต่ํากวาประมาณการ  187.78  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  49.51   
 

  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  16.34  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.83  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  10.07  และต่ํากวาประมาณการ  4.66  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  22.19   

 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนมิถุนายน 2552 
 

หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 308.99 8.62

 ภาษีเงินไดนิติบคุคล 417.39 11.64

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 2,843.28 79.31

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.22 0.09

 อากรแสตมป 11.88 0.33

 รายไดอ่ืน ๆ 0.38 0.01

รวม 3,585.14 100.00

ท่ีมา:  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

  
 

 
   
  -  ภาษี เครื่องดื่ม   จัดเก็บได   9.04  ลานบาท        
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 6.21  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  219.43  และสูงกวาประมาณการ  5.85  ลานบาท     
คิดเปนรอยละ  183.39   
 

 -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  1.22  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2.73  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
69.11  และต่ํากวาประมาณการ  1.42  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ 53.79  เนื่องจากผูผลิตสุรารายใหญใหความรวมมือ
โดยควบคุมการผลิต เพื่ อมิ ให กํ าลั งการผลิต เกินกว า             
ที่กฎหมายกําหนด 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  56.72  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  116.42  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  67.24  และต่ํากวาประมาณการ  136.64  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  70.67   
 

 4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง จัดเก็บได 0.32  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.70  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  84.16  และต่ํากวาประมาณการ  0.25  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  43.86   
 

    5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  7.86  ลานบาท   
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  82.84  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  91.33 
 
3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ถึงเดือนมิถุนายน 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  เดือนมิถุนายน 2552        
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 

  1. สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  31,831.84  
ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน   23,987.22       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  42.97  ( ตํ่ากวาประมาณการ     
รอยละ  47.48)  โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
 

  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  23,493.63  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  18,522.15  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  44.08  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  51.07) 
   

  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   จัดเก็บได   4,696.93      
ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 5,285.61 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  52.95  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  47.32) 
 

  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  3,519.03  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  33.53  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.94  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  0.70) 
 

   -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  77.66  ลานบาท      
ต่ํากวาชวงเดียวกันของปกอน 5.33  ลานบาท คิดเปน    
รอยละ  6.42  (ต่ํากวาประมาณการรอยละ  13.12) 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนมิถุนายน 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน

 ภาษีสุราแช                 1.22                 0.03

 ภาษีเคร่ืองดื่ม                 9.04                 0.20

 ภาษีน้ํามัน          4,405.22               95.26

 ภาษีรถยนต             191.47                 4.14

 ภาษีรถจกัรยานยนต 0.00 0.00

 ภาษีเคร่ืองไฟฟา 16.34 0.35

 ภาษีสนามกอลฟ 0.50 0.01

 ภาษีแกวฯ 0.20 0.00

 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.05 0.00

 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                 0.18                    - 

 รายไดอื่นๆ 0.18 0.01

รวม          4,624.40             100.00

ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

 
 

 
 
-  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  41.55  ลานบาท  ตํ่ากวาชวง
เดียวกันของปกอน  140.29  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  77.15  
(สูงกวาประมาณการรอยละ  6.37) 
 

  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  3.04  ลานบาท  ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน  0.31 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.25  
(ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  11.37) 
 
  
   
 
 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได  
19,764.42  ลานบาท   ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  
8,543.00  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 30.18 โดยภาษีที่จัดเก็บ
ไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
 

  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  17,660.77  ลานบาท     
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  6,675.43  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  27.43  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  30.18) 
 

  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  1,880.87  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  1,813.94  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  49.09  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  52.07) 
 

  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  172.48  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  21.19  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  10.94  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  22.92) 
 

  -  ภาษีเครื่องดื่ม  จัดเก็บได  19.30  ลานบาท        
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  7.57  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ 28.17  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  37.15) 
 

  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  16.12  ลานบาท  ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน  18.18  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
53.00  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  30.70) 
 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  680.68  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  808.56  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  54.29  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  59.86) 
 

  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได   38.50      
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  7.98  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  26.15  (สูงกวาประมาณการรอยละ  58.96) 
   
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  446.11  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  74.13  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  19.93 
 
 
 
 
 

