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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 2 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
 

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนกันยายนปรับตัวดีขึ้น
ตอเนื่องจากเดือนกอน  จากการเพิ่มขึ้นของการบริโภค   
และการใชจายจากภาครัฐ  รวมทั้งอุปสงคจากตางประเทศ
ปรับตัวสูงขึ้นตามเศรษฐกิจโลก  โดยการสงออกของไทย
แมจะยังคงหดตัวแตเปนการหดตัวในอัตราที่ชะลอลง   
อยางตอเนื่อง  สอดคลองกับการผลิตภาคอุตสาหกรรม       
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  ทั้งการผลิตเพื่อขายในประเทศและ     
เพื่อการสงออก  สวนการลงทุนภาคเอกชนแมจะดีขึ้น      
แตยังอยูในระดับต่ําเนื่องจากผูผลิตยังมีกําลังการผลิต
เหลืออยูมากพอที่จะรองรับอุปสงคที่เพิ่มขึ้น 

 

เสถียรภาพโดยทั่ วไปอยู ในเกณฑดีจากการ      
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินสํารองระหวางประเทศที่อยู  
ในระดับสูง อัตราเงินเฟออยูในระดับต่ํา ขณะที่การจางงาน
ปรับดีขึ้น  โดยเฉพาะการจางงานในภาคการผลิต 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกันยายน  2552    
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว  ตามผลผลิตและราคา
พืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลง  
และภาค เหมื อ งแร และ เหมื อ งหิ นชะลอ ตั ว   ส วน
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น  ดานอุปสงค  การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว  สวนการนําเขาและการ
สงออกหดตัวตอเนื่อง  ดานการเงินขยายตัว  จากปริมาณ 

เงินฝากเพิ่มขึ้นแตปริมาณสินเชื่อลดลง  ผลการเบิกจาย
รายจายประจําและลงทุนเพิ่มขึ้น  ดานการจางงานปรับตัว
เพิ่มขึ้น  และดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัด
เพ่ิมขึ้น   

 
เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากการลดลงของปริมาณ
ผลผลิตยางพารา  มันสําปะหลัง  และสับปะรด  
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  จากการลดลงของราคาไก
เนื้อและเปดเนื้อ  สวนสุกรปรับตัวไดดีตอเนื่อง 

   ๏  เหมืองแรและเหมืองหิน  ชะลอตัว ตามผลผลิต
แรทรายแกวและหินปูนลดลง   แตผลผลิตหินแกรนิต
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
   ๏   ภาคอุ ตสาหกรรม   ขยายตั ว   โดยภาษี
สรรพสามิต  จํานวนทุนจดทะเบียน  และจํานวนแรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  สวนปริมาณการใชไฟฟาและจํานวน
โรงงานลดลง  
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว  หดตัว  เนื่องจาก
เกิดการระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009  ทําให
นักทองเที่ยวชะลอการทองเที่ยว  
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏   การบริ โภคภาค เอกชน  ชะลอตั ว  จ าก
ภาษีมูลคาเพิ่ม  และจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม
สวนจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมลดลง และปริมาณ           
การใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  ตามพื้นที่
อนุญาตกอสราง  และทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลลดลง 
สวนจํานวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น  

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัว  โดยการเบิกจาย 
งบประจําและงบลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น   

  ๏  การคาระหวางประเทศ  หดตัวอยางตอเนื่อง 
ทั้งมูลคาการนําเขาและการสงออก   

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจงัหวัดระยอง 

เดือนกันยายน 2552 
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เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
เพิ่มขึ้น   แตปริมาณสินเชื่อลดลง   และอัตราดอกเบี้ย           
มีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพิ่มขึ้นรอยละ  2.54  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม  และกลุมอาหารสด 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตน  
ในระบบประกันสั งคมปรับตั ว เพิ่ มขึ้ น   สวนอัตรา           
การวางงาน  มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 
  แนวโนมเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา  (ไตรมาสที่  4/2552)  คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น   
พิ จ ารณาจากสภาพทาง เศรษฐกิ จหลั กของจั งห วัด   
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัว  ตามภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น  จากการยกเลิกมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ํามัน  
และจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  ภาคเหมืองแร
และยอยหินคาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  จากการกอสรางที่ขยายตัว
ไดดี  ภาคการเกษตรคาดวาจะขยายตัว  จากมันสําปะหลัง 
เนื่องจากรัฐบาลไดดําเนินโครงการประกันสินคา   ดานการ
บริโภคภาคเอกชนคาดวาขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของ
ภาษีมูลคาเพิ่มและยอดจําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล  ดาน
การลงทุนภาคเอกชนคาดวาจะปรับตัวดีขึ้น   ตามการ
ขยายตัวของพื้นที่อนุญาตกอสราง  ดานการเงินสามารถ
ขยายตัวไดดีทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ   อัตราดอกเบี้ย  
มีแนวโนมลดลง  ดานดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยอง
เพิ่มขึ้นและดานการจางงาน อัตราการวางงานมีแนวโนม
สูงขึ้น  ปจจัยลบที่สงผลตอเศรษฐกิจจังหวัด  คือ  ความ    
ไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  กอปรกับราคา
น้ํามันที่ผันผวนยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอการลงทุน และการ
แพรระบาดของโรคตางๆในชวงฤดูหนาวอาจจะสงผล
กระทบตอการทองเที่ยว 
 
 
 

 1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนกันยายน  2552   จั งหวัดมีรายไดสุทธิ  
8,648.66  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  27.30  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.32  และต่ํากวาประมาณการ  
709.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.58 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น  79,673.36  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของ   
ปกอน  32,226.20  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  28.80  และ   
ตํ่ากวาประมาณการ  44,110.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
35.63 
      
  การนําสงรายได  
  เดือนกันยายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน 5,047.09  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
4,598.67  ลานบาท    คิดเปนรอยละ  91.12  และรายไดจาก
เงินนอกงบประมาณ  448.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
8.88 
  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 5 2    
(ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) มีจํานวน 71,244.32 ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  63,336.13  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  88.90 รายไดจากการขาย  0.15  ลานบาท รายไดอื่น  
1.27  ลานบาท   และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
7,906.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.10 
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ดานรายจาย 
  เดื อนกันยายน  2 5 5 2   จั งห วัดระยองมีการ         
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 1,800.54  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน 297.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ  19.83 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)  จังหวัดระยอง    
มีการเบิกจายจํานวน  16,938.34  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปกอน  154.70  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.92  
    

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  4,598.67  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,750.75  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  2,847.92  ลานบาท 
 

 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  217.81  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
1,090.44  ลานบาท   ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดดุล  872.63  ลานบาท 

 
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  55  โครงการ   
   -  งบประมาณที่ใชจายจริง  250,760,847.64  บาท 
 -  เบิกจายแลว  จํานวน  80,392,659.96  บาท   
(คิดเปนรอยละ 30.45) 

-  คงเหลือ  จํานวน  170,368,187.68  บาท       
(คิดเปนรอยละ 69.55)  

-  ยอดเงินเหลือจาย  จํานวน  13,228,452.36 บาท 
  -  เงินกันเหลื่อมป  จํานวน  177,013,176.40  บาท 

    งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 9,700,000  บาท 
  -  จัดทําโครงการ   จํานวน  18  โครงการ   
  -  อนุมัติแลว   จํานวน  8,928,800.00  บาท 
  - เบิกจายแลว  จํานวน  7,922,625.56   บาท     
(คิดเปนรอยละ  88.73) 
  -  คงเหลือ  จํานวน   1,006,174.44  บาท  (คิดเปน
รอยละ  11.27) 
  -  งบประมาณคงเหลือ  จัดทําโครงการเพิ่มเติม  
จํานวน 1โครงการ เงินงบประมาณ จํานวน789,800.00 บาท               
                -  เบิกจายแลว  จํานวน  789,000.00  มีเงิน
คงเหลือ  จํานวน  800 บาท 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
  ในเดือนกันยายน 2552  ขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 
101.52 ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  30.15  ตามการขยายตัว
ของสินคาประเภทอาหาร  และประเภทของใช/ของตกแตง/
ของที่ระลึก  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ 5 ดาว ที่สําคัญ
ของจังหวัด  ไดแก ปลาหมึกปรุงรส  ทุเรียนทอดกรอบ 
สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  
น้ํามังคุดเขมขน  และชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  เปนตน  และ
สินคา OTOP  ไดมีจัดทําแผนพับประชาสัมพันธสินคาและ
การจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน ไทยตําบลดอทคอม
( www.thaitambon.com)แ ล ะ ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
  ในเดือนกันยายน  2552  การใหสิน เชื่ อของ
โครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  224  ราย 
(ลดลงรอยละ 32.33)  และจํานวนเงินอนุมัติ 10.95 ลานบาท  
(เพิ่มขึ้นรอยละ  4.82)  สวนยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือน
ขึ้นไป  มีจํานวน  28.41 ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 26.73)  
และรอยละของหนี้ที่คางชําระ รอยละ 26.04 (เพิ่มขึ้นรอยละ  
22.44)  



