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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง
เดือนสิงหาคม 2552
ส่วนที่ 1 : บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
แต่ ปริมาณสินเชื่อ ลดลง ผลการเบิกจ่ายรายจ่าย ประจา
และลงทุน เพิ่มขึ้น ด้านการจ้างงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ
ด้านระดับราคาดัชนีราคาผู้บริโภคในจังหวัดเพิ่มขึ้น

1.1 สรุปภาวะเศรษฐกิจ
สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในเดือนสิงหาคม
โดยรวมแผ่วลงจากเดือนก่อน หลังจากปรับตัวดีขึ้น
ต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า สะท้อนการฟื้นตัวในลักษณะ
ที่ค่อยเป็นค่อยไป โดยเครื่องชี้ภาคการผลิต การบริโภค
ภาคเอกชน และการนาเข้าที่ปรับฤดูกาลแล้วหดตัวจาก
เดือนก่อน ขณะที่การส่งออกทรงตัว อย่างไรก็ดี เครื่องชี้
หลายตัวยังคงปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนภาคเอกชน
การท่องเที่ยว ผลผลิตและรายได้เกษตรกรจากพืชผลสาคัญ
รวมทั้งแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายภาครัฐ
เสถียรภาพด้านต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
จาก การเกินดุลบัญชี เดินสะพัด และเงินสารองระหว่าง
ประเทศที่อยู่ในระดับสูง สาหรับเสถียรภาพในประเทศ
อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่า ขณะที่การจ้างงานปรับดีขึ้น
โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคการผลิตที่กลับมาขยายตัว

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้น อยู่
กับ 3 สาขาที่สาคัญ คือ สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน และสาขาไฟฟ้า
ก๊าซและการประปา
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง เดือน สิงหาคม 2552
ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้าน
อุปทาน ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว ตามผลผลิตและ ราคา
พืชเศรษฐกิจสาคัญลดลง ทาให้รายได้ของเกษตรกรลดลง
ส่วนภาค อุตสาหกรรม และภาค เหมืองแร่และเหมืองหิน
ปรับตัวดีขึ้น ด้าน อุปสงค์ การ บริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน หดตัว ส่วนก ารนาเข้ าและการ ส่งออก หดตัว
ต่อเนื่อง ด้านการเงินชะลอตัว จาก ปริมาณเงินฝาก เพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)
๏ เกษตรกรรม หดตัว จากผลผลิตและราคาของ
ยางพารา มันสาปะหลัง และสับปะรดที่ลดลง
๏ ปศุสัตว์ ชะลอ ตัว จากปริมาณผลผลิตและ
ราคาไก่เนื้อที่ลดลง ส่วนผลผลิตของเป็ดเนื้อและสุกร
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
๏ เหมืองแร่และเหมืองหิน ขยายตัว โดยผลผลิต
หินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตแร่ทรายแก้ว
ปรับตัวลดลง
๏ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัว โดย ภาษี
สรรพสามิต จานว นทุนจดทะเบียนและ จานวนแ รงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้ น ส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าและจานวน
โรงงานลดลง
๏ การบริการและการท่องเที่ยว
ชะลอ ตัว
เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
ทาให้นักท่องเที่ยวชะลอการท่องเที่ยว
เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย)
๏ การบริโภคภาคเอกช
น ชะลอตัว จาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และจานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่
ส่วนจานวนรถยน ต์นั่ง จดทะเบียนใหม่ลดลง และปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าครัวเรือนเพิ่มขึ้น
๏ การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัว โดยจานวน
ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลลดลงต่อเนื่อง ส่วน พื้นที่
อนุญาตก่อสร้างและจานวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น
๏ การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว โดยการเบิกจ่ายงบ
ประจาและงบลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น
๏ การค้าระหว่างประเทศ
หด ตัว ต่อเนื่อง
โดยมูลค่าการนาเข้าและการส่งออกยังคงลดลง

สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2

l l

.

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม ปี 2552

เศรษฐกิจด้านการเงิน
๏ ด้านการเงิน ชะลอตัว โดยปริมาณเงินฝาก
ลดลง ส่วน ปริมาณสินเชื่อเพิ่มขึ้น และ อัตราดอกเบี้ย มี
แนวโน้มปรับตัวลดลงเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
๏ ด้านระดับราคา ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ระยอง ลดลงร้อยละ 2.79 ตามการลดลงของหมวดอื่นๆ
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
๏ ด้านการจ้างงาน ขยายตัว จากผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการว่างงาน
มีแนวโน้มลดลง

1.2 สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง
ด้านรายได้
การจัดเก็บรายได้
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้สุทธิ
9,337.23 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน
1,638.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.28 และต่ากว่า
ประมาณการ 3,770.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.77
การจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2552
(ตุลาคม 2551-สิงหาคม 2552) จังหวัดระยองจัดเก็บรายได้
รวมทั้งสิ้น 71,024.13 ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 32,254.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.23 และ
ต่ากว่าประมาณการ 43,401.74 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 37.93
การนาส่งรายได้
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้นาส่ง
คลังจานวน 6,320.04 ล้านบาท เป็นรายได้จากภาษีอากร
5,608.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.74 รายได้จาก
การขาย 0.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 รายได้อื่น
0.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 และรายได้เงิน
นอกงบประมาณ 711.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26

รายได้นาส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2552
(ตุลาคม 2551-สิงหาคม 2552) มีจานวน 66,197.23
ล้านบาท เป็นรายได้จากภาษีอากร 58,737.46 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 88.73 รายได้จากการขาย 0.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.00 รายได้อื่น 1.27 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 และรายได้เงินนอกงบประมาณ 7,458.35
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.27
ด้านรายจ่าย
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณจานวน 1,439.67 ล้านบาท สูงกว่า
เดือนเดียวกันของปีก่อน 174.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.81
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551 – สิงหาคม 2552) จังหวัดระยอง
มีการเบิกจ่ายจานวน 15,137.80 ล้านบาท ต่ากว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน 143.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.94
ด้านฐานะการคลัง
ฐานะการคลังของจังหวัด
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้นาส่ง
คลังจากเงินงบประมาณ 5,608.26 ล้านบาท ขณะที่รายจ่าย
ปีปัจจุบันมีจานวน 1,358.48 ล้านบาท ทาให้ฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล 4,249.78 ล้านบาท
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 210.23 ล้านบาท
ขณะที่รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน
251.73 ล้านบาท ทาให้ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดดุล 41.50 ล้านบาท
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1.3 ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัดระยอง และ
งบบริหาร จังหวัด แบบบูรณาการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552
 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณ 263,989,300
บาท
- จัดทาโครงการ จานวน 44 โครงการ
- งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 260,412,155.62 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จานวน 53,158,895.27 บาท
(คิดเป็นร้อยละ 20.14)
- คงเหลือ จานวน 203,356,060.35 บาท
(คิดเป็นร้อยละ 79.86)
 งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณ 9,700,000 บาท
- จัดทาโครงการ จานวน 17 โครงการ
- อนุมัติแล้ว จานวน 8,928,800.00 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว จานวน 7,922,625.56 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 88.73)
- คงเหลือ จานวน 1,006,174.44 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 11.27)
- งบประมาณคงเหลือ จัดทาโครงการเพิ่มเติม
จานวน 1 โครงการ เงินงบประมาณ จานวน
789,800.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน
789,000.00 มีเงินคงเหลือ จานวน 800 บาท

1.4 นโยบายของรัฐบาล
โครงการสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
( OTOP)
ในเดือนสิงหาคม 2552 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมียอดการจาหน่าย จานวน 113.47
ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 16.22 ตามการขยายตัวของ
สินค้า ประเภทอาหาร ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/
ของที่ระลึก และประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย สาหรับ
สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
ทุเรียนทอดกรอบปลาหมึกปรุงรส น้ามันหอมระเหย และ
หัตถกรรม บ้านทรงไทยจิ๋ว และสินค้า OTOP ได้มีการ
จาหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ไทยตาบลดอทคอม
( www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เป็นต้น
โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายย่อย เช่น การค้าขาย หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ
เป็นการให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยให้ประชาชน
มีอาชีพเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สินเชื่อที่
อนุมัติตั้งแต่เริ่มโครงการ จานวน 19,929 ราย เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 614.33 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2552
การให้สินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชน
เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอนุมัติเงินกู้
จานวน 287 ราย ( เพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.07) และจานวนเงิน
อนุมัติ 14.04 ล้านบาท ( เพิ่มขึ้น ร้อยละ 202.59 ) ส่วน
ยอดหนี้ค้างชาระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีจานวน 30.95
ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.69 ) และร้อยละของหนี้ที่
ค้างชาระ ร้อยละ 26.93 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.90)
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม ปี 2552

ส่วนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง
โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้น อยู่
กับ 3 สาขาที่สาคัญ คือ สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแร่และเหมืองหิน และสาขาไฟฟ้า
ก๊าซและการประปา
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง เดือน สิงหาคม 2552
ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยด้าน
อุปทาน ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว ตามผลผลิตและ ราคา
พืชเศรษฐกิจสาคัญลดลง ทาให้รายได้ของเกษตรกรลดลง
ส่วนภาค อุตสาหกรรม และภาค เหมืองแร่และเหมืองหิน
ปรับตัวดีขึ้น ด้าน อุปสงค์ การ บริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชน หดตัว ส่วนก ารนาเข้ าและการ ส่งออก หดตัว
ต่อเนื่อง ด้านการเงินชะลอตัว จาก ปริมาณเงินฝาก เพิ่มขึ้น
แต่ ปริมาณสินเชื่อ ลดลง ผลการเบิกจ่ายรายจ่าย ประจา
และลงทุน เพิ่มขึ้น ด้านการจ้างงาน ปรับตัวเพิ่มขึ้น และ
ด้านระดับราคาดัชนีราคาผู้บริโภคในจังหวัดเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)
๏ เกษตรกรรม หดตัว จากปริมาณและราคาของ
ยางพารา มันสาปะหลัง และสับปะรดที่ลดลง
๏ ปศุสัตว์ หด ตัว จากปริมาณและราคาของ
ไก่เนื้อและเป็ดเนื้อที่ลดลง ส่วนผลผลิตของสุกรปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามราคา
๏ เหมืองแร่และเหมืองหิ น ขยายตัว โดยผลผลิต
หินปูนและหินแกรนิตเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตแร่ทรายแก้ว
ปรับตัวลดลง
๏ ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว โดยภาษีสรรพสามิต
จานว นทุนจดทะเบียนและ จานวนแ รงงานอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าและจานวนโรงงานลดลง
๏ การบริการและการท่องเที่ยว หดตัว ส่วนหนึ่ง
เป็นผลจากการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009
ทาให้นักท่องเที่ยวชะลอการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย)
๏ การบริโภคภาคเอกชน หดตัว จากภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวนรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ลดลง
๏ การลงทุนภาคเอกชน หดตัว จาก พื้นที่อนุญาต
ก่อสร้าง จานวนธุรกิจนิติบุคคลและจานวนทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคล ลดลง
๏ การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว โดยการเบิกจ่าย งบ
ประจาและงบลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น
๏ การค้าระหว่างประเทศ หด ตัว ต่อเนื่อง โดย
มูลค่าการนาเข้าและการส่งออก ยังคงลดลง
เศรษฐกิจด้านการเงิน
๏ ด้านการเงิน ชะลอตัว โดย ปริมาณเงินฝาก
เพิ่มขึ้น แต่ ปริมาณสินเชื่อ ลดลง และ อัตราดอกเบี้ย มี
แนวโน้มปรับตัวลดลงเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
๏ ด้านระดับราคา ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ระยอง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.27 ตามการเพิ่มขึ้นของหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม
๏ ด้านการจ้างงาน ขยายตัว จากผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราการว่างงาน
มีแนวโน้มลดลง
รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิ จ ในเดือน สิงหาคม
2552 มีดังนี้
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2.1 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)
2.1.1 ภาคการเกษตร
๏ ด้านเกษตรกรรม
มูลค่าผลผลิตด้านเกษตรกรรม
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
ยางพารา
r%
มันสาปะหลัง
r%
สับปะรด
r%