 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนมิถุนายน  2552 

 
หนวย: ลานบาท 

ปน้ี ปท่ีแลว

(ต.ค.51-มิ.ย.52) (ต.ค.50-มิ.ย.51) จํานวน รอยละ

สรรพากรพื้นที่ระยอง 31,831.84 55,819.06 -23,987.22 -42.97

สรรพสามิตพื้นทีร่ะยอง 1 และ 2 19,764.42 28,307.42 -8,543.00 -30.18

ดานศุลกากร 680.68 1,489.24 -808.56 -54.29

ธนารกัษพื้นที่ระยอง 38.50 30.52 7.98 26.15

สวนราชการอ่ืน 446.11 371.98 74.13 19.93

รวม 52,761.55 86,018.22 -33,256.67 -38.66

เปรียบเทียบ
หนวยงาน

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
 

   รายไดแผนดินเดือนมิถุนายน  2552 
  จังหวัดระยองมีรายไดนําสงคลังจํานวน  7,308.52  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  6,576.17  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  89.98  รายไดอื่น  0.11  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  0.00  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  732.24     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.02 
 
 

 

 
  

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 5 2    
(ตุลาคม  2551-มิถุนายน  2552)  มีจํานวน   49,097.12       
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  43,588.76  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.78  รายไดจากการขาย  0.04  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.00 รายไดอื่น  1.09  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  0.00  และรายไดเงินนอกงบประมาณ  5,507.23  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.22 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได มิถุนายน 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 6,576.17 89.98
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.11 0.00

รวม 6,576.28 89.98
รายไดเงินนอกงบประมาณ 732.24 10.02

รวม 732.24 10.02
รวมท้ังสิ้น 7,308.52 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.51-มิ.ย.52 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 43,588.76 88.78
รายไดจากการขาย 0.04 0.00
รายไดอืน่ 1.09 0.00

รวม 43,589.89 88.78
รายไดเงนินอกงบประมาณ 5,507.23 11.22

รวม 5,507.23 11.22
รวมทัง้สิ้น 49,097.12 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เดื อนมิ ถุนายน  2552   จั งห วัดระยองมีการ         

เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,463.20  ลานบาท  สูงกวา

เดือนเดียวกันของปกอน  225.20  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  

18.19  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  1,267.69  ลานบาท       

สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  241.13  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  23.49  และมีการเบิกจายงบลงทุน  195.51 ลานบาท  

ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  15.93  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  7.53 

 

 
 

 
 

 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

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

มีการเบิกจ ายจํ านวน   12 ,266.57   ล านบาท  ตํ่ ากว า           

ชวงเดียวกันของปกอน  411.09  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  

3.24  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  10,027.90  ลานบาท     

สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  336.96  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  3.48  และมีการเบิกจายงบลงทุน 2,238.67 ลานบาท  

ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  748.05  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  25.05 

   

 
 

 
 

 

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนมิถุนายน  2552 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.51-มิ.ย.52) (ต.ค.50-มิ.ย.51) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 11,419.93 11,721.27 -301.34 -2.57
     1.1  งบประจํา 10,027.90 9,690.94 336.96 3.48
     1.2  งบลงทุน 1,392.03 2,030.33 -638.30 -31.44
2.  รายจายปกอน 846.64 956.39 -109.75 -11.48
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 846.64 956.39 -109.75 -11.48
3.  รวมการเบิกจาย 12,266.57 12,677.66 -411.09 -3.24
     3.1  งบประจํา 10,027.90 9,690.94 336.96 3.48
     3.2  งบลงทุน 2,238.67 2,986.72 -748.05 -25.05

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปน้ี ปที่แลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําเดือนมิถุนายน 2552 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,407.56 1,198.70 208.86 17.42
     1.1  งบประจํา 1,267.69 1,026.56 241.13 23.49
     1.2  งบลงทนุ 139.87 172.14 -32.27 -18.75
2.  รายจายปกอน 55.64 39.30 16.34 41.58
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 55.64 39.30 16.34 41.58
3.  รวมการเบกิจาย 1,463.20 1,238.00 225.20 18.19
     3.1  งบประจํา 1,267.69 1,026.56 241.13 23.49
     3.2  งบลงทนุ 195.51 211.44 -15.93 -7.53

เปรียบเทยีบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปทีแ่ลวรายการ มิถุนายน 2552 มิถุนายน 2551

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.2552 

สูงสุด 5 อันดับ 

 งบประจํา 
1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว  7,041.62  ลานบาท 
2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เบิกจายแลว 1,145.51  ลานบาท  
3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 