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 5 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนกันยายน  2552    
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยดาน
อุปทาน  ภาคเกษตรกรรมชะลอตัว  ตามผลผลิตและราคา
พืชเศรษฐกิจสําคัญลดลง  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดลง  
และภาค เหมื อ งแร และ เหมื อ งหิ นชะลอ ตั ว   ส วน
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้น  ดานอุปสงค  การบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว  สวนการนําเขาและการ
สงออกหดตัวตอเนื่อง  ดานการเงินขยายตัว  จากปริมาณ 
เงินฝากเพิ่มขึ้นแตปริมาณสินเชื่อลดลง  ผลการเบิกจาย
รายจายประจําและลงทุนเพิ่มขึ้น  ดานการจางงานปรับตัว
เพิ่มขึ้น  และดานระดับราคาดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัด
เพ่ิมขึ้น   

 
เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  หดตัว  จากการลดลงของปริมาณ
ผลผลิตยางพารา  มันสําปะหลัง  และสับปะรด  
    ๏  ปศุสัตว  ชะลอตัว  จากการลดลงของราคาไก
เนื้อและเปดเนื้อ  สวนสุกรปรับตัวไดดีตอเนื่อง 

   ๏   เหมืองแรและเหมืองหิน   ชะลอตัว   ตาม
ผลผลิตแรทรายแก วและหินปูนลดลง   แตผลผลิ ต
หินแกรนิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 
   ๏   ภาคอุ ตสาหกรรม   ขยายตั ว   โดยภาษี
สรรพสามิต  จํานวนทุนจดทะเบียน  และจํานวนแรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  สวนปริมาณการใชไฟฟาและจํานวน
โรงงานลดลง  
   ๏  การบริการและการทองเที่ยว  หดตัว  เนื่องจาก
เกิดการระบาดของโรคไขหวัดสายพันธุใหม 2009  ทําให
นักทองเที่ยวชะลอการทองเที่ยว  
 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   ๏   การบริ โภคภาค เอกชน  ชะลอตั ว  จ าก
ภาษีมูลคาเพิ่ม  และจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม
สวนจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมลดลง และปริมาณ           
การใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  ตามพื้นที่
อนุญาตกอสราง  และทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลลดลง 
สวนจํานวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น  

  ๏  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัว  โดยการเบิกจาย  
งบประจําและงบลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น   

  ๏  การคาระหวางประเทศ  หดตัวอยางตอเนื่อง 
ทั้งมูลคาการนําเขาและการสงออก   

 
เศรษฐกิจดานการเงิน   
   ๏  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
เพิ่มขึ้น   แตปริมาณสินเชื่อลดลง   และอัตราดอกเบี้ย           
มีแนวโนมปรับตัวลดลงเพื่อชวยกระตุนเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพิ่มขึ้นรอยละ  2.54  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม  และกลุมอาหารสด 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตน   
ในระบบประกันสั งคมปรับตั ว เพิ่ มขึ้ น   สวนอัตรา           
การวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 
         รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ในเดือนกันยายน 
2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรม   ในเดือนกันยายน 2552  หดตัว        
พิจารณาจากดานมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  54.45  เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกถดถอย  ความตองการใชยางพาราลดลง    
สงผลใหราคายางพาราปรับตัวลดลง  และสภาพอากาศ    
ไมเอื้ออํานวยตอการกรีดยาง  ทําใหปริมาณผลผลิตยางพารา
ลดลง  ดานมูลคาผลผลิตมันสําปะหลังลดลงเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  52.36  เนื่องจากวิกฤต
เศรษฐกิจทําใหภาคการผลิตทั่วโลกชะลอตัว  โดยเฉพาะ
ประเทศจีน  และสหภาพยุโรป  ซึ่งเปนผูนําเขาที่สําคัญ       
มีความตองการใชมันสําปะหลังในอุตสาหกรรมตางๆ 
ลดลง   สงผลใหการสงออกลดลง   ประกอบกับราคา        
มันสําปะหลังที่ปรับตัวลดลงตอเนื่อง  จากความตองการใช
มันสําปะหลังลดลง  และมูลคาผลผลิตสับปะรดลดลง      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  9.98  เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตออกสูตลาดนอย  ตามความตองการของ
โรงงานแปรรูปมีแนวโนมลดลง   ประกอบกับราคา
สับปะรดที่เกษตรกรขายไดลดลง 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม   ในชวง  3  เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาจะขยายตัว  จาก       
มันสําปะหลังคาดวาจะสามารถปรับตัวไดดีขึ้นทั้งดาน
ปริมาณและราคาผลผลิต   เนื่องจากรัฐบาลไดดํา เนิน
โครงการประกันราคามันสําปะหลัง  ซึ่งถาเกษตรกรขายได
ตํ่ากวาราคาที่ประกันไวก็สามารถรับคาชดเชยสวนตางจาก
รัฐบาลได  และสับปะรดคาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  เนื่องจาก
ตลาดยังมีความตองการสินคาอยูมาก  ทั้งโรงงานและแผง
รับซื้อตาง ๆ ประกอบกับราคาสับปะรดที่ยังอยูในระดับสูง
สวนยางพารามีแนวโนมลดลง  จากปริมาณผลผลิตลดลง
ตอ เนื่ อง   ประกอบกับราคายางลดลงตามราคายาง             
ในตลาดโลก   

 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2551

ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยางพารา 127.95 54.78 106.66 58.28

 % -2.38 -74.23 -37.82 -54.45 

มันสําปะหลัง 73.34 42.95 78.55 34.94

 % 159.80 -74.22 -31.54 -52.36 

สับปะรด 357.45 220.71 275.22 321.78

 % 139.04 -35.22 15.35 -9.98 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
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๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว   ในเดือนกันยายน  2552  ชะลอตัว           
โดยมูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ   9.62  ปริมาณผลผลิตไกเนื้อลดลง      
เนื่องจากผูประกอบการไดควบคุมปริมาณการผลิตตามราคา
ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง  สวนมูลคาผลผลิตเปดเนื้อ
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  52.48  
เนื่ องจากปริมาณผลผลิต เปด เนื้ อที่ สู งขึ้ นอย างมาก          
ตามความตองการของตลาด   ทําใหราคาปรับตัวลดลง     
จากอุปทานสวนเกิน   และมูลคาผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้น        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  9.27  เนื่องจาก
ปริมาณและราคาสุกรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น  ความตองการของ
ผูบริโภคที่มีอยูตอเนื่อง  สําหรับราคาไขไกเพิ่มขึ้นเมื่อ  
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจาก 2.39 บาท/ฟอง เปน 
2.56 บาท/ฟอง สวนราคาไขเปดลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนจาก  3.50  บาท/ฟอง เปน 3.36 บาท/ฟอง   
 
  แนวโนมดานปศุสัตว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาชะลอตัว  โดยดานผลผลิต      
ไก เนื้อคาดวาปรับตัวลดลงตามราคาที่ลดลงตอเนื่อง           
ดานมูลคาผลผลิตสุกรมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น  ตามราคา
ที่ยังคงอยูในระดับสูง   ดานผลผลิตเปดเนื้อมีแนวโนมจะ
ปรับตัวสูงขึ้น  ดานราคาไขไกและไขเปดคาดวาจะขยายตัว
ไดดี   เนื่องจากผูบริโภคมีความตองการบริโภคเพิ่มขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2551

ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ไกเนื้อ 122.74 123.63 103.18 110.93