2551
ส.ค.
171.52
-5.16
114.74
259.61
238.59
11.45

มิ.ย.
58.99
-63.87
40.81
-62.32
182.06
-22.22

2552
ก.ค.
54.78
-74.23
42.95
-74.22
220.71
-35.22

ส.ค.
106.66
-37.82
78.55
-31.54
275.22
15.35

หมายเหตุ: r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา: สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดระยอง

เกษตรกรรม ในเดือนสิงหาคม 2552 หด ตัว
พิจารณาจากด้าน มูลค่าผลผลิตยางพารา ลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 37.82 เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอย ความต้องการใช้ยางพาราหดตัวลง
ส่งผลให้ราคายางพาราที่ปรับตัวลดลง และปริมาณ
ยางพาราเป็นผลจากสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการกรีด
ยาง ทาให้ผลผลิตลดลง ด้าน มูลค่าผลผลิตมันสาปะหลัง
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.54
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจทาให้ภาคการผลิตทั่วโลกชะลอตัว
โดยเฉพาะประเทศจีน และสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผู้นาเข้าที่
สาคัญ มีความต้องการใช้มันสาปะหลังในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ลดลง ส่งผลให้การส่งออกลดลง ประกอบกับราคา
มันสาปะหลังที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากความต้องการใช้
มันสาปะหลังลดลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าผลผลิตสับปะรด
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.35
เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
โรงงานแปรรูปมีความต้องการวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ทาให้
ราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
แนวโน้มด้านเกษตรกรรม ในเดือนกันยายน
2552 คาดว่ายังชะลอตัว จากด้านราคายางพารามี แนวโน้ม
ลดลงจากปริมาณผลผลิตลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับ ราคา
ยางลดลงตามราคายางในตลาดโลก ด้านราคามันสาปะหลัง
คาดว่าจะยังคงลดลง เนื่องจากประเทศคู่ค้าชะลอการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ์ มันสาปะหลัง และราคาสับปะรดคาดว่าจะ
ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการสินค้าอยู่มาก
ทั้งโรงงานและแผงรับซื้อต่าง ๆ
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.
๏ ด้านปศุสัตว์

มูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
ไกํเนือ้
r%
เป็ดเนือ้
r%
สุกร
r%

2551
ส.ค.
152.24
8.59
20.37
-13.25
44.53
46.77

มิ.ย.
112.48
-18.83
23.32
2.79
43.57
3.55

2552
ก.ค.
123.63
-29.61
23.02
0.60
44.69
12.14

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา: สานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

ส.ค.
103.18
-32.22
17.74
-12.94
45.51
2.20

ปศุสัตว์ ใน เดือนสิงหาคม 2552
หด ตัว
โดยมู ลค่าผลผลิตไก่เนื้อ ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 32.22 ปริมาณผลผลิตไก่เนื้อ ลดลง
เนื่องจากผู้ประกอบการได้ควบคุมปริมาณการผลิตตามราคา
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนมูลค่าผลผลิตเป็ดเนื้อลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 12.94
เนื่องจากราคาเป็ดเนื้อที่ลดลง ส่งผลให้เกษตรกรลด
การผลิตลงเพื่อป้องกันการขาดทุน ส่วนมูลค่าผลผลิตสุกร
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 2.20
โดยราคาสุกรยังคงปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการบริโภค
ที่มีอยู่ต่อเนื่อง ส่วนปริมาณสุกรจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย
สาหรับราคาไข่ไก่ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีก่อนจาก 2.36 บาท/ฟอง เป็น 2.61 บาท/ฟอง ส่วนราคา
ไข่เป็ดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
จาก 3.52 บาท/ฟอง เป็น 3.54 บาท/ฟอง
แนวโน้มด้านปศุสัตว์ ในเดือนกันยายน 2552
คาดว่าชะลอตัว โดยด้านผลผลิตไก่เนื้อคาดว่าปรับตัวลดลง
ตามราคาที่ลดลงต่อเนื่อง ด้านมูลค่าผลผลิตสุกรมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามราคาที่ยังคงตัวในระดับสูง
ด้านผลผลิตเป็ดเนื้อมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น ด้านราคา
ไข่ไก่และไข่เป็ดคาดว่าจะขยายตัวได้ดี เนื่องจากผู้บริโภค
มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคายังคงชะลอตัว
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.
2.1.2 ภาคนอกการเกษตร
๏ ด้านเหมืองแร่และเหมืองหิน

มูลค่าผลผลิตเหมืองแร่และเหมืองหิน
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
แรํทรายแก๎ว
r%
หินปูน
r%
หินแกรนิต
r%

2551
ส.ค.
35.98
176.34
5.94
51.94
15.40
77.06

มิ.ย.
12.51
-38.34
7.95
110.97
13.57
55.29

2552
ก.ค.
10.25
-68.01
8.20
15.86
15.24
41.35

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา: สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

ส.ค.
12.46
-65.37
8.84
48.66
17.71
15.04

เหมืองแร่และเหมืองหิน ในเดือนสิงหาคม 2552
ขยายตัว โดยมูลค่าผลผลิตหินปูนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่ อนร้อยละ 48.66 เนื่องจากผู้ประกอบการ
ได้เร่งการผลิตเพิ่มขึ้น จาก ความต้องการของ โรงานผลิต
ปูนซีเมนต์ตามการขยายตัวของภาคการก่อสร้าง และมูลค่า
ผลผลิตหินแกรนิต เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปี
ก่อนร้อยละ 15.04 เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของภาคก่อสร้างที่ขยายตัว
ประกอบกับราคาหินปูนที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม
มูลค่าผลผลิตของแร่ทรายแก้ว ลดลง เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 65.37
แนวโน้มการผลิตเหมืองแร่และเหมืองหิน
ในเดือนกันยายน 2552
คาดว่าผลผลิตแร่ทรายแก้ว
จะปรับ ตัว ดีขึ้น ตามความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้ม
ดีขึ้น ส่วนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดว่าจะขยายตัว
จากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น ตามภาคการก่อสร้าทง ี่ขยายตัวได้ดี
โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นมาก
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.
๏ ด้านอุตสาหกรรม

เครื่องชี้ภาวะอุตสาหกรรม
รายการ
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(ล๎านกิโลวัตต์)
r%

2551
ส.ค.
568.39

มิ.ย.
516.26

2552
ก.ค.
525.34

ส.ค.
520.75

-5.01
-17.37
-20.26
-8.38
โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน)
1,801
1,778
1,781
1,812
r%
4.59
-0.67
-0.78
0.61
แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน)
148,627 149,138 149,444 150,100
r%
3.56
0.60
0.67
0.99
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม*(ล๎านบาท) 848,284.44 859,349.96 859,631.75 859,842.41
r%
4.41
2.18
1.43
1.36
ภาษีสรรพสามิต(ล๎านบาท)
1,054.94 4,624.41 4,633.87 4,409.22
r%
-69.71
96.32
100.16
317.96
หมายเหตุ: r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน,
* คือ ยอดสะสม
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอปลวกแดง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1และ 2

อุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม 2552 ขยายตัว
โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 317.96 สาเหตุสาคัญ
มาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีน้ามันเป็นสาคัญ ด้านจานวนทุน
จดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ
1.36 จานวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 0.99 และจานวนโรงงานภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.61
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการใช้ไฟฟ้าใน ภาคอุตสาหกรรม
ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันขอ งปีก่อนร้อยล ะ 8.38
สาหรับ จานวนโรงงานอุตสาหกรรม ที่เปิดกิจการใหม่
จานวน 6 โรงงาน ที่สาคัญ ได้แก่ ประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ
ประเภทผลิตยาง และประเภทอื่นๆ
แนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในเดือน
กันยายน 2552 คาดว่าจะ ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการยกเลิกมาตรการลดภาษีสรรพสามิต
น้ามัน ส่วนจานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้าง
แรงงานยังคงเพิ่มขึ้ น สาหรับปัจจัย ลบ ที่มีผลต่อ
อุตสาหกรรม คือ ปัญหาเศรษฐกิจโลก ชะลอตัว ราคา
น้ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และ เสถียรภาพทางการ
เมืองของประเทศ
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๏ ด้านการบริการและการท่องเที่ยว

การบริการและการท่องเที่ยว
หด ตัว โดยมี
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในช่วงไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม – มีนาคม 255 2)
จานวน 418,232 คน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 62.37 โดยส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวชาวไทย
คิดเป็นร้อยละ 79.04 และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น
เกาหลี
สหรัฐฯ และ จีน ตามลาดับ สาหรับ อัตราการเข้าพัก
โรงแรม อยู่ที่ร้อยละ 40.46 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 22.09 ด้านจานวนสถานพักแรม
มีทั้งหมด 244 แห่ง มีจานวนห้องพัก 9,596 ห้อง วันพัก
เฉลี่ย 1.86 วัน และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
ระยอง ได้แก่ หาดแม่ราพึง หาดแม่พิม
เกาะเสม็ด
เกาะมัน ตลาดบ้านเพ เป็นต้น

แนวโน้มการท่องเที่ยว ในเดือนกันยายน 2552
คาดว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากได้มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดสายพันธ์ 2009 เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว อาจ
ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าที่จะเดินทางท่องเที่ยว
มากนัก เพราะกลัวจะติดเชื้อหวัดซึ่งสามารถติดต่อได้
โดยง่าย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาแก้ไขปัญหา
และการยับยั้งการระบาดของโรคโดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศ

เครื่องชี้การบริการและการท่องเที่ยว
รายการ
จานวนนักทํองเทีย่ ว(คน)

2550
ทัง้ ปี

2551

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4

ทัง้ ปี

2552

ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1

1,946,257 457,868 450,388 468,734 569,267 2,073,553 567,720 543,842 452,481 509,510 418,232

r%

15.07

20.47

11.80

16.21

12.70

6.54

23.99

20.75

-3.47

-10.50

-62.37

อัตราการเข๎าพักของโรงแรม
(ร๎อยละ)

51.94

46.24

53.58

46.85

60.59

49.43

51.99

55.57

41.40

48.83

40.46

r%

10.44

19.83

4.15

8.19

70.59

-4.60

12.31

3.71

-11.63

-19.41

-22.09

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
- เป็นข้อมูลดิบ(Raw Data)ซึ่งเป็นจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท และบังกะโลเท่านั้น
ที่มา: สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (http://www.tourism.go.th/2009/th/statistic/tourism.php?cid=12)
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2.2 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย)
2.2.1 การบริโภคภาคเอกชน
เครื่องชีด้ ้านการบริโภคภาคเอกชน
รายการ
ภาษีมูลคําเพิ่ม(ล๎านบาท)
r%
จานวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหมํ(คัน)

r%
จานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหมํ(คัน)

r%
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าครัวเรือน(ล๎านกิโลวัตต์)

r%

2551
ส.ค.
4,623.67
8.73
278
-21.69
4,033
35.56
39.77
6.42

มิ.ย.
2,843.28
-44.96
346
-1.14
3,181
3.89
41.49
2.85

2552
ก.ค.
3,545.00
-43.17
341
14.43
2,915
-27.18
42.25
8.42

ส.ค.
3,237.96
-29.97
267
-3.96
2,866
-28.94
42.77
7.54

หมายเหตุ: r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด,
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอปลวกแดง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาเภอแกลง, สานักงาน
สรรพากรพื้นที่ระยอง, สานักงานขนส่งจังหวัดระยอง

การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนสิงหาคม 2552
หดตัว พิจารณาจาก ภาษีมูลค่าเพิ่ม ลดลง เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 29.97 ส่วนใหญ่เป็นผล
จากการนาเข้าผ่านด่านศุลกากรลดลง ทาให้การจัดเก็บภาษี
อากร ซึ่งเป็นภาษีหลักลดลง ประกอบกับประชาชน
ระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ที่ชะลอตัว
จานวน รถยนต์นั่ง จดทะเบียนใหม่ลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 3.96
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ามันมีการปรับตัวสูงขึ้น
ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อรถยนต์ และ ปริมาณการ
จาหน่าย รถจักรยานยนต์ ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 28.94 เนื่องจากตลาดผู้บริโภคอยู่ช่วงที่
ตลาดเริ่มอิ่มตัว ทาให้ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์มี
แนวโน้มชะลอตัว ส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส่วนหนึ่ง ของ
ครัวเรือน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 7.54 ตามการเพิ่มขึ้นของอาคารพาณิชย์และ
จานวนบ้านเช่า
แนวโน้มการบริโภค ในเดือนกันยายน 2552
คาดว่าจะชะลอตัว จากภาษีมูลค่าเพิ่มลดลงตามการส่งออก
ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
จานวน รถยนต์นั่ง และ
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่คาดว่าจะยังชะลอตัวเช่นกัน
และความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความ
คาดหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ผ่านการ
ลงทุนภาครัฐ รวมทั้งนโยบายการเงินที่ยังคงเอื้อต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ
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2.2.2 การลงทุนภาคเอกชน

เครื่องชีด้ ้านการลงทุนภาคเอกชน
รายการ
พื้นที่ได๎รับอนุญาตกํอสร๎าง
รวม(ตารางเมตร)
r%
- ที่อยูอํ าศัย(ตารางเมตร)
r%
- อาคารพาณิชย์(ตารางเมตร)
r%
- อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร)

r%
- อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร)
r%
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคธุรกิจ
(ล๎านกิโลวัตต์)
r%
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหมํ(ล๎านบาท)

r%
จานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย)

r%
การจดทะเบียนรถยนต์พาณิชย์(คัน)

r%

2552
ก.ค.