425.92  ลานบาท 
4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว 338.54 ลานบาท 
  5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจาย

แลว 130.11  ลานบาท 
 

 งบลงทุน   
1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  

1,052.78  ลานบาท 
2.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว 145.97 ลานบาท 
3.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  70.21  ลานบาท 
4.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจายแลว 50.83 ลานบาท 
5.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว 22.39  ลานบาท 

 

 
 

 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมิถุนายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ 6,576.28  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,407.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  5,168.72  ลานบาท 
 
3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมิถุนายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  151.74  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
111.56  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  40.18  ลานบาท 
 

 
 

 
  
  
   

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนมิถุนายน  2552 
หนวย: ลานบาท 

2551
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รายไดรวม* 10,223.90 6,293.13 5,796.49 6,576.28
รายจายรวม** 1,198.70 1,400.09 1,429.96 1,407.56
ดุลการคลัง 9,025.20 4,893.04 4,366.53 5,168.72

% 166.18 0.34 8.78 -42.73 

รายการ
2552

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

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนมิถุนายน  2552 

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

รายได 360.96 305.65 504.29 151.74
รายจาย 259.35 278.77 247.56 111.56
ดุลการคลัง 101.61 26.88 256.73 40.18

% -56.94 -94.11 342.26 -60.46 

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  ๏  จัดทําโครงการ จํานวน   41  โครงการ    
 ๏  เบิกจายแลว    จํานวน    36,407,579.29     บาท   (คิดเปนรอยละ  14) 

๏  คงเหลือ   จํานวน   227,581,720.71   บาท   (คิดเปนรอยละ  86) 
  

หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย เบิกจาย เบิกจายสะสม เบิกเกิน คงเหลือ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร เดือนนี้ สะสม รอยละ สงคืน รอยละ
1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจ

ออกแบบรายละเอยีดถนน

สนง.ทางหลวงชนบท

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

ทองเทีย่วเลยีบทะเลตะวันออกชวง หาดแหลม

แมพิมพ จ.ระยอง - หาดจอมเทยีน จ.ชลบรีุ

(งบรายจายอืน่)

2 โครงการกอสรางสถานสีูบน้ําบานเหมืองแร หมู 

4 ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

โครงการชลประทาน

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

(งบลงทนุ คาทีดิ่นและสิ่งกอสราง)

3 โครงการรักษาความปลอดภัยนกัทองเทีย่ว

จังหวัดระยอง

ตํารวจทองเทีย่ว

2,500,300.00           630,149.95              1,090,149.95           43.60 1,410,150.05        56.40

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเทีย่วเชิง

เกษตรจังหวัดระยอง

สนง.เกษตร

2,000,000.00           976,313.64              48.82 5,600.00     1,023,686.36        86.40

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

5 โครงการพัฒนาอาชีพการผลติตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงและขยายเครือขาย

สนง.สหกรณ

1,600,000.00           1,136,508.39           71.03 463,491.61           28.97

การตลาดของเกษตรกรในจังหวัดระยอง

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

6 โครงการสนบัสนนุการวางแผนธรุกจิผลติภัณฑ

ชุมชนเดนจังหวัดระยอง

สนง.พัฒนาชุมชน

250,000.00              160,000.00              64.00 90,000.00             36.00

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

7 โครงการสงเสริมประสิทธภิาพแรงงานและ

ผูประกอบการภาคอตุสาหกรรม

สนง.แรงงาน

500,000.00              500,000.00              100.00 -                       0.00

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

8 โครงการพัฒนาศกัยภาพดานบริหารจัดการ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

สนง.เกษตร

6,100,000.00           36,197.80                2,216,603.80           36.34 1,540,280.00          3,883,396.20        63.66

การเกษตรประจําตําบล จังหวัดระยอง

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

คงเหลือท่ี ชื่อโครงการ

 

 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   
                และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
    



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย เบิกจาย เบิกจายสะสม เบิกเกิน คงเหลือ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร เดือนนี้ สะสม รอยละ สงคืน รอยละ
9 โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลคายางพาราจังหวัด

ระยอง

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

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

10 โครงการสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยจากศูนยเรียนรู

สนง.เกษตรและสหกรณ 200,000.00              10,000.00                90,000.00                45.00 110,000.00           55.00