 % -25.59 -29.61 -32.22 -9.62 

เปดเน้ือ 25.05 23.02 17.74 38.20

 % 20.98 0.60 -12.94 52.48

สุกร 41.36 44.69 45.51 45.20

 % 35.03 12.14 2.20 9.27

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 
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2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหิน  ในเดือนกันยายน 2552  
ชะลอตัว  โดยมูลคาผลผลิตของแรทรายแกวลดลงเมื่อ  
เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  73.32  เนื่องจาก 
ผูประกอบการได เร งการผลิตในชวงเดือนกอนหนา          
ทําใหยังมีผลผลิตคางสต็อกอยูจํานวนมาก ผูประกอบการ 
จึงชะลอการผลิตลง   และมูลคาผลผลิตหินปูนลดลง        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  8.59  เนื่องจาก
ความตองการของโรงงานผลิตปูนซีเมนตชะลอตัว เพราะ 
ยังอยูในชวงฤดูฝน  อยางไรก็ตาม  มูลคาผลผลิตหินแกรนิต
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  12.43  
เนื่ องจากผูประกอบการเร งการผลิต เพื่ อตอบสนอง        
ความตองการของภาคกอสรางที่เริ่มขยายตัว   
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาจะ
ปรับตัวดีขึ้น  จากผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะ
ขยายตัวจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น  ตามภาคการกอสราง              
ที่ขยายตัวไดดี   โดยเฉพาะการกอสรางอาคารพาณิชย         
ที่เพิ่มขึ้นมาก  สวนผลผลิตแรทรายแกวคาดวาจะเปลี่ยนเเปลง
ใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2551

ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แรทรายแกว 38.22 10.25 23.17 10.19

 % 234.35 -68.01 -35.59 -73.32 

หินปนู 7.39 8.20 5.59 6.76

 % 67.19 15.86 -5.97 -8.59 

หินแกรนิต 18.24 15.24 17.09 20.50

 % 118.84 41.35 10.97 12.43

รายการ
2552

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

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนกันยายน 2552  ขยายตัว
โดยภาษีสรรพสามิ ตที่ จั ด เก็บจากการผลิ ต เพิ่ มขึ้ น            
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   378.24  
สาเหตุสําคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีน้ํามัน  ดานจํานวน
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับ          
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 1.20  จํานวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ     
ปกอนรอยละ 0.08 สวนจํานวนโรงงานภาคอุตสาหกรรม
ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ 1.33     
ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนรอยละ  6.56  สําหรับจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เปดกิจการใหมจํานวน  3 โรงงาน    ที่สําคัญ 
ไดแก   ประเภทผลิตยาง   ประเภทอื่นๆ   และประเภท
ผลิตภัณฑโลหะ     
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในชวง 3 
เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาจะขยายตัว  จาก
ภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น  เนื่องจากการยกเลิกมาตรการลด
ภาษีสรรพสามิตน้ํามัน สวนจํานวนโรงงานอุตสาหกรรม
และการจางแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยลบที่มีผลตอ
อุตสาหกรรม  คือ  ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว  ราคา
น้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  และเสถียรภาพทาง 
การเมืองของประเทศ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551

ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ปรมิาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรม  
 (ลานกโิลวัตต)

565.70 525.34 520.75 528.58

% -5.87 -20.26 -8.38 -6.56 

โรงงานภาคอตุสาหกรรม*(โรงงาน) 1,808 1,781 1,784 1,784

% 4.99 -0.78 -0.94 -1.33 

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 149,666 149,444 149,783 149,779

% 4.28 0.67 0.78 0.08
ทุนจดทะเบียนภาคอตุสาหกรรม*(ลานบาท) 851,214.86 859,631.75 860,051.64 861,394.78

% 4.77 1.43 1.39 1.20

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 942.91 4,633.87 4,409.22 4,509.37

% -68.84 100.16 317.96 378.24

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                         *  คือ  ยอดสะสม  
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง, การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง1และ 2 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
 

  การบริการและการทองเ ท่ียว   หดตัว   โดยมี
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในชวงไตรมาสที่  1 ( เดือนมกราคม  – มีนาคม  2552)  
จํานวน  418,232  คน  ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ  
ปกอนรอยละ 26.33 โดยสวนใหญนักทองเที่ยวชาวไทย   
คิดเปนรอยละ  79.04  และนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ      
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวมากที่สุด  ไดแก  ญี่ปุน  เกาหลี
สหรัฐฯ และจีน   ตามลําดับ  สําหรับอัตราการเขาพัก
โรงแรม  อยูที่รอยละ  40.46  ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  22.09  ดานจํานวนสถานพักแรม           
มีทั้งหมด  244  แหง  มีจํานวนหองพัก  9,596  หอง  วันพัก
เฉลี่ย  1.86  วัน   และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
ระยอง   ไดแก    หาดแมรําพึง   หาดแมพิม   เกาะเสม็ด       
เกาะมัน  ตลาดบานเพ   เปนตน 
 

 
 

 

 
 

 แนวโนมการทองเที่ยว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทาง
มาทองเที่ยวในจังหวัดมีแนวโนมลดลง  เนื่องจากไดมีการ
ระบาดของโรคไขห วัดสายพันธุ ใหม  2009  เกิดขึ้น            
ในประเทศไทยแลว  อาจสงผลกระทบใหนักทองเที่ยว      
ไมกลาที่จะเดินทางทองเที่ยวมากนัก  เพราะกลัวจะติดเชื้อ
หวัดซึ่ งสามารถติดตอไดโดยง าย   ทั้ งนี้   หนวยงาน             
ที่เกี่ยวของควรเขามาแกไขปญหา และการยับยั้งการระบาด
ของโรคโดยเร็ว  เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการทองเที่ยว
ของจังหวัดและประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เคร่ืองชี้การบริการและการทองเที่ยว 
 

2552

ทัง้ป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทัง้ป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1

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

    % 15.07 20.47 11.80 16.21 12.70 6.54 23.99 20.75 -3.47 -10.50 -26.33 

 อัตราการเขาพักของโรงแรม 

              (รอยละ)
51.94 46.24 53.58 46.85 60.59 49.43 51.99 55.57 41.40 48.83 40.46

    % 10.44 19.83 4.15 8.19 70.59 -4.60 12.31 3.71 -11.63 -19.41 -22.09 

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) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 11 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 

 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนกันยายน 2552  
ชะลอตัว  พิจารณาจากภาษีมูลคาเพิ่มลดลงเมื่อเทียบกับ     
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  12.02  สวนใหญเปนผล
จากการนําเขาผานดานศุลกากรลดลง ทําใหการจัดเก็บภาษี
อากร  ซึ่ ง เปนภาษีหลักลดลง  ประกอบกับประชาชน
ระมัดระวังการใชจายมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ที่ชะลอตัว  และปริมาณการจําหนายรถจักรยานยนตลดลง
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   27 .63  
เนื่องจากตลาดผูบริโภคอยูชวงที่ตลาดเริ่มอิ่มตัว  ทําให  
ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนตมีแนวโนมชะลอตัว         
อยางไรก็ตาม  จํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมเพิ่มขึ้น        
เมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ   10 .76         
เนื่องจากคายรถยนตไดมีการเปดตัวรถยนตรุนใหม รูปทรง
สวยงามเปนที่ตองการของผูบริโภค  และปริมาณการใช
ไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ  12.37  ตามการเพิ่มขึ้นของอาคารพาณิชยและ
จํานวนบานเชา 
 

แนวโนมการบริโภค ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาจะขยายตัว  จากภาษีมูลคาเพิ่ม
จะปรับตัวดีขึ้นตามภาษีน้ํามันที่มีแนวโนมสูงขึ้น  จํานวน
รถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมคาดวาจะ
ขยายตัว  และความเชื่อมั่นผูบริโภคโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น 
จากความคาดหวังตอมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 2  
ผานการลงทุนภาครัฐ  รวมทั้งนโยบายการเงินที่ยังคงเอื้อตอ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 ภาษีมูลคาเพ่ิม(ลานบาท) 3,845.77 3,545.00 3,237.96 3,383.39
  % 11.82 -43.17 -29.97 -12.02 
จํานวนรถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 344 341 267 381
  % 39.84 14.43 -3.96 10.76
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม(คัน) 3,880 2,915 2,866 2,808
  % 45.43 -27.18 -28.94 -27.63 
ปรมิาณการใชไฟฟาครวัเรอืน(ลานกิโลวัตต) 37.67 42.25 42.77 42.33
  % 1.78 8.42 7.54 12.37

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงาน
สรรพากรพื้นท่ีระยอง, สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 
 

 
 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชน  ในเดือนกันยายน 2552   
ชะลอตัว  โดยจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางลดลง    
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จํานวน  128,634  
ตารางเมตร  หดตัวรอยละ  56.72  จากการลดลงของพื้นที่
อนุญาตกอสรางที่อยูอาศัย   และอาคารอุตสาหกรรม        
จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  14.98  และปริมาณการ
จดทะเบียนรถยนตพาณิชยลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอนรอยละ  40.19  อยางไรก็ตาม  จํานวนธุรกิจนิติ
บุคคลสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน    
รอยละ  2.13  สําหรับธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหม     
ที่สําคัญ ไดแก  ประเภทกิจการผลิตและจําหนายรถยนต 
เครื่องยนต  ประเภทกิจการตรวจสอบทดสอบใหคําปรึกษา
และฝกอบรมในงานอุตสาหกรรม  สอบเทียบ เครื่องมือวัด
อุตสาหกรรม  และปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  7.57   
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา  (ไตรมาสที่  4/2552)  คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น       
จากพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคล          
มีแนวโนมสูงขึ้น  สวนการจดทะเบียนรถยนตพาณิชยลดลง  
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีแนวโนมดีขึ้นตอเนื่อง อยางไรก็ดี 
ความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  กอปรกับ
ราคาน้ํามันที่ผันผวนยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอการลงทุนใน
ระยะตอไป 
 