2551
ส.ค.

มิ.ย.

59,183

95,681 134,127

56,909

-67.54
47,863
-70.59
3,886
136.95
7,105
-45.63
329
-93.24

-18.95 85.80
86,807 53,426
30.89
2.84
6,910 18,498
-48.74
1.56
960 48,818
-94.81 3,072.06
1,004 13,385
-94.92 2,654.12

-3.84
46,008
-3.88
2,842
-26.87
5,316
-25.18
2,743
733.74

ส.ค.

17.74

18.38

18.58

18.35

8.97
91.55
-42.63
70
25.00
347
-19.68

11.87
75.66
-95.53
53
-11.67
330
-40.00

10.27
42.65
-75.29
73
2.82
331
-6.76

3.44
65.80
-28.13
55
-21.43
275
-20.75

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ.ปลวกแดง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.แกลง, สานักงานสถิติจังหวัดระยอง,
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง, สานักงานขนส่งจังหวัดระยอง

การลงทุนภาคเอกชน ใน เดือนสิงหาคม 2552
หดตัว โดย จานวนพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จานวน 56,909
ตารางเมตร หดตัว ร้อยละ 3.84 จากการลดลงของพื้นที่
อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคาร
อุตสาหกรรม ด้านป ริมาณกา รจดทะเบียน รถยนต์พาณิชย์
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยล ะ 20.75
จานวนทุนจดทะเบียน ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ ลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 28.13 จานวนธุรกิจนิติ
บุคคลสุทธิ ลดลง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 21.43 สาหรับธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม่
ที่สาคัญ ได้แก่ ประเภ ทกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประเภท
กิจการจาหน่ายถุงกรอง ตะแกรง และประเภทกิจการ
รับซื้อ-ขายน้ายางทุกชนิดและผลิตภัณฑ์น้ายางทุกชนิด
ส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 3.44
แนวโน้มการลงทุนภาคเอกชน ในเดือนกันยายน
2552 คาดว่าจะชะลอตัว พิจารณาจากจานวนทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคลและการจดทะเบียนรถยนต์พาณิชย์มี
แนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการยังมีความกังวล
เกี่ยวกับ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ
เสถียรภาพทางการเมืองและราคาน้ามันที่ผันผวน

สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

l

12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม ปี 2552

.
2.2.3 การใช้จ่ายภาครัฐ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หน่วย: ล้านบาท

รายการ

2551
ส.ค.

มิ.ย.

2552
ก.ค.

ส.ค.

รายจํายประจาจากงบประมาณ 1,192.84 1,267.69 1,279.63 1,293.20
12.60
23.49
3.88
8.41
r%
72.13
195.59
151.93
146.47
รายจํายลงทุนจากงบประมาณ
-69.84
-7.53
42.55
103.06
r%
164.90 149.55p
99.83p
94.24p
รายจํายประจาของอปท.
13.05
-8.13
-35.49
-42.85
r%
146.85 155.51p 119.99p 156.49p
รายจํายลงทุนของอปท.
-12.98
64.42
-5.36
6.56
r%
หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
p คือ ตัวเลขเบื้องต้น
ที่มา : - สานักงานคลังจังหวัดระยอง
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองจานวน 68 แห่ง ได้ข้อมูล
จานวน 30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 44.12

การใช้จ่ายภาครัฐ ใน เดือนสิงหาคม 2552
ขยายตัว โดยผลการเบิกจ่ายงบ ประจาเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 8.41 และ ผลการเบิกจ่าย
งบลงทุน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 103.06 เนื่องจากการเร่งรัดให้ส่วนราชการเร่งการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย สาหรับ ผลการเบิกจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน รายจ่ายลงทุน เบิกจ่าย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.56 ส่วนผล การเบิกจ่ายรายจ่ายประจา
ลดลงร้อยละ 42.85
แนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐ ในเดือนกันยายน
2552 คาดว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนมีการเบิก
เพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีบางโครงการผู้ประกอบการเริ่มทยอยดาเนินงาน
มีการส่งมอบงาน ประกอบกับทางสานักงานคลังจังหวัด
ระยอง ได้เพิ่มมาตรการเร่งรัดด้วยกันหลายวิธี เช่น แจ้งผล
การเบิกจ่ายฯ ให้หน่วยงานต้นสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคทราบ
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2.2.4 การค้าระหว่างประเทศ

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
การนาเข๎า
r%
การสํงออก
r%

2551
ส.ค.
80,762.77
40.23
25,139.07
190.66

มิ.ย.
26,567.84
-62.53
10,571.21
-54.80

2552
ก.ค.
33,939.47
-47.36
15,399.69
-52.12

ส.ค.
43,175.03
-46.54
16,895.75
-32.79

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : ด่านศุลกากรมาบตาพุด

สถิติสินค้านาเข้า - ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด
สูงสุด 5 อันดับแรก
หน่วย: ล้านบาท
ที่

ประเภทสินค้านาเข้า

1 น้ามันปิโตรเลียมดิบ

มูลค่า

ประเภทสินค้าส่งออก

30,123.26 น้ามันดีเซลหมุนเร็ว

มูลค่า
6,305.99

2 คอนเดนเซต

1,306.33 แนฟทา

1,894.37

3 เครือ่ งกังหันก๏าซอื่นๆมีกาลัง
ไมํเกิน 5,000 กิโลวัตต์

1,041.12 น้ามันเชือ้ เพลิงอื่นๆ

1,840.25

4 เอทิลนี

842.23 น้ามันปิโตรเลียมดิบ

1,760.94

5 เศษเหล็กอื่นๆ

823.01 น้ามันเชือ้ เพลิงหนักใช๎กบั
เตาบอยเลอร์

1,154.49

ที่มา: ด่านศุลกากรมาบตาพุด

การค้าระหว่างประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2552
หด ตัว ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
พิจารณาจากการนาเข้ามีมูลค่าจานวน 43,175.03 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 46.54 เนื่องจาก ปัญหาเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศที่ชะลอตัว สาหรับประเภทสินค้านาเข้า
ที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันปิโตรเลียมดิบ คอนเดนเซต และ
เครื่องกังหันก๊าซอื่นๆมีกาลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์
ส่วนการส่งออกมีมูลค่าจานวน 16,895.75 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 32.79 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจถดถอย ทาให้
ตลาดต่างประเทศชะลอคาสั่งซื้อ สาหรับประเภทสินค้า
ส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ น้ามันดีเซลหมุนเร็ว แนฟทา และ
น้ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ จากการนาเข้าสูงกว่าการส่งออกทาให้
ขาดดุล การค้า (ผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด) จานวน
26,279.28 ล้านบาท
แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ
ในเดือน
กันยายน 2552 คาดว่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
นาเข้าสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม ส่วนด้านการส่งออกคาดว่าจะ ยังคง
ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทาให้ประเทศ
คู่ค้าสาคัญชะลอการนาเข้า
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2.3 เศรษฐกิจด้านการเงิน

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
ปริมาณเงินฝากรวม
r%
ธนาคารพาณิชย์
r%
ธนาคารออมสิน
r%
ธอส.
r%
ธ.ก.ส.
r%
ปริมาณสินเชือ่ รวม
r%
ธนาคารพาณิชย์
r%
ธนาคารออมสิน
r%
ธอส.
r%
ธ.ก.ส.
r%

2551
ส.ค.
81,155.43
5.69
63,690.00
6.57
8,825.00
3.90
1,047.72
-20.54
7,592.71
5.34
75,981.67
11.35
49,772.00
13.67
5,747.00
9.53
16,831.87
7.56
3,630.80
2.20

มิ.ย.
81,068.11
-3.25
61,947.00
-3.73
9,914.00
12.42
1,388.25
24.00
7,818.86
-17.76
75,597.60
1.27
51,756.00
6.38
5,980.00
5.78
14,302.97
-14.80
3,558.63
-0.04

2552
ก.ค.
ส.ค.
80,023.02 19,106.73
0.52
60,911.00
n.a.
-1.94
9,879.00 9,948.00
11.82
12.73
1,353.18 1,405.65
24.50
34.16
7,879.84 7,753.08
4.14
2.11
75,442.23 24,183.26
-0.15
51,547.00
n.a.
4.40
6,125.00 6,390.00
7.83
11.19
14,165.82 14,119.87
-15.81
-16.11
3,604.41 3,673.39
-1.98
1.17

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน,
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย(www.bot.or.th), ธนาคารออมสิน เขตระยอง,
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดระยอง, สานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง

ด้านการเงิน ในเดือนสิงหาคม 2552 รอข้อมูล
ของธนาคารพาณิชย์ สาหรับเดือนกรกฎาคม 2552 ชะลอตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยจังหวัดระยอง
มีธนาคารพาณิชย์ จานวน 7 7 แห่ง พิจารณาจากปริมาณ
เงินฝากรวมของจังหวัดระยอง
มีจานว น 80,023.02
ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 0.52 เนื่องจากสถาบันการเงิน
ต้องการรักษา
ฐานเงินฝากด้วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
เพื่อจูงใจผู้ฝากเงิน ส่วน ปริมาณสินเชื่อรว ม มีจานวน
75,442.23 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 0.15 ตามการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจ เป็นการชะลอตัวของสินเชื่อที่ให้แก่ภาค
ธุรกิจ สาหรับค่าเงินบาท เดือ นสิงหาคม 2552 ค่าเงินบาท
เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบๆ เฉลี่ย 34.02 บาทต่อ ดอลลาร์
สรอ. ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ 34.05 บาท
ต่อ ดอลลาร์ สรอ. จากการซื้อขายเงินดอลลาร์ สรอ.
ที่ค่อนข้างสมดุล อย่างไรก็ดี ดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ปรับ
อ่อนค่าลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 77.05 จากเดือนกรกฎาคม
ที่ระดับ 77.45 ตามการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับค่าเงิน
สกุลหลักและค่าเงินภูมิภาคบางสกุล เช่น ดอลลาร์สิงค์โปร์
รูเปียอินโดนีเซีย และริงกิตมาเลเซีย เป็นต้น
แนวโน้มการเงิน ในเดือนกันยายน 2552 คาดว่า
ปริมาณเงินฝาก และ สินเชื่อ จะขยายตัว เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น สาหรับ
อัตราดอกเบี้ย มี
แนวโน้มปรับตัวลดลง
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2.4 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2.4.1 ด้านระดับราคา
ดัชนีราคา

หน่วย: ร้อยละ

รายการ
ดัชนีราคาผู๎บริโภค
r%
ดัชนีราคาผู๎ผลิต
r%

2551
ส.ค.
110.30
-12.11
166.30
21.56

มิ.ย.
111.20
-2.03
150.30
-10.54

2552
ก.ค.
111.40
-2.79
148.20
-12.87

ส.ค.
112.80
2.27
149.00
-10.40

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
- ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นตัวเลขของทั้งประเทศ
ที่มา: สานักงานเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (www.price.moc.go.th)