เศรษฐกจิพอเพียงชุมชน

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

11 โครงการพัฒนาเครือขายหมูบานตนแบบศูนยการ

เรียนรู

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

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสา

ยเขางวงชาง - หวยทบัมอญ

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

(งบรายจายอืน่)

13 โครงการจัดซื้อรถตักหนาขุดหลงัขับเคลือ่น 4 ลอ

 แบบลอยางติดโรตารี่ตัดหญา

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

และอปุกรณโรบาร จํานวน 15 ชุด อ.วงัจนัทร อ.เขาชะเมา

(งบรายจายอืน่)

14 โครงการจัดซื้อปุยอนิทรียอดัเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 150 ตัน

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

(งบรายจายอืน่)

15 โครงการจัดซื้อปุยอนิทรียอดัเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 720 ตัน

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

(งบรายจายอืน่)

16 โครงการจัดซื้อปุยอนิทรียอดัเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 400 ตัน

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

(งบรายจายอืน่)

17 โครงการจัดซื้อปุยอนิทรียอดัเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 200 ตัน

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

(งบรายจายอืน่)

18 โครงการจัดซื้อปุยอนิทรียอดัเม็ดตามมาตรฐาน

ของกรมวิชาการเกษตร จํานวน 160 ตัน

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

(งบรายจายอืน่)

19 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอรตัดหนาขับเคลือ่น 4

 ลอ แบบลอยาง ติดโรตาร่ีตัดหญา

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

และอปุกรณโรบาร จํานวน 1 ชุด

(งบรายจายอืน่)

20 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชน สนง.สาธารณสุข 2,000,000.00           13,424.00                1,451,713.00           72.59 10,500.00   548,287.00           28.09

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

คงเหลือท่ี ชื่อโครงการ

 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน 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           877,892.00              87.79 77,880.00   122,108.00           12.21

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) ความมั่นคงของมนุษย

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

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) อ.แกลง

23 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายแยก ทล.344 -

 บ.ชุมแสง

สนง.ทางหลวงชนบท

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

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

24 โครงการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพตดิ

อยางย่ังยืน

สนง.จังหวัดระยอง 2,000,000.00           165,887.00              1,556,738.00           77.84 443,262.00           22.16

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

25 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพงานปองกนัและงาน

จราจรดวยระบบสงภาพทางไกล

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

(งบลงทุน คาครุภัณฑ)

26 การชวยเหลอืผูประสบภัยในทะเลและการฝก

สาธติเพ่ือเตรียมความพรอมการชวยเหลอื

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

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.ระยอง

27 โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารผลติภัณฑ

สุขภาพและสินคาวิสาหกจิชุมชน จ.ระยอง

สนง.สาธารณสุข

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) 2,210,000.00           105,784.00              1,292,136.00           58.47 917,864.00           41.53

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

28 โครงการกอสรางถนนทองเท่ียวบนเกาะเสม็ด

พรอมท้ังปรับภูมิทัศนการเดินเทา

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

ศึกษาธรรมชาติ

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง)

29 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพื่อการอนรุักษ

ทรัพยากรธรรมชาตเิกาะมันใน

ศูนยวิจยัทรัพยากรทาง 10,000,000.00         - - - 10,000,000.00      -

จังหวัดระยอง ทะเลและชายฝงอาวไทย

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) ฝงตะวันออก

30 โครงการอนรัุกษและฟนฟูปะการังในเขต

อทุยานแหงชาตเิขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด

อทุยานแหงชาติ

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) เขาแหลมหญา - หมู 500,000.00              500,000.00              100.00 -                       0.00

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) เกาะเสม็ด 1,500,000.00           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 ท่ีดินและสิ่งกอสราง) ผังเมือง จังหวัดระยอง

32 โครงการฟนฟูพื้นท่ีท่ีมีการลกัลอบทิ้งกากของ

เสียอตุสาหกรรม

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 2,000,000.00           18,000.00                611,765.65              30.59 1,388,234.35        69.41

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) และส่ิงแวดลอม จ.ระยอง

33 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดหาตวับงชี้ตวัชี้วัดทาง

ธรรมชาตเิบ้ืองตนท่ีเปลีย่นแปลงไป

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 1,000,000.00           350,000.00              700,000.00              70.00 300,000.00           30.00