 
 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 พื้นท่ีไดรบัอนุญาตกอสราง
รวม(ตารางเมตร)

297,200 134,127 56,909 128,634

% 445.96 85.80 -3.84 -56.72 
 - ท่ีอยูอาศยั(ตารางเมตร) 138,192 53,426 46,008 87,480

% 230.52 2.84 -3.88 -36.70 
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 5,210 18,498 2,842 25,814

% -31.53 1.56 -26.87 395.47
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 153,298 48,818 5,316 9,980

% 3,772.14 3,072.06 -25.18 -93.49 
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 500 13,385 2,743 5,360

% -52.74 2,654.12 733.74 972.00

 ปรมิาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
(ลานกิโลวัตต)

16.78 18.58 18.35 18.05

% 5.34 10.27 3.44 7.57
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม(ลานบาท) 86.80 42.65 65.80 73.80

% -2.64 -75.29 -28.13 -14.98 
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 47 73 55 48

% -16.07 2.82 -21.43 2.13
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คนั) 525 331 275 314

% 28.68 -6.76 -20.75 -40.19 

รายการ
2552

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

 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

     การใชจ ายภาครัฐ   ในเดือนกันยายน  2552  
ขยายตัว  โดยผลการเบิกจายงบประจําเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนรอยละ  10.86  และผลการเบิกจาย
งบลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน     
รอยละ  121.73  เนื่องจากการเรงรัดใหสวนราชการเรงการ
เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย  สําหรับผลการเบิกจายของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดานรายจายประจําเพิ่มขึ้น    
รอยละ  3.82  แตรายจายลงทุนลดลงรอยละ  20.86   
 
  แนวโนมการใชจายภาครัฐ   ในชวง  3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาการเบิกจายงบลงทุน   
มีการเบิกไดใกลเคียงกับเดือนกอน  เนื่องจากเปนชวง        
ตนปงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,381.04 1,279.63 1,293.20 1,530.98

   % 11.66 3.88 8.41 10.86

รายจายลงทนุจากงบประมาณ 121.57 151.93 146.47 269.56

   % -32.76 42.55 103.06 121.73

 รายจายประจําของอปท. 327.69 147.68p 141.26p 340.20p

   % -21.93 -4.57 -14.34 3.82

 รายจายลงทนุของอปท. 1,025.75 807.56p 170.90p 750.24p

   % -10.91 536.98 16.38 -20.86

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ตัวเลขเบือ้งตน 
ที่มา :  - สํานักงานคลงัจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  25  แหง  คิดเปนรอยละ  36.76 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 14 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
การคาระหวางประเทศ ในเดือนกันยายน 2552  

หดตัวตอ เนื่องเมื่อ เทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
พิจารณาจากการนําเขามีมูลคาจํานวน  40,991.91  ลานบาท 
ลดลงรอยละ  26.96  เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจทั้งในและ
ตางประเทศที่ชะลอตัว   สําหรับประเภทสินคานําเขา          
ที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันปโตรเลียมดิบ  คอนเดนเซต  และ
เศษเหล็กอื่นๆ  สวนการสงออกมีมูลคาจํานวน  15,892.12  
ลานบาท  ลดลงรอยละ  26.61  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ
ถดถอย  ทําใหตลาดตางประเทศชะลอคําสั่งซื้อ  สําหรับ
ประเภทสินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  
แนฟทา  และน้ํามันปโตรเลียมดิบ  จากการนําเขาสูงกวา  
การสงออกทําใหขาดดุลการคา (ผานดานศุลกากรมาบตาพุด)  
จํานวน  25,099.79  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม  สวนดานการสงออก
คาดวาจะยังคงชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว   
ทําใหประเทศ   คูคาสําคัญชะลอการนําเขา 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 31,615.65    น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 3,628.31    

2 คอนเดนเซต 2,459.46      แนฟทา 2,961.87    

3 เศษเหล็กอ่ืนๆ 971.11         น้ํามันปโตรเลียมดิบ 2,474.49    

4 ถานหินบิทูมินัส(โคงกิ้งโคล) 947.71         น้ํามันเชื้อเพลิงอ่ืนๆ 1,443.58    

5 นํ้ามันเชื้อเพลิงอ่ืนๆ 824.17         น้ํามันเชื้อเพลิงหนักใช

กับเตาบอยเลอร

1,408.82    

ที่มา:  ดานศุลกากรมาบตาพดุ  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 การนําเขา 56,124.19 33,939.47 43,175.03 40,991.91
 % 20.81 -47.36 -46.54 -26.96 
 การสงออก 21,654.14 15,399.69 16,895.75 15,892.12
 % 213.54 -52.12 -32.79 -26.61 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 15 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงิน  ในเดือนกันยายน 2552  ขยายตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยจังหวัดระยอง    
มีธนาคารพาณิชย  จํานวน  77  แหง  พิจารณาจากปริมาณ
เงินฝากรวมของจังหวัดระยอง   มีจํานวน   80,540.31       
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ 3.99  เนื่องจากสถาบันการเงิน
ตองการรักษาฐานเงินฝากดวยการออกผลิตภัณฑทางการเงิน
เพื่อจูงใจผูฝากเงิน  สวนปริมาณสินเชื่อรวม  มีจํานวน  
75,707.64  ลานบาท  หดตัวรอยละ  1.39  ตามการชะลอตัว
ของภาวะเศรษฐกิจ  เปนการชะลอตัวของสินเชื่อที่ใหแก  
ภาคธุร กิจ    สําหรับค า เงินบาทเดือนกันยายน  2552        
คาเงินบาทเคลื่อนไหวอยูในชวงแคบๆ เฉลี่ย 33.83 บาท   
ตอดอลลาร สรอ.  โดยแข็งคาขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่เฉลี่ย  
34.02  บาทตอดอลลาร สรอ.  เนื่องจากกระแส  Global risk 
appetite  เปนสําคัญ  อยางไรก็ดี  ดัชนีคาเงินบาท (NEER) 
ปรับออนคาลงเล็กนอยจากเดือนสิงหาคมที่ระดับ  77.05  
มาอยูที่ระดับ  76.51  ในเดือนกันยายนจากการออนคาของ
เงินบาทเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักและสกุลภูมิภาคสวนใหญ 
 

 แนวโนมการเงิน   ในชวง  3  เดือนข างหน า      
(ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวาปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจะ
ขยายตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  สําหรับ
อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลง  
 
 
 
 

 
 

 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ปริมาณเงินฝากรวม 77,446.41 80,023.02 81,178.73 80,540.31
  % 1.43 0.52 0.03 3.99
ธนาคารพาณิชย 60,067.00 60,911.00 62,072.00 61,643.33e

  % 0.85 -1.94 -2.54 2.62
ธนาคารออมสนิ 8,831.00 9,879.00 9,948.00 9,913.00

  % 3.46 11.82 12.73 12.25
ธอส. 1,065.54 1,353.18 1,405.65 1,450.02

  % -20.13 24.50 34.16 36.08
ธ.ก.ส. 7,482.87 7,879.84 7,753.08 7,533.96

  % 8.11 4.14 2.11 0.68
ปริมาณสินเชื่อรวม 76,773.34 75,442.23 75,870.26 75,707.64
  % 10.96 -0.15 -0.15 -1.39 
ธนาคารพาณิชย 50,497.00 51,547.00 51,687.00 51,663.33e

  % 13.29 4.40 3.85 2.31
ธนาคารออมสนิ 5,797.00 6,125.00 6,390.00 6,165.00

  % 9.11 7.83 11.19 6.35
ธอส. 16,838.35 14,165.82 14,119.87 14,133.69

  % 7.11 -15.81 -16.11 -16.06 
ธ.ก.ส. 3,640.99 3,604.41 3,673.39 3,745.62

  % 1.63 -1.98 1.17 2.87

รายการ
2552

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 16 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ในเดือน
กันยายน 2552  จากการประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคของ
ประเทศ รายการสินคาและบริการที่คํานวณมี จํานวน 417 
รายการ  สําหรับจังหวัดระยอง  มีจํานวน 235 รายการ 
ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุ งหม 
เคหสถาน  การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล  พาหนะ 
การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิง การอาน และ
การศึกษา ฯลฯ  เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของ
จังหวัดระยอง  ไดผลดังนี้ 
     