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง ในเดือน
สิงหาคม 2552 จากการประมวลผลดัชนีราคาผู้บริโภคของ
ประเทศ รายการสินค้าและบริการที่คานวณมี จานวน 417
รายการ สาหรับจังหวัดระยอง มีจานวน 235 รายการ
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล พาหนะ
การขนส่งและการสื่อสาร การบันเทิง การอ่าน
และ
การศึกษา ฯลฯ เพื่อนามาคานวณดัชนีราคาผู้บริโภคของ
จังหวัดระยอง ได้ผลดังนี้
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน
สิงหาคม 2552 ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของ
ประเทศ เท่ากับ 100 และเดือนสิงหาคม2552 เท่ากับ 105.10
เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2552 เท่ากับ 104.70 สูงขึ้นร้อยละ
0.40 ถ้าเทียบกับเดือนสิงหาคม 2551 ลดลงร้อยละ 1.00
และเฉลี่ยช่วงระยะเดียวกัน(มกราคม-สิงหาคม) ของปี 2551
ลดลงร้อยละ 1.90
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยองเดือนสิงหาคม
2552 ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยองเท่ากับ
100 เดือนสิงหาคม 2552 เท่ากับ 112.80 สาหรับเดือน
กรกฎาคม 2552 เท่ากับ 111.40
3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนสิงหาคม 2552 เมื่อเทียบกับ
3.1 เดือนกรกฎาคม 2552 สูงขึ้นร้อยละ 1.26
3.2 เดือนสิงหาคม 2551 สูงขึ้นร้อยละ 2.27
3.3 เฉลี่ยช่วงระยะเดียวกัน (มกราคม-สิงหาคม)
ปี 2551 สูงขึ้นร้อยละ 0.90
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4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยองเดือน
สิงหาคม 2552 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2552 สูงขึ้นร้อยละ
1.26 สาเหตุสาคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 1.00 สาหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 1.31

ส่วนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและ
เครื่องดื่มลดลงร้อยละ 2.61 สาเหตุมาจากน้ามันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 10.70 หมวดยานพาหนะ การขนส่ง และ
การสื่อสาร ลดลงร้อยละ 6.69 ดัชนีราคาหมวดการบันเทิง
การอ่านการศึกษา และศาสนาลดลงร้อยละ 9.14

4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
ร้อยละ 1.01 สาเหตุหลักมาจากดัชนีหมวดไข่และผลิตภัณฑ์
นมสูงขึ้นร้อยละ 0.44 ได้แก่ ไข่ไก่ สูงขึ้นร้อยละ 1.40 ดัชนี
หมวดผักและผลไม้สูงขึ้นร้อยละ 4.65 สาเหตุมาจากดัชนี
หมวดผลไม้สด สูงขึ้นร้อยละ 8.20 ได้แก่ ส้มเขียวหวาน
เงาะ มะม่วง สับปะรด ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่นอกฤดูกาล จึงทาให้
ราคาจาหน่ายได้ปรับตัวสูงขึ้น และ ดัชนีหมวดผักสดลดลง
ร้อยละ 0.60 ได้แก่ แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะน้า เห็ด
มะเขือ มะเขือเทศ ถั่วฝักยาว มะละกอดิบ มะนาว ผักชี แต่ก็
มีผักบางชนิดที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ กะหล่าปลี ผักบุ้ง พริกสด
หอมแดง กระเทียม เป็นต้น

6. ถ้าพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยช่วงระยะเดียวกัน
(มกราคม-สิงหาคม) ปี 2551 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 0.90
จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
ร้อยละ 14.00 สาหรับหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงร้อยละ 8.90 หมวดน้ามันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 24.50
หมวดยานพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร ลดลงร้อยละ
14.60 เป็นต้น ดัชนีราคาหมวดการบันเทิงการอ่านการศึกษา
และการศาสนา ลดลงร้อยละ 3.20

4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นร้อยละ 1.31 ปัจจัยสาคัญมาจากการสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องของราคาขายปลีกน้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
ภายในประเทศร้อยละ 5.80 ส่งผลให้ดัชนีหมวดพาหนะ
การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 3.28 ดัชนีราคา
หมวดการบันเทิงการอ่านการศึกษา และศาสนาสูงขึ้น
ร้อยละ 1.54
5. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนสิงหาคม 2551 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 2.27 (กรกฎาคม 2552 เทียบกับ
กรกฎาคม 2551 สูงขึ้น 2.79 ) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 8.09
โดยมาจากดัชนีแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 1.40 เนื้อสัตว์ เป็ด ไก่
และสัตว์น้า สูงขึ้นร้อยละ 2.77 หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 14.32

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนสิงหาคม 2552
ในปี 2543 ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เท่ากับ
100 สาหรับเดือนสิงหาคม 2552 ดัชนีเท่ากับ 149.00 และ
เดือนกรกฎาคม 2552 ดัชนีเท่ากับ 148.20
ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนสิงหาคม 2552
เทียบกับเดือนสิงหาคม 2551 ลดลงร้อยละ 10.40 สาเหตุ
จากการลดลงของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม ร้อยละ
16.20 ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตร ร้อยละ
21.60 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง ลดลงร้อยละ 10.40
จากการลดลงของราคา ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และ
แร่โลหะ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 9.10
ตามการลดลงของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี โลหะขั้นมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์โลหะ เป็นต้น

ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
(http://www.price.moc.go.th)

สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม 2552
(ปีฐาน พ.ศ.2550 = 100)

สัดส่วน
หมวด
รวมทุกรายการ
หมวดอาหารและเครือ่ งดื่ม
ข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง
เนื้อสัตว์ เป็ดไกํ และสัตว์น้า
ไขํและผลิตภัณฑ์นม
ผักและผลไม๎
เครือ่ งประกอบอาหาร
เครือ่ งดื่มไมํมีแอลกอฮอล์
อาหารบริโภค-ในบ๎าน
อาหารบริโภค-นอกบ๎าน
หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครือ่ งดื่ม
หมวดเครือ่ งนุํงหํมและรองเท๎า
หมวดเคหสถาน
หมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล

หมวดพาหนะ การขนสํง และการสื่อสาร

หมวดการบันเทิงการอํานและการศึกษา
หมวดยาสูบและเครื่องดืม่ มีแอลกอฮอล์

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
กลุํมอาหารสดและพลังงาน
- อาหารสด
- พลังงาน

ดัชนี

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ม.ค. - ส.ค.52/ ส.ค.52/ ม.ค.52-ส.ค.52/
น้าหนัก
ส.ค.52 ก.ค.-52 ส.ค.-51
ส.ค.52 ก.ค.-52 ส.ค.-51 ม.ค.51-ส.ค.51
ปีฐาน
100.00 112.80 111.40 110.30 109.70 1.26 2.27
0.90
37.93 129.60 128.30 119.90 127.90 1.01 8.09 14.00
4.32 145.20 145.10 153.90 145.70 0.07 -5.65 10.50
7.19 115.20 116.60 112.10 115.70 -1.20 2.77
5.60
2.97 115.00 114.50 108.20 112.70 0.44 6.28
1.30
6.87 134.90 128.90 118.00 129.00 4.65 14.32 16.00
3.63 144.70 144.70 136.00 144.50 0.00 6.40 20.00
2.18 106.10 106.10 104.50 106.00 0.00 1.53
3.50
4.20 147.40 147.40 121.90 146.20 0.00 20.92 34.60
6.56 120.00 120.00 108.50 120.00 0.00 10.60 15.10
0.00
62.07 100.80 99.50 103.50 96.70 1.31 -2.61
-8.90
2.77 97.30 98.40 100.60 99.70 -1.12 -3.28
-0.60
28.36 91.50 91.50 90.60 91.40 0.00 0.99
-7.50
5.22 100.80 100.80 100.20 100.70 0.00 0.60
0.00
19.09 110.20 106.70 118.10 99.70 3.28 -6.69 -14.60
2.69 92.50 91.10 101.80 97.90 1.54 -9.14
-3.20
3.93 110.20 110.20 101.20 105.50 0.00 8.89
4.60
65.66 108.60 108.60 105.20 108.50 0.00 3.23
5.6
34.34 118.50 115.30 117.10 111.40 2.78 1.20
-4.50
21.36 128.50 126.30 121.10 126.00 1.74 6.11 10.40
12.99 103.50 98.90 111.40 89.70 4.65 -7.09 -25.40

หมายเหตุ: ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน
ที่มา: สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ (www.price.moc.go.th)

สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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บริการข่าวตลาดจังหวัดระยอง ประจาวันที่ 21 สิงหาคม 2552
ลาดับ

รายการสินค้า
หน่วย
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
1 ข๎าวสาร - ข๎าวสาร 100%
15 กก.
415.00
415.00
415.00
415.00
-ข๎าวสารหอมมะลิ
15 กก.
479.00
479.00
479.00
479.00
2 สุกรชาแหละ - เนือ้ แดง
กก.ละ
120.00 - 130.00 120.00 - 130.00 120.00 - 130.00 120.00 - 130.00
3 ไกํสด
กก.ละ
70.00
70.00
70.00
70.00
4 ปลาทูนงึ่
เขํง ละ
25.00
25.00
25.00
25.00
5 กระเทียมแห๎ง
กก.ละ
30.00
30.00
30.00
30.00
6 หัวหอมแดง (ไมํตัดหมวด)
กก.ละ
30.00
30.00
30.00
30.00
7 พริกขี้หนูแห๎ง (กลาง)
กก.ละ
110.00
110.00
110.00
110.00
8 พริกขี้หนูสด
กก.ละ
70.00-80.00
70.00-80.00
70.00-80.00
70.00-80.00
9 ไขํไกํ (เบอร์ 3)
ฟองละ
2.90
2.90
2.90
2.90
11 น้ามันถั่วเหลือง ,น้ามันปาล์ม
ลิตรละ
46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00
12 น้าตาลทรายขาว
กก.ละ
23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00
13 ผักคะน๎า
กก.ละ
15.00-20.00
15.00-20.00
15.00-20.00
15.00-20.00
14 ถั่วฝักยาว
กก.ละ
10.00 - 20.00 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00 10.00 - 20.00
15 ผักบุ๎งจีน
กก.ละ
20.00 - 25.00 20.00 - 25.00 20.00 - 25.00 20.00 - 25.00
16 มะนาว
ลูกละ
3.00
3.00
3.00
3.00
หมวดวัสดุก่อสร้าง
17 ปูนซีเมนต์ตราเสือ
ถุงละ
145.00
145.00
145.00
145.00
18 ปูนซีเมนต์ตราช๎าง
ถุงละ
130.00
130.00
130.00
130.00
19 เหล็กเส๎นกลมผิวเรียบ ขนาด 9 มม.
เส๎นละ
89.00
89.00
89.00
89.00
20 เหล็กเส๎นกลมผิวเรียบ ขนาด 12 มม.
เส๎นละ
185.00
185.00
185.00
185.00
21 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)
กก.ละ
45.00
45.00
45.00
45.00
22 สังกะสี (ลอนใหญํสขี าว)
ฟุตละ
19.50
19.50
19.50
19.50
23 ทํอ PVC ขนาด 1/2 นิว้ (ชั้น 13.5)
เส๎นละ
56.00
56.00
56.00
56.00
24 อิฐมอญ
ก๎อนละ
0.70
0.70
0.70
0.70
25 คอนกรีตบล๏อค
ก๎อนละ
4.00
4.00
4.00
4.00
หมวดเชื้อเพลิง
26 เบนซิน 91
ลิตรละ
34.94
35.74
35.74
35.74
27 แก๏สโซฮอลล์ 95
ลิตรละ
31.34
32.24
32.14
32.14
28 แก๏สโซฮอลล์ 91
ลิตรละ
30.54
31.34
31.34
31.34
29 ดีเซลหมุนเร็ว
ลิตรละ
28.89
29.69
27.69
27.69
30 ก๏าซ NGV (ปตท.)
ลิตรละ
8.50
8.50
8.50
8.50
31 ก๏าซหุงต๎ม ปตท.
15 กก.ละ
285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00
หมวดสินค้าเกษตร
32 ยางแผํนดิบคละ
กก.ละ
53.00 - 55.00 53.00 - 55.00 56.00 - 60.00 56.00 - 60.00
33 น้ายางสด
กก.ละ
48.00 - 49.00 52.00 - 54.00 54.00 - 56.00 54.00 - 56.00
34 เศษยาง(ขี้ยาง)
กก.ละ
27.26 - 29.40 27.26 - 29.40 29.00 - 32.40 29.00 - 32.40
35 สัปปะรด ผลใหญํ, ผลเล็ก
กก.ละ
6.60 , 3.30
6.70 , 3.30
6.70 , 3.30
6.70 , 3.30
36 หัวมันสดคละ
กก.ละ
1.15 - 1.20
1.25 - 1.30
1.25 - 1.35
1.25 - 1.35
37 ทุเรียนหมอนทอง , ชะนี
กก.ละ
35.00 , 25.00 35.00 , 25.00 35.00 , 25.00 35.00 , 25.00
38 มังคุด
กก.ละ
18.00
18.00
18.00
18.00
39 เงาะ
กก.ละ
18.00
18.00
18.00
18.00
40 กุ๎งขาว ขนาด 40 ตัว
กก.ละ
170.00
170.00
170.00
170.00
41 กุ๎งขาว ขนาด 50 ตัว
กก.ละ
150.00
150.00
150.00
150.00
42 กุ๎งขาว ขนาด 60 ตัว
กก.ละ
110.00
110.00
110.00
110.00
43 อาหารกุ๎ง ตรา โปรฟีด (เบอร์ 1 )
25 กก.ละ
950.00
950.00
950.00
950.00
44 อาหารกุ๎ง ตรา โปรฟีด (เบอร์ 2/3 )
25 กก. ละ
810.00
810.00
810.00
810.00
45 ปุ๋ยเคมีตราเรือใบ สูตร 15-15-15
50 กก.ละ
1,350.00
1,350.00
1,350.00
1,350.00
46 ปุ๋ยเคมีตรากระตําย สูตร 15-15-15
50 กก.ละ
1,260.00
1,260.00
1,260.00
1,260.00
47 ปุ๋ยเคมีตรารุํงอรุณ สูตร 15-15-15
50 กก.ละ
1,160.00
1,160.00
1,160.00
1,160.00
หมายเหตุ: ราคานี้มิใช่ราคาที่บังคับให้ซื้อขาย แต่เป็นราคาที่ให้ทราบแนวโน้มเท่านั้น
ที่มา: สานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0 3869 4044-6 โทรสาร 0 3869 4047