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) และส่ิงแวดลอม จ.ระยอง

34 โครการกอสรางบอบําบัดน้ําเสียเกาะเสม็ด ท่ีทําการปกครอง 25,000,000.00         - - - 25,000,000.00      -

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) อําเภอเมืองระยอง

35 โครงการจัดทํา "ผังชุมชน" โดยการมีสวนรวม

และการพัฒนาตามผังชุมชน

สนง.โยธาธกิารและ 2,000,000.00           4,663.90                  559,632.36              27.98 1,440,367.64        72.02

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) ผังเมือง จังหวัดระยอง

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

(งบรายจายอืน่) ผังเมือง จังหวัดระยอง

คงเหลือท่ี ช่ือโครงการ
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน งบประมาณ เบิกจาย เบิกจาย เบิกจายสะสม เบิกเกิน คงเหลือ

รับผิดชอบ ที่ไดรับจัดสรร เดือนนี้ สะสม รอยละ สงคืน รอยละ
37 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว ศูนยการทองเที่ยวกีฬา 1,500,000.00 148,800.00 1,500,000.00 100.00 - 0.00

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) และนนัทนาการ จ.ระยอง

38 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สนง.จังหวัดระยอง

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) 7,000,000.00 2,450,000.00 4,200,000.00 60.00 2,800,000.00 40.00

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

39 โครงการจัดตัง้ศูนยอบัุตภัิย (หนึง่ตําบลหนึง่ทีม 

กูชีพกูภัย) จังหวัดระยอง

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

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.ระยอง

40 โครงการตดิตามประเมินผลโครงการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ จังหวัดระยอง

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

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

41 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ

และกลุมอําเภอ

ท่ีทําการปกครอง

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

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

263,989,300.00 3,932,906.65 36,407,579.29 13.79 1,634,260.00 227,581,720.71 86.21

 * หมายเหตุ 

1. โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวัยในครอบครัวดําเนินการเสร็จส้ินโครงการแลว ขออนุมัติใชเงินเหลือจายจากโครงการอีก 80,000 บาท

2. ยอดคงเหลือจากตารางเปนยอดคงเหลือสุทธิหลังบวกยอดเบิกเกินสงคืนงบประมาณเรียบรอยแลว

คงเหลือ

รวม

ท่ี ชื่อโครงการ

 
 

ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน 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   7,210,193.85   บาท    (คิดเปนรอยละ  80) 
  ๏  คงเหลือ   จํานวน 1,856,206.15บาท    (คิดเปนรอยละ  20) 

 เบิกจาย  คงเหลือ

1 แกไขปญหาความเดือดรอนที่เปนปญหาเรงดวนของประชาชน และไมมีงบประมาณแหลงอื่นใดสนับสนุนและดําเนินการได

1.1 โครงการขุดลอกคลองยายเหงีย่ม(ชวงหนาฝาย) หมูที ่10               

ตําบลกะเฉด  อําเภอเมือง

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 โครงการขุดลอกคลองแถวเนิน-ชากกอไผ หมูที ่3 ตําบลชากบก  

อําเภอบานคาย จังหวดัระยอง

อําเภอบานคาย 500,000.00               500,000.00               -                            

1.4 โครงการขุดสระกักเก็บน้ํา 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  อําเภอเขาชะเมา 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                     

อําเภอนิคมพัฒนา

อําเภอนิคมพัฒนา 409,000.00               408,500.00               500.00                      

1.9 โครงการขุดลอกสระนํ้าสาย 15 ซอย 9 หมูที ่5 ตําบลพนานิคม    

อําเภอนิคมพัฒนา

อําเภอนิคมพัฒนา 61,000.00                 61,000.00                 -                            

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

2  สนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแหงชาติ เชน การแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ 

- - - -                            -                            -                            

 รวม   -  โครงการ - -                            -                            -                            

หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ  

ที่ไดรับอนุมัติ

 ผลการเบิกจายงบประมาณ

หนวยงบประมาณ : บาท

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 35 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เบกิจาย  คงเหลือ

3 สนบัสนนุและเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ  ท้ังทางดานการพัฒนาระบบขอมลู การพัฒนาบคุลากร 

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

3.2 โครงการจัดต้ังทีมตําบลเพือ่คนระยอง สํานกังานพฒันาชุมชน 164,000.00               33,600.00                 130,400.00               

3.3 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ สํานกังานจังหวัด 500,000.00               307,928.38               192,071.62               