        1. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน
กันยายน 2552  ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศ เทากับ 100 และเดือนกันยายน 2552 เทากับ 
105.30 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 0.27 
(เดือนสิงหาคม 2552 เทากับ 105.10) ถาเทียบกับเดือน
กันยายน 2551  ลดลงรอยละ 1.00  และเทียบกับเฉลี่ยชวง
ระยะเดียวกัน (มกราคม-กันยายน) ของป 2551 ลดลง      
รอยละ 1.70 
        
        2. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนกันยายน 
2552   ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเทากับ 
100 เดือนกันยายน 2552 เทากับ 113.10 สําหรับเดือน
สิงหาคม 2552 เทากับ 112.80 
        
        3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนกันยายน 2552 เมื่อเทียบกับ 
        3.1 เดือนสิงหาคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 0.27 
        3.2 เดือนกันยายน 2551 สูงขึ้นรอยละ 2.54 
        3.3 เฉลี่ยชวงระยะ 9 เดือน (มกราคม-กันยายน)   
ป 2551 สูงขึ้นรอยละ 1.10 
 
 
 
 

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ดัชนีราคาผูบริโภค 110.30 111.40 112.80 113.10
  % -12.53 -2.79 2.27 2.54
ดัชนีราคาผูผลิต 164.40 148.20 149.00 152.50
  % 19.04 -12.87 -10.40 -7.24 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

        4. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
กันยายน 2552 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2552  สูงขึ้นรอยละ 
0.27 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 1.47 สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ 0.79 
 

        4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
รอยละ 1.47 สาเหตุหลักมาจากปลาและสัตวน้ําสูงขึ้น     
รอยละ 1.00 ไดแก ปลาจะละเม็ด ปลาทู หอยแครง ปูทะเล 
ปูมา ดัชนีหมวดผักและผลไมสูงขึ้นรอยละ 5.34  ดัชนี
หมวดผักสดสูงขึ้นรอยละ 0.20  ไดแก  แตงกวา  ผักกาดขาว 
เห็ด  ผักชี  ฟกเขียว  พริกสด  หัวหอมแดง   กระเทียม      
เปนตน ดัชนีหมวดผลไมสดสูงขึ้นรอยละ  8.10 ไดแก 
สมเขียวหวาน  สับปะรด  ดัชนีหมวดไขและผลิตภัณฑนม
สูงขึ้นรอยละ 0.09  ไดแก  ไขไก 
  

        4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม
ลดลงรอยละ 0.79 ปจจัยสําคัญมาจากดัชนีหมวดพาหนะ 
การขนสง และการสื่อสาร  ลดลงรอยละ 2.00  ซึ่งมาจาก
การลดลงของน้ํามันเชื้อเพลิงรอยละ  3.40  
        
        5. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน 2551  ดัชนี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 2.54 (สิงหาคม 2552 เทียบกับสิงหาคม 
2551 สูงขึ้นรอยละ 2.27 )  สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของ
ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 7.70   
โดยมาจากดัชนีแปง สูงขึ้นรอยละ 1.40 เนื้อสัตว เปด       
ไก และสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 2.68  หมวดผักและผลไม
สูงขึ้นรอยละ 19.01 
 
        สวนดัชนีราคาหมวดอื่นๆ  ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงรอยละ 1.96  สาเหตุมาจากน้ํามันเชื้อเพลิง
ลดลงรอยละ  8.80  หมวดยานพาหนะ  การขนสง  และ     
การสื่อสาร ลดลงรอยละ 5.43  ดัชนีราคาหมวดการบันเทิง
การอานการศึกษาและศาสนาลดลงรอยละ  9.14 
  
 
 
        

        6. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะ 9 เดือน 
(มกราคม-กันยายน) ป 2551  ดัชนีสูงขึ้นรอยละ 1.10 จาก
การสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 
13.20  สําหรับหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
รอยละ 8.20 หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง ลดลงรอยละ 23.00 
หมวดยานพาหนะ  การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 
13.50 เปนตน  ดัชนีราคาหมวดการบันเทิงการอาน
การศึกษา และการศาสนาลดลงรอยละ  3.90 

                  
  ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2552  
ในป 2543 ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ เทากับ 100 สําหรับ
เดือนกันยายน 2552 ดัชนีเทากับ 152.50 และเดือนสิงหาคม 
2552 ดัชนีเทากับ 149.0 
 
  ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศเดือนกันยายน 2552 
เทียบกับเดือนกันยายน 2551 ลดลงรอยละ 7.20 สาเหตุจาก
การลดลงของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม รอยละ 6.70 
ตามการลดลงของราคาผลผลิตการเกษตร  รอยละ 9.90 
หมวดผลิตภัณฑจากเหมือง ลดลงรอยละ 9.40  จากการ
ลดลงของราคาปโตรเลียม  และกาซธรรมชาติ   หมวด
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ลดลงรอยละ 7.30  ตามการลดลง
ของราคาผลิตภัณฑปโตรเลียม  โลหะขั้นมูลฐานและ
ผลิตภัณฑโลหะ (เหล็กแทง เหล็กแผน เหล็กเสน เหล็ก
โครงสรางรูปพรรณ) ผลิตภัณฑยางและพลาสติก เคมีภัณฑ
และผลิตภัณฑเคมี  เปนตน  
 
       
 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  และสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
(http://www.price.moc.go.th) 
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0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดสวน

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

ปฐาน ส.ค.-52 ก.ย.-51 ม.ค.51-ก.ย.51

รวมทุกรายการ    100.00    113.10    112.80    110.30    110.10 0.27 2.54           1.10

หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม    37.93    131.50    129.60    122.10    128.30 1.47 7.70         13.20

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง    4.32    145.30    145.20    154.60    145.70 0.07 -6.02           8.40

     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา    7.19    115.00    115.20    112.00    115.60 -0.17 2.68           5.20

     ไขและผลิตภัณฑนม    2.97    115.10    115.00    112.00    113.00 0.09 2.77           1.50

     ผักและผลไม    6.87    142.10    134.90    119.40    130.40 5.34 19.01         16.30

     เคร่ืองประกอบอาหาร    3.63    144.60    144.70    136.00    144.50 -0.07 6.32         18.20

     เคร่ืองด่ืมไมมแีอลกอฮอล    2.18    106.10    106.10    104.50    106.00 0.00 1.53           3.30

     อาหารบริโภค-ในบาน    4.20    147.40    147.40    127.60    146.30 0.00 15.52         32.20

     อาหารบริโภค-นอกบาน    6.56    120.00    120.00    114.50    120.00 0.00 4.80         13.70

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเคร่ืองดื่ม    62.07    100.00    100.80    102.00       97.10 -0.79 -1.96 -8.20

     หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา    2.77       97.30       97.30    100.60       99.40 0.00 -3.28 -0.90

     หมวดเคหสถาน    28.36       91.50       91.50       90.60       91.40 0.00 0.99 -6.60

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล    5.22    100.80    100.80    100.20    100.70 0.00 0.60 0.00

     หมวดพาหนะ การขนสง และการส่ือสาร    19.09    108.00    110.20    114.20    100.70 -2.00 -5.43 -13.50

     หมวดการบนัเทงิการอานและการศึกษา    2.69       92.50       92.50    101.80       97.30 0.00 -9.14 -3.90

     หมวดยาสูบและเคร่ืองดืม่มีแอลกอฮอล    3.93    110.20    110.20    101.20    106.10 0.00 8.89 5.20

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน    65.66    108.60    108.60    106.30    108.50 0.00 2.16 5.20

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34    119.10    118.50    115.80    112.20 0.51 2.85 -3.70

      -  อาหารสด    21.36    131.60    128.50    122.20    126.60 2.41 7.69 10.10

      -  พลังงาน    12.99    100.70    103.50    106.20       90.90 -2.71 -5.18 -23.40

อัตราการเปล่ียนแปลง

หมวด
 ก.ย.52 ส.ค.-52 ก.ย.-51

ดัชนี
   ม.ค.-   

 ก.ย.52

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่  24 กันยายน 2552 
ลําดับ รายการสินคา หนวย สัปดาหท่ี 1 สัปดาหท่ี 2 สัปดาหท่ี 3 สัปดาหท่ี 4 ราคาเฉลี่ย