ราคาเฉลี่ย
415.00
479.00
125.00
70.00
25.00
30.00
30.00
110.00
75.00
2.90
46.00 , 38.00
24.00
17.50
15.00
22.50
3.00
145.00
130.00
89.00
185.00
45.00
19.50
56.00
0.70
4.00
35.54
31.96
31.14
28.49
8.50
292.50
56.00
52.87
29.51
6.67 , 3.30
1.26
35.00 , 25.00
18.00
18.00
170.00
150.00
110.00
950.00
810.00
1350.00
1,260
1,160.00

สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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2.4.2 ด้านการจ้างงาน

เครื่องชีด้ ้านการจ้างงาน
รายการ
อัตราการวํางงาน(ร๎อยละ)
r%

ผู๎ประกันตนในระบบ
ประกันสังคม(คน)

2551
ส.ค.
1.10
-35.29
299,658

มิ.ย.
1.20
-14.29

2552
ก.ค.
1.40
0.00

ส.ค.
n.a.
-

300,580

301,906

304,045

9.78
5.51
5.37
1.46
173.00 173.00 173.00 173.00
r%
7.45
0.00
0.00
0.00
หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
n.a. คือ ไม่มีข้อมูล
ที่มา: สานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
r%

อัตราคําจ๎างขัน้ ต่า(บาท)

การจ้างงาน ใน เดือนสิงหาคม 2552 ขยายตัว
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน พิจารณาจากจานวน
ลูกจ้างในระบบประกันสังคม จานวน
304,045 คน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.46 โดยการจ้างงาน(จานวนแรงงาน
ในระบบประกันสังคม)เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของ
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร
เป็นสาคัญ และอัตราการว่างงานของจังหวัดระยองเดือน
กรกฎาคม 2552 อยู่ที่ร้อยละ 1.40 ของกาลังแรงงานรวม
เท่ากับเดือนเดียวกัน ของปีก่อน แต่ เมื่อเทียบกับเดือน ก่อน
หน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่าของจังหวัด
ระยอง อยู่ที่ 173 บาท/วัน ตามการประกาศขึ้นอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่า เพื่อให้เหมาะสมกับค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น
แนวโน้มการจ้างงาน
ในเดือนกันยายน 2552
คาดว่าจะขยายตัวจากจานวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้
สานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ได้มีการจัดงานนัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน เพื่อให้บริษัทและ
โรงงานต่างๆ ได้มาพบกับผู้สมัครงานโดยตรง
ทั้งนี้
ผู้สมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝากประวัติเพื่อหางาน
ได้ที่สานักงานจัดหางานจังหวัดระยองได้ทุกวัน เวลาราชการ
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ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัด
สัญญาณอันตรายต้องรีบแก้ไข
ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์
เกษตรกรรม
ปศุสัตว์
เหมืองแร่และย่อยหิน
อุตสาหกรรม
ภาคบริการและการท่องเที่ยว
การบริโภคภาคเอกชน
การลงทุนภาคเอกชน
การใช้จ่ายภาครัฐ
การค้าระหว่างประเทศ
ด้านการเงิน
ด้านระดับราคา

สัญญาณเฝ้าระวัง
สัญญาณ

ปลอดภัยและผ่าน

ข้อเสนอแนะ
ควรดูแลราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่า
ควรดูแลราคาของไก่เนื้อที่ลดลง

ส่งเสริมการนักท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มและรถยนต์ใหม่ลดลง
ปริมาณพื้นทีอ่ นุญาติก่อสร้างและทุนจด
ทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลลดลง
การนาเข้าและส่งออกลดลงต่อเนื่อง
ปริมาณการให้สินเชื่อโดยรวมชะลอตัว
ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.27 จากการ
ลดลงของหมวดอื่นๆไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม

ด้านการจ้างงาน
งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
1. โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด
พ.ศ.2552 (ได้รับ 263,989,300 บาท)
- จานวน 44 โครงการ
- งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 260.41 ล้านบาท

ควรเร่งรัดให้แต่ละโครงการดาเนินการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะ
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจานวนมาก

- เบิกจ่ายแล้ว จานวน 53.15 ล้านบาท (ร้อยละ 20.14)
- คงเหลือ จานวน 203.35 ล้านบาท (ร้อยละ 79.86)
2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552
จังหวัดระยอง (ได้รับ 9,700,000 บาท)
- จานวน 18 โครงการ
- อนุมัติแล้ว 8.92 ล้านบาท
- เบิกจ่ายแล้ว 7.92 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 88.73)
- คงเหลือ 1.00 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.27)

- งบประมาณคงเหลือ จัดทาโครงการเพิ่มเติม จานวน 1
โครงการ เงินงบประมาณ จานวน 0.78 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 0.78 ล้านบาท มีเงินคงเหลือ
จานวน 800 บาท
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ส่วนที่ 3 : ภาวะการคลังจังหวัดระยอง
สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง
ด้านรายได้
การจัดเก็บรายได้
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้สุทธิ
9,337.23 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน
1,638.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.28 และต่ากว่า
ประมาณการ 3,770.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.77
การจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2552
(ตุลาคม 2551-สิงหาคม 2552) จังหวัดระยองจัดเก็บรายได้
รวมทั้งสิ้น 71,024.13 ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 32,254.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.23 และ
ต่ากว่าประมาณการ 43,401.74 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 37.93
การนาส่งรายได้
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้นาส่ง
คลังจานวน 6,320.04 ล้านบาท เป็นรายได้จากภาษีอากร
5,608.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.74 รายได้จาก
การขาย 0.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 รายได้อื่น
0.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 และรายได้เงิน
นอกงบประมาณ 711.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26
รายได้นาส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2552
(ตุลาคม 2551-สิงหาคม 2552) มีจานวน 66,197.23
ล้านบาท เป็นรายได้จากภาษีอากร 58,737.46 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 88.73 รายได้จากการขาย 0.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.00 รายได้อื่น 1.27 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 และรายได้เงินนอกงบประมาณ 7,458.35
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.27

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551 – สิงหาคม 2552) จังหวัดระยอง
มีการเบิกจ่ายจานวน 15,137.80 ล้านบาท ต่ากว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน 143.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.94
ด้านฐานะการคลัง
ฐานะการคลังของจังหวัด
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้นาส่ง
คลังจากเงินงบประมาณ 5,608.26 ล้านบาท ขณะที่รายจ่าย
ปีปัจจุบันมีจานวน 1,358.48 ล้านบาท ทาให้ฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล 4,249.78 ล้านบาท
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 210.23 ล้านบาท
ขณะที่รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน
251.73 ล้านบาท ทาให้ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดดุล 41.50 ล้านบาท
รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง
เดือนสิงหาคม 2552 มีดังนี้

ด้านรายจ่าย
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณจานวน 1,439.67 ล้านบาท สูงกว่า
เดือนเดียวกันของปีก่อน 174.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.81
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3.1 ด้านรายได้

3.1.1 ผลการจัดเก็บรายได้เดือน สิงหาคม 2552 แยกตาม
หน่วยงาน
รายได้จังหวัดระยองประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552
หน่าย: ล้านบาท

รายการ
รายได๎จงั หวัดระยอง
r%

2552

2551
ส.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

7,698.94 8,274.44 8,925.35 9,337.23
-36.70

-5.01

-6.65

21.28

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 ,
ด่านศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง

รายได้ของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนสิงหาคม 2552
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทภาษี
ภาษีเงินได๎บคุ คลธรรมดา
ภาษีเงินได๎นติ ิบคุ คล
ภาษีมูลคําเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์
รายได๎อนื่ ๆ
รวม
ที่มา: สานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง

จานวนเงิน
280.89
1,298.98
3,237.96
3.38
9.73
0.32
4,831.26

สัดส่วน
5.81
26.89
67.02
0.07
0.20
0.01
100.00

การจัดเก็บรายได้ ใน เดือนสิงหาคม 2552
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายได้จานวน 9,337.23 ล้านบาท
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 1,638.29 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.28 และต่ากว่าประมาณการ 3,770.78 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 28.77 แยกตามหน่วยงานได้ดังนี้
1. สรรพากรพื้นที่ระยอง จัดเก็บได้ 4,831.26
ล้านบาท ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 1,439.45 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.96 และต่ากว่าประมาณการ 4,775.88
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.71 รายละเอียดการจัดเก็บ
รายได้มีดังนี้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้ 3,237.96 ล้านบาท
ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 1,388.60 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 30.01 และต่ากว่าประมาณการ 1,663.51 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 33.94 เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนาเข้า
น้ามันดิบต่ากว่าปีก่อน
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้ 1,298.98
ล้านบาท ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 38.62 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.89 และต่ากว่าประมาณการ 3,077.86
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.32 เป็นผลจากผลการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) ลดลง จากกลุ่ม
กิจการโรงกลั่นน้ามันซึ่งยื่นต่าว่าปีก่อน เนื่องจากผลการ
ดาเนินงานขาดทุน
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บได้ 280.89
ล้านบาท ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 9.11 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 3.14 และต่ากว่าประมาณการ 31.23
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 เกิดจากผลการยื่นแบบภาษี
เงินได้หัก ณ ที่จ่ายประเภทเงินเดือน (ภ.ง.ด.51) ลดลง
ซึ่งเป็นผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ
- อากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 9.73 ล้านบาท
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 1.17 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.67 และสูงกว่าประมาณการ 0.52 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.65
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได้ 3.38 ล้านบาท
ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 4.18 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 55.29 และต่ากว่าประมาณการ 3.80 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 52.92
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- รายได้อื่นๆ จัดเก็บได้ 0.32 ล้านบาท ต่ากว่า
เดือนเดียวกันของปีก่อน 0.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
25.58
2. สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได้ 4,409.33
ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 3,354.23 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 317.91 สาหรับภาษี ที่จัดเก็บได้
สูงสุด 5 ลาดับ ได้แก่
- ภาษีน้ามัน จัดเก็บได้ 4,112.77 ล้านบาท
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 3,497.90 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 568.88 และสูงกว่าประมาณการ 1,338.12 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 48.23 เนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราภาษี
ตามประกาศกระทรวงการคลัง
รายได้ของสรรพสามิตพื้นที่ระยองเดือนสิงหาคม 2552
หน่วย: ล้านบาท