3.4 โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมสตัวน้ํา 

          

สํานกังานประมง

จังหวัด

292,800.00               198,600.00               94,200.00                 

3.5  โครงการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล

จังหวัดระยอง

สํานกังานจังหวัด 500,000.00               405,580.00               94,420.00                 

3.6 โครงการจัดงาน "ประเพณีและเทศกาลผลไมประจําจังหวัดระยอง" 

ประจําปงบประมาณ 2552

สํานกังานจังหวัด 1,000,000.00            1,000,000.00            -                            

3.7 โครงการสนบัสนนุการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดประจําป

งบประมาณ 2552

สํานกังานจังหวัด

รวมกบัที่ทําการ

ปกครอง

300,000.00               64,970.47                 235,029.53               

3.8 โครงการประชาสัมพนัธเผยแพรของดีจังหวัดระยอง สํานกังานจังหวัด 2,343,350.00            1,259,682.00            1,083,668.00            

รวม  8  โครงการ 5,170,400.00           3,319,193.85           1,851,206.15           

9,066,400.00            7,210,193.85            1,856,206.15             รวมท้ังสิน้   17   โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ  งบประมาณ  

ท่ีไดรับอนมุตัิ

 ผลการเบกิจายงบประมาณ

หนวยงบประมาณ : บาท

ลําดบั โครงการ/กิจกรรม

 
 

ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 36 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนมิถุนายน 2552   ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 134.41        
ลานบาท   ลดลงรอยละ  10.07  ตามการชะลอตัวของสินคา  
ประเภทอาหาร  ประเภทของใช  ของตกแตง  ของที่ระลึก  
และประเภทเครื่องดื่ม  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ  5  ดาว 
ที่สําคัญของจังหวัด  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        

ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 3/2552)  คาดวามูลคา
การจําหนายสินคาขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดจัดใหมีสถานที่
จําหนายสินคา OTOP  ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  
ประกอบกับมีการเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อ
ขยายตลาดสําหรับลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อ
สินคาไดสะดวกมากขึ้น  

 
 
 
 

 

สัดสวนการจําหนายสินคา OTOP 
 

ยอดจําหนาย สัดสวน
(ลานบาท) (รอยละ)

1. ประเภทอาหาร 98.93 73.60 
2. ประเภทเครื่องด่ืม 1.56 1.16 
3. ประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย 1.13 0.84 

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ
ที่ระลึก

32.31
24.04 

5. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 0.48 0.36 
รวม 134.41 100.00 

รายการ

 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2551
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 149.46 137.85 133.77 134.41

   % 10.06 -1.49 31.82 -10.07 
1. ประเภทอาหาร 104.08 101.34 97.75 98.93

   % 6.99 4.59 66.70 -4.95 
2. ประเภทเครื่องด่ืม 5.25 1.60 1.64 1.56

   % 0.57 -72.65 -71.13 -70.29 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 0.81 0.93 0.92 1.13

   % -22.12 -28.46 -9.80 39.51

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ
ท่ีระลึก

34.55 33.44 32.82 32.31

   % 22.39 4.57 2.85 -6.48 
5. ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 4.77 0.54 0.64 0.48

   % 18.36 -86.19 -84.87 -89.94 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 37 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2552 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  19,515  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  594.93  ลานบาท   ในเดือนมิถุนายน 2552      
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้น     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกู
จํานวน  179  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 19.33)  และจํานวนเงิน
อนุมัติ  9.12  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ  103.37)  สวน    
ยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน  28.73  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 21.89)  และรอยละของหนี้ที่    
คางชําระ รอยละ  27.05  (เพิ่มขึ้นรอยละ  20.33)   

   
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2551
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

อนุมัติเงินกู(ราย) 150 84 98 179
  % 10.29 -61.82 -34.67 19.33
จํานวนเงินกู 4.48 2.72 4.64 9.12
  % 8.21 -60.35 -10.25 103.37
รับชําระคืน 4.67 4.59 5.16 6.11
  % -28.48 -6.52 -4.62 30.84
เงินกูคงเหลือ 104.84 104.08 103.05 106.21
  % 7.77 -0.53 13.45 1.31
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 23.57 25.68 27.44 28.73
  % 26.11 18.34 17.47 21.89
รอยละของหน้ีคางชําระ 22.48 24.67 26.64 27.05
  % 16.96 18.95 4.88 20.33

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 