หมวดสนิคาอุปโภคบริโภค
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 สกุรชําแหละ - เนื้อแดง กก.ละ 120.00 - 130.00 120.00 - 130.00 120.00 - 130.00 120.00 - 130.00 125.00
3 ไกสด กก.ละ 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
5 กระเทียมแหง กก.ละ 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
7 พริกขี้หนูแหง (กลาง) กก.ละ 110.00 130.00 130.00 130.00 125.00
8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 2.90 3.00 3.00 3.00 2.98

11 นํ้ามันถ่ัวเหลือง ,น้ํามันปาลม ลิตรละ 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00
12 นํ้าตาลทรายขาว กก.ละ 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 24.00
13 ผักคะนา กก.ละ 20.00-25.00 20.00-25.00 20.00-25.00 20.00-25.00 22.50
14 ถ่ัวฝกยาว กก.ละ 20.00 - 25.00 20.00 - 25.00 20.00 - 25.00 20.00 - 25.00 22.50
15 ผักบุงจีน กก.ละ 20.00 - 25.00 20.00 - 25.00 20.00 - 25.00 20.00 - 25.00 22.50
16 มะนาว ลูกละ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

หมวดวัสดุกอสราง
17 ปูนซเีมนตตราเสอื ถุงละ 145.00 147.00 147.00 147.00 146.50
18 ปูนซเีมนตตราชาง ถุงละ 130.00 160.00 160.00 160.00 152.50
19 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. เสนละ 89.00 89.00 - 119.00 89.00 - 119.00 89.00 - 119.00 100.25
20 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 12  มม. เสนละ 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00
21 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 45.00 34.48 - 37.14 34.48 - 37.14 34.48 - 37.14 38.11
22 สงักะส ี(ลอนใหญสขีาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
23 ทอ PVC ขนาด 1/2 น้ิว (ชั้น 13.5) เสนละ 56.00 56.00 - 63.00 56.00 - 63.00 56.00 - 63.00 58.63
24 อิฐมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
25 คอนกรีตบลอค กอนละ 4.00 4.30 4.30 4.30 4.23

หมวดเชื้อเพลิง
26 เบนซนิ 91 ลิตรละ 35.14 34.64 34.64 34.64 34.77
27 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 31.54 31.04 31.04 31.04 31.17
28 แกสโซฮอลล 91 ลิตรละ 30.74 30.24 30.24 30.24 30.37
29 ดีเซลหมุนเร็ว 27.19 26.99 26.99 26.79 26.99
30 กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
31 กาซหุงตม ปตท. 15 กก.ละ 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 292.50

หมวดสนิคาเกษตร
32 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 62.00 - 65.00 62.00 - 65.00 62.00 - 65.00 58.00 - 60.00 62.38
33 นํ้ายางสด  กก.ละ 54.00 - 56.00 54.00 - 56.00 54.00 - 56.00 56.00 55.25
34 เศษยาง(ขี้ยาง) กก.ละ 31.32 - 34.80 31.32 - 34.80 31.32 - 34.80 29.58 - 31.80 32.47
35 สปัปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 6.10 , 3.10 6.10 , 3.10 6.10 , 3.10 6.10 , 3.10 6.10 , 3.10
36 หัวมันสดคละ กก.ละ 1.25 - 1.31 1.30 - 1.35 1.30 - 1.35 1.30 - 1.35 1.32
37 ทุเรียนหมอนทอง , ชะนี กก.ละ 50.00 , 35.00 50.00 , 35.00 - - -
38 มังคุด กก.ละ - - - - -
39 เงาะ กก.ละ - - - - -
40 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
41 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
42 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
43 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 25 กก.ละ 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
44 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
45 ปุยเคมีตราเรือใบ สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 1,350.00 1,110.00 1,110.00 1,110.00 1170.00
46 ปุยเคมีตรากระตาย สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 1,260.00 900.00 900.00 900.00 990.00
47 ปุยเคมีตรารุงอรุณ สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 1,160.00 880.00 880.00 880.00 950.00

 
หมายเหตุ:  ราคานี้มิใชราคาที่บังคับใหซ้ือขาย แตเปนราคาที่ใหทราบแนวโนมเทานั้น 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  โทรศัพท 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 
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2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  การจางงาน  ในเดือนกันยายน 2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   306,140  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ  1.20  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน      
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือน
สิงหาคม 2552  อยูที่รอยละ 1.90  ของกําลังแรงงานรวม 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  สวนอัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยอง  อยูที่ 173 บาท/วัน  ตามการ
ประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับคาครอง
ชีพที่ปรับตวัสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่  4 /2552)   คาดวาจะขยายตัวจากจํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง  ทั้งนี้   สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการ
จัดงานนัดพบแรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   
เพื่อใหบริษัทและโรงงานตางๆ  ไดมาพบกับผูสมัครงาน
โดยตรง  ทั้งนี้  ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝาก
ประวัติเพื่อหางาน  ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
 

2551

ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อัตราการวางงาน(รอยละ) 1.20 2.20 1.90 n.a.
  % -36.84 57.14 72.73 -

 ผูประกนัตนในระบบ
ประกนัสังคม(คน)

303,052 301,906 304,045 306,140

  % 10.14 5.37 1.46 1.20

อัตราคาจางขั้นต่ํา(บาท) 173.00 173.00 173.00 173.00
  % 7.45 0.00 0.00 0.00

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   n.a. คือ ไมมีขอมูล 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม  ควรดูแลราคาสินคาเกษตรที่ตกต่าํ 

ปศุสัตว  ควรดูแลราคาของไกเนื้อที่ลดลง 

เหมืองแรและยอยหิน  ปริมาณผลผลติแรทรายแกวลดลง 

อุตสาหกรรม   

ภาคบริการและการทองเที่ยว  สงเสริมการนักทองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 

การบริโภคภาคเอกชน  ภาษีมูลคาเพิ่มลดลง 
การลงทุนภาคเอกชน  ปริมาณพืน้ทีอ่นญุาตกอสรางและทุนจด

ทะเบียนธุรกิจนิตบิุคคลลดลง 
การใชจายภาครัฐ   

การคาระหวางประเทศ  การนําเขาและสงออกลดลงตอเนือ่ง 

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 2.54 จากการ 
  เพิ่มขึ้นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 

ดานการจางงาน   

งบยุทธศาสตรพฒันาจังหวัด   

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

  

    -  จัดทําโครงการ  จํานวน  55  โครงการ   
    -  งบประมาณที่ใชจายจริง  250,760,847.64  บาท 
    -  เบิกจายแลว จํานวน  80,392,659.96  บาท (คิดเปนรอยละ 
30.45) 
    - คงเหลือ  จํานวน  170,368,187.68  บาท  (คิดเปนรอยละ 69.55)   
    -  ยอดเงินเหลือจาย  จํานวน  13,228,452.36 บาท 
    -  เงินกันเหลื่อมป  จํานวน  177,013,176.40  บาท 

 

2. งบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
จังหวัดระยอง  (ไดรับ 9,700,000 บาท) 

 

     -  จัดทําโครงการ จํานวน  18  โครงการ   
     -  อนุมัติแลว   จํานวน  8,928,800.00  บาท 
     -  เบิกจายแลว  จํานวน  7,922,625.56   บาท   (คิดเปนรอยละ  
88.73) 
      -  คงเหลือ  จํานวน 1,006,174.44   บาท  (คิดเปนรอยละ  11.27) 
      - งบประมาณคงเหลือ  จัดทาํโครงการเพิ่มเติม  จํานวน  1 
โครงการ  เงินงบประมาณ  จํานวน  789,800.00 บาท                  
      -  เบิกจายแลว  จํานวน  789,000.00  มีเงินคงเหลือ  จํานวน  
800 บาท 
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สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนกันยายน  2552   จั งหวัดมีรายไดสุทธิ  
8,648.66  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  27.30  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.32  และต่ํากวาประมาณการ  
709.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.58 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2552  
(ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น  79,673.36  ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของ   
ปกอน  32,226.20  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  28.80  และ   
ตํ่ากวาประมาณการ  44,110.30  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  35.63 
      
  การนําสงรายได  
  เดือนกันยายน  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน 5,047.09  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
4,598.67  ลานบาท    คิดเปนรอยละ  91.12  และรายไดจาก
เงินนอกงบประมาณ  448.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
8.88 
  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 5 2    
(ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) มีจํานวน 71,244.32 ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  63,336.13  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  88.90 รายไดจากการขาย  0.15 ลานบาท  รายไดอื่น  
1.27  ลานบาท   และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
7,906.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.10 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ดานรายจาย 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณจํานวน  1,800.54  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  297.93  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
19.83 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)  จังหวัดระยอง    
มีการเบิกจายจํานวน  16,938.34  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปกอน  154.70  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  0.92  