ประเภทภาษี
ภาษีสุราแชํ
ภาษีเครื่องดืม่
ภาษีน้ามัน
ภาษีรถยนต์
ภาษีรถจักรยานยนต์
ภาษีเครื่องไฟฟ้า
ภาษีสนามกอล์ฟ
ภาษีแก๎วฯ
ไนต์คลับ ดิสโก๎เธค
อาบน้า อบตัว นวดตัว
รายได๎อนื่ ๆ
รวม

จานวนเงิน
3.13
0.30
4,112.77
286.12
0.02
6.01
0.41
0.18
0.06
0.18
0.15
4,409.33

ที่มา: สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2

สัดส่วน
0.07
0.01
93.27
6.49
0.00
0.14
0.01
0.00
0.00
0.01
0.00
100.00

- ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 286.12 ล้านบาท
ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 140.69 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 32.96 และต่ากว่าประมาณการ 207.18 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 42.00
- ภาษีเครื่องไฟฟ้า จัดเก็บได้ 6.01 ล้านบาท
ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 0.79 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.62 และต่ากว่าประมาณการ 1.79 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 22.95
- ภาษีสุราแช่ จัดเก็บได้ 3.13 ล้านบาท ต่ากว่า
เดือนเดียวกันของปีก่อน 1.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
24.40 และสูงกว่าประมาณการ 0.48 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.11 เนื่องจากในเดือนนี้มีผู้ผลิตสุราชุมชน
รายย่อยยื่นภาษีเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการปรับขึ้นอัตราภาษี
สุราขาว จึงส่งผลให้มีการชาระภาษีสูงกว่าประมาณการ
- ภาษีสนามกอล์ฟ จัดเก็บได้ 0.41 ล้านบาท
ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 0.19 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.67 และต่ากว่าประมาณการ 0.28 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 40.58
3. ด่านศุลกากรมาบตาพุด จัดเก็บได้ 71.14
ล้านบาท ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 65.52 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 47.94 และต่ากว่าประมาณการ 148.19
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.56 เนื่องจากมีการนาเข้าและ
ชาระภาษีอากรสินค้าประเภทเหล็ก ส่วนประกอบยานยนต์
และของอื่นๆ ทาด้วยเหล็กลดลง
4. ธนารักษ์พื้นที่ระยอง จัดเก็บได้ 1.29 ล้านบาท
ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 142.53 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 99.10 และสูงกว่าประมาณการ 0.77 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 148.08
5. ส่วนราชการอื่น
จัดเก็บได้ 24.21 ล้านบาท
ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 68.44 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.87
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3.1.2 ผลการจัดเก็บรายได้สะสม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2552 ถึงเดือนสิงหาคม 2552
การจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ถึง เดือนสิงหาคม 2552
แยกตามหน่วยงานได้ดังนี้
1. สรรพากรพื้นที่ระยอง จัดเก็บได้ 40,880.69
ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 28,188.47 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 40.81 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 46.35)
โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได้มีดังนี้
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้ 30,277.49 ล้านบาท
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 22,604.22 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.74 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 47.91)
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บได้ 6,341.77
ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 5,396.85 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 45.98 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 53.79)
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บได้ 4,109.41
ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 40.35 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.97 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 1.85)
ผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยองสะสม
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนสิงหาคม 2552
หน่วย: ล้านบาท
รายการ
สรรพากรพื้นทีร่ ะยอง
สรรพสามิตพื้นทีร่ ะยอง 1 และ 2
ดํานศุลกากร
ธนารักษ์พื้นทีร่ ะยอง
สํวนราชการอืน่
รวม

เปรียบเทียบ
ปีนี้
ปีทแี่ ล้ว
(ต.ค.51-ส.ค.52) (ต.ค.50-ส.ค.51) จานวน
ร้อยละ
40,880.69
69,069.16 -28,188.47 -40.81
28,807.74
31,677.62 -2,869.88
-9.06
811.43
1,810.67
-999.24 -55.19
40.61
174.79
-134.18 -76.77
483.66
545.96
-62.30 -11.41
71,024.13
103,278.20 -32,254.07 -31.23

ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2,
ด่านศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง

- อากรแสตมป์ จัดเก็บได้ 97.77 ล้านบาท
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.94 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 2.92 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 9.87)
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได้ 50.54 ล้านบาท
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 143.63 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.97 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 1.75)
- รายได้อื่นๆ จัดเก็บได้ 3.71 ล้านบาท ต่ากว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
11.46 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 11.03)
2. สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได้
28,807.74 ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
2,869.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.06 โดยภาษีที่จัดเก็บ
ได้สูงสุด 5 ลาดับ ได้แก่
- ภาษีน้ามัน จัดเก็บได้ 26,091.74 ล้านบาท
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 833.92 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.10 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 15.74)
- ภาษีรถยนต์ จัดเก็บได้ 2,466.37 ล้านบาท
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,970.03 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44.41 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 48.52)
- ภาษีเครื่องไฟฟ้า จัดเก็บได้ 188.67 ล้านบาท
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 23.80 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.20 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 23.10)
- ภาษีสุราแช่ จัดเก็บได้ 22.58 ล้านบาท ต่ากว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 18.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
44.38 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 20.58)
- ภาษีเครื่องดื่ม จัดเก็บได้ 21.50 ล้านบาท
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.10 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 41.26 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 33.37)
3. ด่านศุลกากรมาบตาพุด
จัดเก็บได้ 811.43
ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 999.24 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 55.19 (ต่ากว่าประมาณการร้อยละ 61.58)
4. ธนารักษ์พื้นที่ระยอง จัดเก็บได้ 40.61
ล้านบาท ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 134.18 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 76.77 (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 61.41)
5. ส่วนราชการอื่น จัดเก็บได้ 483.66 ล้านบาท
ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 62.30 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.41
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3.1.3 ผลการนาส่งรายได้แผ่นดิน

 รายได้แผ่นดินเดือนสิงหาคม 2552
จังหวัดระยองมีรายได้นาส่งคลังจานวน 6,320.04
ล้านบาท เป็นรายได้จากภาษีอากร 5,608.13 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 88.74 รายได้จากการขาย 0.09 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.00 รายได้อื่น 0.04 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 และรายได้จากเงินนอกงบประมาณ 711.78
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26

 รายได้แผ่นดินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
รายได้นาส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2552
(ตุลาคม 2551-สิงหาคม 2552) มีจานวน 66,197.23
ล้านบาท เป็นรายได้จากภาษีอากร 58,737.46 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 88.73 รายได้จากการขาย 0.15 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.00 รายได้อื่น 1.27 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.00 และรายได้จากเงินนอกงบประมาณ 7,458.35
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.27

ยอดการนาส่งรายได้แผ่นดินแยกตามประเภทรายได้
หน่วย: ล้านบาท
ประเภทรายได้
สิงหาคม 2552
สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได๎จากภาษีอากร
5,608.13
88.74
รายได๎จากการขาย
0.09
0.00
รายได๎อนื่
0.04
0.00
รวม
5,608.26
88.74
รายได๎เงินนอกงบประมาณ
711.78
11.26
รวม
711.78
11.26
รวมทัง้ สิน้
6,320.04
100.00
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ข้อมูลเบื้องต้น)

ยอดการนาส่งรายได้แผ่นดินสะสมแยกตามประเภทรายได้
หน่วย: ล้านบาท
ประเภทรายได้
ต.ค.51-ส.ค.52
สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได๎จากภาษีอากร
58,737.46
88.73
รายได๎จากการขาย
0.15
0.00
รายได๎อนื่
1.27
0.00
รวม
58,738.88
88.73
รายได๎เงินนอกงบประมาณ
7,458.35
11.27
รวม
7,458.35
11.27
รวมทัง้ สิน้
66,197.23
100.00
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ข้อมูลเบื้องต้น)
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3.2 ด้านรายจ่าย

3.2.1 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง

3.3.2 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม

เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีการเบิก

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ

จ่ายเงินงบประมาณ จานวน 1,439.67 ล้านบาท สูงกว่า

พ.ศ.2552 (ตุลาคม 2551-สิงหาคม 2552) จังหวัดระยอง

เดือนเดียวกันของปีก่อน 174.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

มีการเบิกจ่ายจานวน 15,137.80 ล้านบาท ต่ากว่าช่วง

13.81 โดยมีการเบิกจ่ายงบประจา 1,293.20 ล้านบาท

เดียวกันของปีก่อน 143.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.94

สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 100.36 ล้านบาท คิดเป็น

โดยมีการเบิกจ่ายงบประจา 12,600.73 ล้านบาท สูงกว่า

ร้อยละ 8.41 และมีการเบิกจ่ายงบลงทุน 146.47 ล้านบาท

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 485.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ

สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 74.34 ล้านบาท คิดเป็น

4.00 และมีการเบิกจ่ายงบลงทุน 2,537.07 ล้านบาท

ร้อยละ 103.06

ต่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 628.36 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 19.85
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจาเดือนสิงหาคม 2552

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
ถึงเดือนสิงหาคม 2552

หน่วย: ล้านบาท
เปรียบเทียบเบิกจ่ายจริง
รายการ
สิงหาคม 2552 สิงหาคม 2551
ปีปัจจุบันกับปีทแี่ ล้ว
จานวน
ร้อยละ
1. รายจํายจริงปีปจั จุบนั
1,358.48
1,251.22
107.26
8.57
1.1 งบประจา
1,293.20
1,192.84
100.36
8.41
1.2 งบลงทุน
65.28
58.38
6.90
11.82
2. รายจํายปีกํอน
81.19
13.75
67.44 490.47
2.1 งบประจา
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2 งบลงทุน
81.19
13.75
67.44 490.47
3. รวมการเบิกจําย
1,439.67
1,264.97
174.70
13.81
3.1 งบประจา
1,293.20
1,192.84
100.36
8.41
3.2 งบลงทุน
146.47
72.13
74.34 103.06
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS

หน่วย: ล้านบาท
เปรียบเทียบเบิกจ่ายจริง
ปีนี้
ปีทแี่ ล้ว
รายการ
ปีปัจจุบันกับปีทแี่ ล้ว
(ต.ค.51-ส.ค.52) (ต.ค.50-ส.ค.51) จานวน
ร้อยละ
1. รายจํายจริงปีปจั จุบนั
14,167.90
14,290.04
-122.14
-0.85
1.1 งบประจา
12,600.73
12,115.60
485.13
4.00
1.2 งบลงทุน
1,567.17
2,174.44
-607.27
-27.93
2. รายจํายปีกํอน
969.90
990.99
-21.09
-2.13
2.1 งบประจา
0.00
0.00
0.00
0.00
2.2 งบลงทุน
969.90
990.99
-21.09
-2.13
3. รวมการเบิกจําย
15,137.80
15,281.03
-143.23
-0.94
3.1 งบประจา
12,600.73
12,115.60
485.13
4.00
3.2 งบลงทุน
2,537.07
3,165.43
-628.36
-19.85
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ GFMIS
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม ปี 2552
ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม 2552

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี
พ.ศ.2552 สูงสุด 5 อันดับ
งบประจา
1. กองทัพเรือ เบิกจ่ายแล้ว 8,790.19 ล้านบาท
2. สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบิกจ่ายแล้ว 1,413.42 ล้านบาท
3. สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจ่ายแล้ว
527.75 ล้านบาท
4. สนง.ตารวจ
แห่งชาติ เบิกจ่าแยล้ว 413.15 ล้านบาท
5. สนง .คณะกรรมการการอาชี วศึกษา เบิกจ่าย
แล้ว 161.04 ล้านบาท
งบลงทุน
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบิกจ่ายแล้ว
1,072.38 ล้านบาท
2. กรมชลประทาน เบิกจ่ายแล้ว 188.12 ล้านบาท
3. กรมทางหลวงชนบท เบิกจ่ายแล้ว 100.96
ล้านบาท
4. กรมทางหลวง เบิกจ่ายแล้ว 88.13 ล้านบาท
5. กองทัพเรือ เบิกจ่ายแล้ว 28.79 ล้านบาท

3.3. ด้านฐานะการคลัง
3.3.1 ฐานะการคลังของจังหวัด
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้นาส่ง
คลังจากเงินงบประมาณ 5,608.26 ล้านบาท ขณะที่รายจ่าย
ปีปัจจุบันมีจานวน 1,358.48 ล้านบาท ทาให้ฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล 4,249.78 ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ
รายได๎รวม*
รายจํายรวม**
ดุลการคลัง
r%

2551
ส.ค.
1,159.61
1,251.22
-91.61
-30.37

มิ.ย.
8,021.69
1,407.56
6,614.13
-26.71

2552
ก.ค.
ส.ค.
8,095.31 5,608.26
1,389.49 1,358.48
6,705.82 4,249.78
415.75 -4,738.99

หมายเหตุ: r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
รายได้รวม* มาจากรายได้แผ่นดินนาส่งคลังจากเงินในงบประมาณ
รายจ่ายรวม** เป็นรายจ่ายงบประมาณจริงปีปัจจุบัน ไม่รายจ่ายงบประมาณปีก่อน
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินจาก ระบบ GFMIS

3.3.2 ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดือนสิงหาคม 2552 จังหวัดระยองมีรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 210.23 ล้านบาท
ขณะที่รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวน
251.73 ล้านบาท ทาให้ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดดุล 41.50 ล้านบาท
ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม 2552
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
รายได๎
รายจําย
ดุลการคลัง
r%

2551
ส.ค.
198.79
312.75
-113.96
459.18

มิ.ย.
263.22
305.06
-41.84
-141.18

2552
ก.ค.
185.16
219.82
-34.66
-195.83

ส.ค.
210.23
251.73
-41.50
-63.58

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองจานวน 68 แห่ง ได้ข้อมูลจานวน
20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.41
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม ปี 2552

ส่วนที่ 4 : ความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

4.1 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ
263,989,300 บาท
๏
๏
๏
๏
ที่

จัดทาโครงการ จานวน 44 โครงการ
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง 260,412,155.62 บาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 53,158,895.27 บาท (คิดเป็นร้อยละ
คงเหลือ จานวน 203,356,060.35 บาท (คิดเป็นร้อยละ 79
ชื่อโครงการ

รวมงบประมาณทัง้ สิ้น
1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสารวจ
ออกแบบรายละเอียดถนน
ทํองเทีย่ วเลียบทะเลตะวันออกชํวง หาดแหลม
แมํพิม จ.ระยอง - หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี
(งบรายจํายอื่น)
2 โครงการกํอสร๎างสถานีสูบน้าบ๎านเหมืองแรํ หมูํ
4 ต.น้าเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
(งบลงทุน คําทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง)
3 โครงการรักษาความปลอดภัยนักทํองเทีย่ ว
จังหวัดระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
4 โครงการสํงเสริมและพัฒนาการทํองเทีย่ วเชิง
เกษตรจังหวัดระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
5 โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและขยายเครือขําย
การตลาดของเกษตรกรในจังหวัดระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
6 โครงการสนับสนุนการวางแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์
ชุมชนเดํนจังหวัดระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
7 โครงการสํงเสริมประสิทธิภาพแรงงานและ
ผู๎ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
8 โครงการพัฒนาศักยภาพด๎านบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจาตาบล จังหวัดระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
(เงินเหลือจําย 700,000 บาทโอนเปลี่ยนเป็น
โครงการที่ 42)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร

สนง.ทางหลวงชนบท

โครงการชลประทาน

งบประม
ทีใ่ ช้จ่ายจ

263,989,300.00 260,412,15
15,000,000.00 15,000,00

20,000,000.00

19,980,00

ตารวจทํองเทีย่ ว

2,500,300.00

2,500,29

สนง.เกษตร

2,000,000.00

1,994,40

สนง.สหกรณ์

1,600,000.00

1,600,00

สนง.พัฒนาชุมชน

250,000.00

249,98

สนง.แรงงาน

500,000.00

500,00

สนง.เกษตร

6,100,000.00

4,559,72
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.
ที่

ชื่อโครงการ

9 โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลคํายางพาราจังหวัด
ระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
10 โครงการสินค๎าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยจากศูนย์เรียนรู๎
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
11 โครงการพัฒนาเครือขํายหมูํบา๎ นต๎นแบบศูนย์การ
เรียนรู๎
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
12 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสา
ยเขางวงช๎าง - ห๎วยทับมอญ
(งบรายจํายอื่น)
13 โครงการจัดซือ้ รถตักหน๎าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล๎อ
แบบล๎อยางติดโรตารี่ตัดหญ๎า
และอุปกรณ์โรบาร์ จานวน 15 ชุด
(งบรายจํายอื่น)
14 โครงการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์อัดเม็ดตามมาตรฐาน
ของกรมวิชาการเกษตร จานวน 150 ตัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร

สนง.เกษตร

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จ่ายจริง

เบิกจ่ายสะสม

เบิกจ่าย
สะสม

ยอดคงเหลือ

ยอดเหลือจ่าย

ร้อยละ

2,000,000.00

2,000,000.00

571,174.50

28.56

1,428,825.50

-

สนง.เกษตรและสหกรณ์

200,000.00

200,000.00

90,000.00

45.00

110,000.00

-

สนง.พัฒนาชุมชน

120,000.00

120,000.00

120,000.00

100.00

-

สนง.ทางหลวงชนบท

2,000,000.00

1,990,000.00

1,990,000.00

100.00

-

อ.บ๎านคําย อ.ปลวกแดง

13,845,000.00

13,845,000.00

-

0.00

1,384,500.00

-

อ.บ๎านคําย

1,170,000.00

1,170,000.00

-

0.00

1,170,000.00

-

(งบรายจํายอื่น)
15 โครงการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์อัดเม็ดตามมาตรฐาน อ.วังจันทร์
ของกรมวิชาการเกษตร จานวน 720 ตัน

5,616,000.00

5,616,000.00

-

0.00

5,616,000.00

-

(งบรายจํายอื่น)
16 โครงการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์อัดเม็ดตามมาตรฐาน อ.บ๎านคําย
ของกรมวิชาการเกษตร จานวน 400 ตัน

3,120,000.00

3,120,000.00

-

0.00

3,120,000.00

-

(งบรายจํายอื่น)
17 โครงการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์อัดเม็ดตามมาตรฐาน อ.ปลวกแดง
ของกรมวิชาการเกษตร จานวน 200 ตัน

1,560,000.00

1,560,000.00

1,560,000.00

100.00

-

(งบรายจํายอื่น)
18 โครงการจัดซือ้ ปุย๋ อินทรีย์อัดเม็ดตามมาตรฐาน อ.ปลวกแดง
ของกรมวิชาการเกษตร จานวน 160 ตัน

1,248,000.00

588,000.00

588,000.00

100.00

-

660,000.00

510,000.00

508,000.00

508,000.00

100.00

-

2,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,908,218.90

95.41

-

10,000.00

อ.วังจันทร์ อ.เขาชะเมา

(งบรายจํายอื่น)
19 โครงการจัดซือ้ รถแทรกเตอร์ตักหน๎าขับเคลื่อน 4 อ.บ๎านคําย
ล๎อ แบบล๎อยาง ติดโรตารี่ตัดหญ๎า
และอุปกรณ์โรบาร์ จานวน 1 ชุด
(งบรายจํายอื่น)
20 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชน สนง.สาธารณสุข

-

91,780.10

-

(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
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.
ที่

ชื่อโครงการ

21 โครงการสานสัมพันธ์สายใยคนทุกวัยในครอบครัว

(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนง.พัฒนาสงคมและ

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จ่ายจริง

เบิกจ่ายสะสม

เบิกจ่าย
สะสม

ยอดคงเหลือ

ยอดเหลือจ่าย

ร้อยละ

1,000,000.00

797,697.00

797,697.00

100.00

-

202,303.00

12,000,000.00

11,970,000.00

2,992,500.00

25.00

8,977,500.00

30,000.00

200,000.00
11,800,000.00
2,000,000.00

200,000.00
11,767,750.00
319,595.00

122,836.00
1,767,750.00
1,710,446.00

61.42
15.02
535.19

77,164.00
10,000,000.00
-

32,250.00
289,554.00

10,000,000.00

9,900,000.00

1,485,000.00

15.00

8,415,000.00

100,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

100.00

สนง.ทางหลวงชนบท

2,210,000.00
2,490,000.00
62,000,000.00

1,992,103.72
62,000,000.00

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาง

10,000,000.00

9,641,000.00

เขาแหลมหญ๎า - หมูํ
เกาะเสม็ด

500,000.00
1,500,000.00

500,000.00
1,500,000.00

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดระยอง

3,500,000.00

3,500,000.00

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ

2,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

25,000,000.00

24,970,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

12,000,000.00

11,985,000.00

ความมัน่ คงของมนุษย์

22 โครงการขุดลอกหนองสบเสือ อ.แกลง

ทีท่ าการปกครอง
(งบลงทุน ทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง)
อ.แกลง
23 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางสายแยก ทล.344 - บ. สนง.ทางหลวงชนบท
ชุมแสง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
(งบลงทุน ทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง)
24 โครงการเฝ้าระวังและแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางยั่งยืน สนง.จังหวัดระยอง

(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
25 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและงานจราจร ตารวจภูธร
ด๎วยระบบสํงภาพทางไกล

(งบลงทุน คําครุภัณฑ์)
26 การชํวยเหลือผู๎ประสบภัยในทะเลและการฝึกสาธิตเพื่อ
เตรียมความพร๎อมการชํวยเหลือ
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
27 โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และสินค๎าวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
(งบลงทุน คําครุภัณฑ์)
28 โครงการกํอสร๎างถนนทํองเทีย่ วบนเกาะเสม็ดพร๎อม
ทัง้ ปรับภูมิทศั น์การเดินเท๎า
ศึกษาธรรมชาติ
(งบลงทุน ทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง)
29 โครงการพัฒนาแหลํงทํองเทีย่ วเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเกาะมันใน
จังหวัดระยอง
(งบลงทุน ทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง)
30 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังในเขตอุทยาน
แหํงชาติเขาแหลมหญ๎า - หมูํเกาะเสม็ด
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
(งบลงทุน ทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง) 1,500,000.-

สนง.ป้องกันและบรรเทา

-

-

สาธารณภัย จ.ระยอง
สนง.สาธารณสุข
1,405,371.00 70.55
90,000.00 #DIV/0!
0.00

-

0.00

62,000,000.00

804,629.00
2,400,000.00
-

9,641,000.00

359,000.00

ทะเลและชายฝั่งอําวไทย

ฝั่งตะวันออก
อุทยานแหํงชาติ
500,000.00
1,150,000.00

100.00
76.67

-

350,000.00

งบดาเนินงาน(รับโอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุน)

31 โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์บริเวณชายหาดแมํราพึง

(งบลงทุน ทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง)
32 โครงการฟื้นฟูพื้นทีท่ มี่ ีการลักลอบทิง้ กากของเสีย
อุตสาหกรรม
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
33 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดหาตัวบํงชี้ตัวชี้วัดทาง
ธรรมชาติเบือ้ งต๎นทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
34 โครการกํอสร๎างบํอบาบัดน้าเสียเกาะเสม็ด
(งบลงทุน ทีด่ ินและสิง่ กํอสร๎าง)
35 โครงการจัดทา "ผังชุมชน" โดยการมีสํวนรํวมและ
การพัฒนาตามผังชุมชน
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
36 โครงการวางและจัดทาผังเมือง อาเภอปลวกแดง
(งบรายจํายอื่น)

-

0.00

3,500,000.00

-

1,387,431.32

69.37

612,568.68

-

700,000.00

70.00

300,000.00

-

0.00

24,970,000.00

1,863,709.10

93.19

136,290.90

8,389,500.00

70.00

3,595,500.00

และสิง่ แวดล๎อม จ.ระยอง

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล๎อม จ.ระยอง

ทีท่ าการปกครอง
อาเภอเมืองระยอง
สนง.โยธาธิการและ

-

30,000.00
-

ผังเมือง จังหวัดระยอง

สนง.โยธาธิการและ
ผังเมือง จังหวัดระยอง

สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

15,000.00

l
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ที่

ชือ่ โครงการ

37 โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศูนย์การทํองเทีย่ วกีฬา

และนันทนาการ จ.ระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
38 โครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สนง.จังหวัดระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
(งบลงทุน คําครุภณั ฑ์)
39 โครงการจัดตั้งศูนย์อุบัติภยั (หนึง่ ตาบลหนึง่ ทีม กู๎ชพี สนง.ป้องกันและบรรเทา
กู๎ภยั ) จังหวัดระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
สาธารณภัย จ.ระยอง
สนง.เกษตรและสหกรณ์
40 โครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง
(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)

41 โครงการบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอและ
กลุํมอาเภอ

(งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย)

43 โครงการประชาสัมพันธ์ยทุ ธศาสตร์จังหวัดระยอง

งบประมาณ
ทีใ่ ช้จ่ายจริง
1,500,000.00

เบิกจ่าย
สะสม
1,500,000.00

เบิกจ่ายสะสม

7,000,000.00
3,000,000.00
2,750,000.00

7,000,000.00
3,000,000.00
2,750,000.00

4,200,000.00
1,500,000.00
2,750,000.00

60.00
50.00
100.00

2,800,000.00
1,500,000.00
-

-

200,000.00

200,000.00

170,000.00

85.00

30,000.00

-

2,000,000.00
3,000,000.00
3,577,144.38

2,000,000.00
3,000,000.00
1,130,000.00

1,106,482.00
430,000.00

55.32
9.78

80,000.00

80,000.00

80,000.00

100.00

-

700,000.00

700,000.00

350,000.00

50.00

-

350,000.00

350,000.00

ร้อยละ
100.00

ยอดคงเหลื อ

ยอดเหลื อจ่าย

-

-

ที่ทาการปกครอง

(งบดาเนินงาน คําใช๎สอย)
(งบลงทุน คําครุภณั ฑ์)
งบเหลือจ่าย
42 โครงการสานสัมพันธ์สายใยคนทุกวัยในครอบครัว

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั จัดสรร
1,500,000.00

สนง.พัฒนาสงคมและ

893,518.00
3,000,000.00
3,147,144.38

2,447,144.38
-

ความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัด ระยอง

สานักงานจังหวัดระยอง

350,000.00

ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
(งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย)
44 โครงการอนุรกั ษ์และฟื้นฟูปะการังในเขตอุทยาน

อุทยานแห่งชาติ

แห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมูเ่ กาะเสม็ด
(งบดำเนินงำน ค่ำใช้สอย)

เขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด

ที่มา: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดระยอง

-

-

350,000.00

350,000.00

-

สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

l
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4.2 งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.255 2 จังหวัดระยอง ได้รับงบประมาณ
9,700,000 บาท
๏
๏
๏

๏ จัดทาโครงการ จานวน 18 โครงการ
อนุมัติแล้ว จานวน 8,928,800.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 7,922,625.56 บาท (คิดเป็นร้อยละ 88.73)
คงเหลือ จานวน 1,006,174.44 บาท (คิดเป็นร้อยละ 11.27)
๏ งบประมาณคงเหลือ จัดทาโครงการเพิ่มเติม จานวน 1 โครงการ เงินงบประมาณ จานวน 789,800.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 789,000.00 มีเงินคงเหลือ จานวน 800 บาท
หนํวยงบประมาณ : บาท

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับอนุมัติ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่าย

คงเหลือ

เงินเหลือจ่าย

1 แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทีเ่ ป็นปัญหาเร่งด่วนของประชาชน และไม่มีงบประมาณแหล่งอื่นใดสนับสนุนและดาเนินการได้
1.1 โครงการขุดลอกคลองยายเหงีย่ ม(ชํวงหน๎าฝาย) หมูํที่ 10
ตาบลกะเฉด อาเภอเมือง

อาเภอเมือง

500,000.00

500,000.00

-

1.2 โครงการขุดลอกคลองสารเพท หมูํที่ 7 ตาบลทางเกวียน อาเภอแกลง

อาเภอแกลง

500,000.00

499,000.00

-

1.3 โครงการขุดลอกคลองแถวเนิน-ชากกอไผํ หมูํที่ 3 ตาบลชากบก
อาเภอบ๎านคําย จังหวัดระยอง

อาเภอบ๎านคําย

500,000.00

500,000.00

-

-

1.4 โครงการขุดสระกักเก็บน้า บริเวณหมูํบา๎ นห๎วยมะหาด หมูํที่ 7
ตาบลบ๎านฉาง อาเภอบ๎านฉาง

อาเภอบ๎านฉาง

426,000.00

426,000.00

-

-

1.5 โครงการขุดลอกคลองปลวกแดง หมูํที่ 1 ตาบลปลวกแดง
อาเภอปลวกแดง

อาเภอปลวกแดง

500,000.00

498,000.00

-

1.6 โครงการขุดลอกคลองหนองมน หมูํ 4 ตาบลชาฆ๎อ อาเภอเขาชะเมา

อาเภอเขาชะเมา

500,000.00

500,000.00

-

1.7 โครงการโครงการกํอสร๎างทางราดยางถนนสาย 4334-แผํนดินทอง

อาเภอวังจันทร์

500,000.00

498,500.00

-

1,500.00

1.8 โครงการขุดลอกครองชากอ๎อย หมูํ 6 ตาบลมะขามคูํ
อาเภอนิคมพัฒนา

อาเภอนิคมพัฒนา

409,000.00

408,500.00

-

500.00

1.9 โครงการขุดลอกสระน้าสาย 15 ซอย 9 หมูํที่ 5 ตาบลพนานิคม
อาเภอนิคมพัฒนา

อาเภอนิคมพัฒนา

61,000.00

61,000.00

-

-

3,896,000.00

3,891,000.00

-

รวม 9 โครงการ

1,000.00

2,000.00
-

5,000.00

2 สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่
-

-

-

-

-

-

-

รวม - โครงการ

-

-

-

-

-

สานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

l
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หนํวยงบประมาณ : บาท
ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

งบประมาณ
ทีไ่ ด้รับอนุมัติ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เบิกจ่าย

คงเหลือ

เงินเหลือจ่าย

3 สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ทัง้ ทางด้านการพัฒนาระบบข้อมูล การพัฒนาบุคลากร
3.1 โครงการจัดประชุมรายการสือ่ มวลชลท๎องถิ่นพบผู๎วําราชการจังหวัดฯ

สานักงานจังหวัด

70,250.00

70,250.00

สานักงานพัฒนาชุมชน

164,000.00

128,600.00

35,400.00

-

3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ

สานักงานจังหวัด

500,000.00

350,735.09

149,264.91

-

3.4 โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มสัตว์น้า

สานักงานประมง
จังหวัด

292,800.00

198,600.00

94,200.00

-

3.5 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล๎อมชายฝั่งทะเล
จังหวัดระยอง

สานักงานจังหวัด

500,000.00

405,580.00

94,420.00

-

3.6 โครงการจัดงาน "ประเพณีและเทศกาลผลไม๎ประจาจังหวัดระยอง"
ประจาปีงบประมาณ 2552

สานักงานจังหวัด

1,000,000.00

1,000,000.00

3.7 โครงการสนับสนุนการบริหารงานของผู๎วําราชการจังหวัดประจาปี
งบประมาณ 2552

สานักงานจังหวัด
รํวมกับทีท่ าการ
ปกครอง

162,400.00

83,178.47

79,221.53

3.8 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพรํของดีจังหวัดระยอง

สานักงานจังหวัด

2,343,350.00

1,794,682.00

548,668.00

13,668.00

5,032,800.00

4,031,625.56

1,001,174.44

13,668.00

8,928,800.00

7,922,625.56

1,006,174.44

18,668.00

789,000.00

800.00

3.2 โครงการจัดตั้งทีมตาบลเพื่อคนระยอง

รวม 8 โครงการ
รวมทัง้ สิ้น 17 โครงการ

คงเหลือเงินยังไม่ทาโครงการ
เงินเหลือจ่ายยกมา(5,000+13,688)
รวมเงินเหลือทัง้ หมด
3.9 โครงการปรับปรุงจวนฯ(โครงการเพิ่มเติมจากเงินเหลือจําย)

-

-

-

-

771,200.00
18,668.00
789,868.00
สานักงานจังหวัด

รวมเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ทัง้ สิ้น (โครงการเดิมและเพิ่มเติม)
คิดเป็นร้อยละ

789,800.00

-

8,711,625.56
89.64

ที่มา: กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดระยอง
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ส่วนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล
5.1 สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
มูลคําการจาหนํายสินค๎า OTOP
r%
1. ประเภทอาหาร
r%
2. ประเภทเครือ่ งดืม่
r%
3. ประเภทผ๎าและเครือ่ งแตํงกาย
r%
4. ประเภทของใช๎/ของตกแตํง/ของ
ที่ระลึก
r%
5. ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร
r%

มิ.ย.
134.41
-10.07
98.93
-4.95
1.56
-70.29
1.13
39.51

2552
ก.ค.
117.26
-14.27
80.08
-14.26
1.39
-70.61
1.17
46.25

ส.ค.
113.47
16.22
76.94
34.56
0.95
-81.94
0.88
23.94

28.07

32.31

33.82

33.67

-7.66
6.41
187.44

-6.48
0.48
-89.94

1.44
0.80
-82.26

19.95
1.03
-83.93

2551
ส.ค.
97.63
-7.12
57.18
-18.51
5.26
178.31
0.71
69.05

หมายเหตุ: r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
( OTOP)
ในเดือนสิงหาคม 2552 ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมียอดการจาหน่าย จานวน 113.47
ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 16.22 ตามการขยายตัวของ
สินค้า ประเภทอาหาร ประเภทของใช้/ของตกแต่ง/
ของที่ระลึก และประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย สาหรับ
สินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ที่สาคัญของจังหวัด ได้แก่
ทุเรียนทอดกรอบปลาหมึกปรุงรส น้ามันหอมระเหย และ
หัตถกรรม บ้านทรงไทยจิ๋ว และสินค้า OTOP ได้มีการ
จาหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ไทยตาบลดอทคอม
( www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เป็นต้น
แนวโน้มสินค้า หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ในเดือนกันยายน 2552 คาดว่ามูลค่าการจาหน่ายสินค้า
ขยายตัวได้ดี ทั้งนี้ ได้จัดให้มีสถานที่จาหน่ายสินค้า OTOP
ในทุกอาเภอไว้บริการนักท่องเที่ยว ประกอบกับมีก าร
เผยแพร่สินค้า ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขยายตลาดสาหรับ
ลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก
มากขึ้น

สัดส่วนการจาหน่ายสินค้า OTOP
ยอดจาหน่าย
(บาท)
76,937,150
955,000
882,500

สัดส่วน
(ร้อยละ)
67.80
0.84
0.78

4. ประเภทของใช๎/ของตกแตํง/ของ
ที่ระลึก

33,665,880

29.67

5. ประเภทสมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร
รวม

1,033,060
113,473,590

0.91
100.00

รายการ
1. ประเภทอาหาร
2. ประเภทเครือ่ งดืม่
3. ประเภทผ๎าและเครือ่ งแตํงกาย
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5.2 โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
โครงการธนาคารประชาชน
หน่วย: ล้านบาท

รายการ
อนุมัติเงินกู(๎ ราย)
r%
จานวนเงินกู๎
r%
รับชาระคืน
r%
เงินกูค๎ งเหลือ
r%
หนีค้ ๎างชาระ 3 เดือนขึ้นไป
r%

ร๎อยละของหนีค้ ๎างชาระ
r%

2551
ส.ค.
163
-37.31
4.64
-41.71
6.07
-15.10
100.68
3.39
21.54
11.03
21.39
10.66

มิ.ย.
179
19.33
9.12
103.57
6.11
30.84
106.21
1.31
28.73
21.89
27.05
20.33

2552
ก.ค.
207
55.64
9.70
128.77
7.79
29.40
105.83
3.39
25.56
13.35
24.15
9.62

หมายเหตุ : r% คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : ธนาคารออมสิน เขตระยอง

ส.ค.
287
76.07
14.04
202.59
6.43
5.93
114.90
14.12
30.95
43.69
26.93
25.90

โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายย่อย เช่น การค้าขาย หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ
เป็นการให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่าเพื่อช่วยให้ประชาชน
มีอาชีพเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น สินเชื่อที่
อนุมัติตั้งแต่เริ่มโครงการ จานวน 19,929 ราย เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 614.33 ล้านบาท ในเดือนสิงหาคม 2552
การให้สินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชน
เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยอนุมัติเงินกู้
จานวน 287 ราย ( เพิ่มขึ้น ร้อยละ 76.07) และจานวนเงิน
อนุมัติ 14.04 ล้านบาท ( เพิ่มขึ้น ร้อยละ 202.59 ) ส่วน
ยอดหนี้ค้างชาระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มีจานวน 30.95
ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.69 ) และร้อยละของหนี้ที่
ค้างชาระ ร้อยละ 26.93 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.90)
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