    
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  4,598.67  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,750.75  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  2,847.92  ลานบาท 
       
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  217.81  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
1,090.44  ลานบาท   ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดดุล  872.63  ลานบาท 
     
  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
เดือนกันยายน 2552  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
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3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนกันยายน 2552 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

   การจัดเ ก็บรายได   ในเดือนกันยายน  2552  
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  8,648.66 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 27.30  ลานบาท คิดเปน 
รอยละ  0.32  และต่ํากวาประมาณการ  709.13  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  7.58  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  3,986.68  
ลานบาท   ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปกอน   3,453.02       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  46.41  และต่ํากวาประมาณการ  
2,054.09  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  34.00  รายละเอียด    
การจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  3,383.40  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  462.37  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  12.02  และต่ํากวาประมาณการ  2,013.71  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  37.31  เนื่องจากภาษีมูลคาเพิ่มจากการนําเขา
น้ํามันดิบที่จัดเก็บไดตํ่ากวาปกอน 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  299.04  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.45  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 0.48 และสูงกวาประมาณการ 7.56 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  2.59  เปนผลจากการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90)  และการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายประเภทคาลิขสิทธิ์ (ภ.ง.ด.2)  
ตํ่ากวาปกอน 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล จัดเก็บได 290.76 ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  2,988.32  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  91.13  และต่ํากวาประมาณการ  2,013.71  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  37.31  เปนผลจากการยื่นแบบภาษีเงินไดนิติ
บุคคลครึ่งป (ภ.ง.ด.51)  ลดลงจากกลุมกิจการโรงกลั่น
น้ํามันยื่นต่ํากวาปกอนเนื่องจากผลการดําเนินงานขาดทุน 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได 9.75 ลานบาท สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.84  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
9.43 และสูงกวาประมาณการ 0.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ  
5.86 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  3.40 ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 1.67 ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  32.94 และต่ํากวาประมาณการ  1.26 ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  27.04   

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนกันยายน 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 299.04 7.50 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 290.76 7.29 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 3,383.40 84.87 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.40 0.09 
 อากรแสตมป 9.75 0.24 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.33 0.01 

รวม 3,986.68 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนาย:  ลานบาท 

2551

ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดจังหวัดระยอง 8,621.36 8,925.57 9,337.27 8,648.66

% 17.40 -6.65 21.28 0.32

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.33  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.05  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
13.16  และต่ํากวาประมาณการ  0.02  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  5.71  
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2  จัดเก็บได  
4,509.43  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
3,566.63  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  378.30  สําหรับภาษีที่
จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  4,178.90  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  3,673.61  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  727.03  และสูงกวาประมาณการ 1,459.83 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  53.69  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับขึ้น
อัตราภาษีน้ํามันตามประกาศกระทรวงการคลัง 
  -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   320.39  ลานบาท       
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  94.98  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  22.87  และต่ํากวาประมาณการ  31.03  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  8.83   
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  4.82  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  12.13  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  71.56  และต่ํากวาประมาณการ  4.42  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  47.84    
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  3.63  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  1.50  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
70.42  และสูงกวาประมาณการ  1.03  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  39.62  เนื่องจากมีการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราขาว 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได  0.49  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.23  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  71.51  และสูงกวาประมาณการ  0.03  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  6.52   
    
 
 
 
 
 
   
 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนกันยายน 2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  3.63                  0.08 
 ภาษีเครื่องด่ืม                  0.23                  0.01 
 ภาษีน้ํามัน           4,178.90                92.67 
 ภาษีรถยนต              320.39                  7.11 
 ภาษีรถจักรยานยนต 0.49 0.01
 ภาษีเครื่องไฟฟา 4.82 0.11
 ภาษีสนามกอลฟ 0.45 0.01
 ภาษีแกวฯ 0.17 0.00
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.07 0.00
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.17 0.00
 รายไดอืน่ๆ 0.11 0.00

รวม           4,509.43              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  134.84  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  21.74  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  13.88  และต่ํากวาประมาณการ   94.15    
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.12  เนื่องจากมีการนําเขาและ
ชําระภาษีอากรสินคาประเภทเหล็ก   เครื่องยนต  และ
สวนประกอบยานยนตลดลง 
  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง จัดเก็บได 4.37 ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.83  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  29.52  และสูงกวาประมาณการ  0.40  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  10.08  เนื่องจากในปกอน    มีการจายคาเชา
และคาธรรมเนียมการตออายุสัญญาเชาที่ดินและอาคาร
มากกวาปนี้ 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  13.34  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  62.74  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  82.47   
   

 
 

 
 
 

3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ถึงเดือนกันยายน  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  ถึงเดือนกันยายน  2552       
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  44,867.37  
ลานบาท ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 31,641.49 ลานบาท
คิดเปนรอยละ  41.36  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  45.44)  
โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  33,660.89  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  23,066.59  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  40.66  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  47.01) 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   จัดเก็บได   6,632.53     
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน 8,385.17 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  55.84  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  52.84) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  4,408.45  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  41.80  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.94  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  1.56) 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  107.52  ลานบาท     
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  2.10  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  1.92  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  8.64) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได    53.94  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  145.30  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  72.93  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  3.85) 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  4.04  ลานบาท  ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน  0.53  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
11.60  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  10.62)   
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2  จัดเก็บได  
33,317.17  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  696.75  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.14  โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  
5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  30,270.64  ลานบาท   
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  2,839.69  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  10.35  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  10.13) 
  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  2,786.76  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  2,065.01  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  42.56  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  45.81) 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนกันยายน  2552 

หนวย: ลานบาท 
ปน้ี ปที่แลว

(ต.ค.51-ก.ย.52) (ต.ค.50-ก.ย.51) จํานวน รอยละ
สรรพากรพื้นท่ีระยอง 44,867.37 76,508.86 -31,641.49 -41.36
สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 33,317.17 32,620.42 696.75 2.14
ดานศุลกากร 946.27 1,967.25 -1,020.98 -51.90
ธนารักษพื้นท่ีระยอง 45.55 180.99 -135.44 -74.83
สวนราชการอืน่ 497.00 622.04 -125.04 -20.10

รวม 79,673.36 111,899.56 -32,226.20 -28.80

เปรยีบเทียบ
รายการ

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



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

  
 

 
 

 
 

  

  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  193.49  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  35.93  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  15.66  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  24.00) 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  26.21  ลานบาท  ตํ่ากวา
ชวงเดียวกันของปกอน  16.52  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
38.66  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  15.53) 
  -  ภาษีเครื่องดื่ม  จัดเก็บได  21.73  ลานบาท      
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  15.09  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  40.98  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  33.28) 
  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  946.27  
ลานบาท   ตํ่ ากว าชวงเดียวกันของปกอน   1 ,020.98         
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  51.90  ( ตํ่ากวาประมาณการ    
รอยละ  59.58) 
  4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได   45.55      
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  135.44  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  74.83  (สูงกวาประมาณการรอยละ  56.37) 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  497.00  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  125.04  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  20.10 
  
3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
   รายไดแผนดินเดือนกันยายน  2552 
  จังหวัดระยองมีรายไดนําสงคลังจํานวน 5,047.09  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  4,598.67  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  91.12  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ  
448.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  8.88 
   รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  รายไดนํ าส งคลั งป งบประมาณ  พ .ศ . 2 5 5 2    
(ตุลาคม 2551-กันยายน 2552) มีจํานวน 71,244.32 ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  63,336.13  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  88.90  รายไดจากการขาย  0.15 ลานบาท รายไดอื่น  
1.27  ลานบาท   และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ 
7,906.77  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.10 

      
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.51-ก.ย.52 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 63,336.13 88.90
รายไดจากการขาย 0.15 0.00
รายไดอ่ืน 1.27 0.00

รวม 63,337.55 88.90
รายไดเงินนอกงบประมาณ 7,906.77 11.10

รวม 7,906.77 11.10
รวมท้ังสิ้น 71,244.32 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได กนัยายน 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 4,598.67 91.12
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.00 0.00

รวม 4,598.67 91.12
รายไดเงินนอกงบประมาณ 448.42 8.88

รวม 448.42 8.88
รวมท้ังสิ้น 5,047.09 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

 
 

 
 

 
 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   

  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีการเบิก

จายเงินงบประมาณ จํานวน  1,800.54  ลานบาท  สูงกวา

เดือนเดียวกันของปกอน  297.93  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  

19.83  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  1,530.98  ลานบาท     

สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  149.94  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ 10.86 และมีการเบิกจายงบลงทุน 269.56 ลานบาท  

สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  147.99  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  121.73  เนื่องจากมาตรการเรงรัดการเบิกจายเงิน

งบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 
   
 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 

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

มีการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  16,938.34  ลานบาท  

สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  154.70  ลานบาท  คิดเปน

รอยละ  0.92  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  14,131.71      

ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  635.07  ลานบาท  

คิดเปนรอยละ  4.71  และมีการเบิกจายงบลงทุน  2,806.63  

ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  480.37  ลานบาท  

คิดเปนรอยละ  14.61 

 

   

 
   

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนกันยายน 2552 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.51-ก.ย.52) (ต.ค.50-ก.ย.51) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 15,918.65 15,755.78 162.87 1.03
     1.1  งบประจํา 14,131.71 13,496.64 635.07 4.71
     1.2  งบลงทุน 1,786.94 2,259.14 -472.20 -20.90
2.  รายจายปกอน 1,019.69 1,027.86 -8.17 -0.79
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 1,019.69 1,027.86 -8.17 -0.79
3.  รวมการเบิกจาย 16,938.34 16,783.64 154.70 0.92
     3.1  งบประจํา 14,131.71 13,496.64 635.07 4.71
     3.2  งบลงทุน 2,806.63 3,287.00 -480.37 -14.61

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปน้ี ปท่ีแลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําเดือนกันยายน 2552 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,750.75 1,465.74 285.01 19.44
     1.1  งบประจํา 1,530.98 1,381.04 149.94 10.86
     1.2  งบลงทนุ 219.77 84.70 135.07 159.47
2.  รายจายปกอน 49.79 36.87 12.92 35.04
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 49.79 36.87 12.92 35.04
3.  รวมการเบกิจาย 1,800.54 1,502.61 297.93 19.83
     3.1  งบประจํา 1,530.98 1,381.04 149.94 10.86
     3.2  งบลงทนุ 269.56 121.57 147.99 121.73

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ กันยายน 2552 กันยายน  2551

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

 
 

 
 

 
 

 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป         
พ.ศ.2552 สูงสุด 5 อันดับ 
 งบประจํา 

1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว  9,883.34 ลานบาท 
2. สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เบิกจายแลว 1,5580.40  ลานบาท  
3.  สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เบิกจายแลว 

582.66  ลานบาท 
4.  สนง.ตํารวจแหงชาติ เบิกจายแลว 458.33 ลานบาท 
5.  สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เบิกจายแลว 

181.59  ลานบาท 
 งบลงทุน   

1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  
1,080.01  ลานบาท 

2.  กรมชลประทาน เบิกจายแลว 273.43 ลานบาท 
3.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว 116.41 ลานบาท 
4.  กรมทางหลวงชนบท เบิกจายแลว 76.76 ลานบาท 
5. สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เบิกจายแลว 57.63  ลานบาท 
 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  4,598.67  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,750.75  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
ของจังหวัดเกินดุล  2,847.92  ลานบาท 
  
3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนกันยายน 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  217.81  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
1,090.44  ลานบาท   ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดดุล  872.63  ลานบาท 
  
 
 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนกันยายน  2552 

หนวย: ลานบาท 
2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายได 522.95 195.37 253.26 217.81
รายจาย 1,353.44 955.24 312.16 1,090.44
ดุลการคลัง -830.49 -759.87 -58.90 -872.63 

% -25.10 -2,200.83 -48.32 5.07

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูลจํานวน  
20  แหง  คิดเปนรอยละ  29.41 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนกันยายน  2552 
หนวย: ลานบาท 

2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รายไดรวม* 950.88 8,095.31 5,608.26 4,598.67
รายจายรวม** 1,465.74 1,389.49 1,358.48 1,750.75
ดุลการคลัง -514.86 6,705.82 4,249.78 2,847.92

% 6.08 415.75 -4,738.99 -653.14 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดินนําสงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรวมรายจายงบประมาณปกอน 
ท่ีมา:  ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงินจาก   ระบบ   GFMIS
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน งบประมาณ งบประมาณ เบิกจาย เบิกจายสะสม ยอดเหลือจาย

รบัผิดชอบ ท่ีไดรบัจัดสรร ที่ใชจายจรงิ สะสม รอยละ
รวมงบประมาณทั้งสิน้ 263,989,300.00 250,760,847.64 80,392,659.96 30.45 170,368,187.68 13,228,452.36 

1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจ

ออกแบบรายละเอียดถนน

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

ทองเที่ยวเลียบทะเลตะวันออกชวง หาดแหลม

แมพิม จ.ระยอง - หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี

(งบรายจายอ่ืน)

2 โครงการกอสรางสถานสูีบน้ําบานเหมอืงแร หมู

 4 ต.น้ําเปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

โครงการชลประทาน 20,000,000.00    19,980,000.00    -                     -            19,980,000.00   20,000.00          

(งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง)

3 โครงการรักษาความปลอดภัยนกัทองเที่ยว

จังหวัดระยอง

ตํารวจทองเที่ยว 2,500,300.00      2,500,299.90      2,500,299.90      100.00      400,000.00        0.10                  

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

4 โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิง

เกษตรจังหวัดระยอง

สนง.เกษตร 2,000,000.00      1,805,558.56      1,805,558.56      100.00      1,722,500.00     5,600.00           

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

5 โครงการพัฒนาอาชีพการผลิตตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงและขยายเครือขาย

สนง.สหกรณ 1,600,000.00      1,450,108.39      1,450,108.39      100.00      149,891.61        -                    

การตลาดของเกษตรกรในจังหวัดระยอง

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

6 โครงการสนบัสนนุการวางแผนธรุกจิผลิตภัณฑ

ชุมชนเดนจังหวัดระยอง

สนง.พัฒนาชุมชน 250,000.00         249,985.00         249,985.00         100.00      15.00                -                    

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

7 โครงการสงเสริมประสิทธภิาพแรงงานและ

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม

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

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

8 โครงการพัฒนาศักยภาพดานบริหารจัดการ

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี

สนง.เกษตร 6,100,000.00      3,119,214.44      3,119,214.44      100.00      2,980,785.56     -                    

การเกษตรประจําตําบล จังหวัดระยอง

(งบดําเนนิงาน คาใชสอย)

(เงนิเหลือจาย 700,000 บาทโอนเปล่ียนเปน

โครงการที่ 42)

ยอดคงเหลือท่ี ชื่อโครงการ

 

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

  ๏  จัดทําโครงการ  จํานวน  55  โครงการ   
   ๏  งบประมาณที่ใชจายจริง  250,760,847.64  บาท 
 ๏  เบิกจายแลว  จํานวน  80,392,659.96  บาท  (คิดเปนรอยละ 30.45) 

๏  คงเหลือ  จํานวน  170,368,187.68  บาท  (คิดเปนรอยละ 69.55)  
๏  ยอดเงินเหลือจาย  จํานวน  13,228,452.36 บาท 

  ๏  เงินกันเหลื่อมป  จํานวน  177,013,176.40  บาท 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด   
                และงบบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวยงาน งบประมาณ งบประมาณ เบิกจาย เบิกจายสะสม ยอดเหลือจาย

รับผิดชอบ ทีไ่ดรับจัดสรร ทีใ่ชจายจริง สะสม รอยละ
9 โครงการพัฒนาและเพิ่มมลูคายางพาราจงัหวดั

ระยอง

สนง.เกษตร 2,000,000.00      1,175,974.50      1,175,974.50      100.00 -                     824,025.50         

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

10 โครงการสินคาเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยจากศูนยเรียนรู

สนง.เกษตรและสหกรณ 200,000.00         200,000.00         200,000.00         100.00 -                     -                     

เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

11 โครงการพัฒนาเครือขายหมูบานตนแบบศูนยการ

เรียนรู

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

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

12 โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกสา

ยเขางวงชาง - หวยทบัมอญ

สนง.ทางหลวงชนบท 2,000,000.00      1,990,000.00      1,990,000.00      100.00 -                     10,000.00           

(งบรายจายอื่น)

13 โครงการจดัซื้อรถตักหนาขุดหลังขับเคลื่อน 4 ลอ

 แบบลอยางติดโรตารี่ตัดหญา

อ.บานคาย อ.ปลวกแดง 13,845,000.00    9,298,000.00      -                     0.00 9,298,000.00      13,845,000.00    

และอุปกรณโรบาร จํานวน 15 ชุด อ.วงัจนัทร อ.เขาชะเมา

(งบรายจายอื่น)

14 โครงการจดัซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ตามมาตรฐาน

ของกรมวชิาการเกษตร จํานวน 150 ตัน

อ.บานคาย 1,170,000.00      1,170,000.00      1,170,000.00      100.00 -                     -                     

(งบรายจายอื่น)

15 โครงการจดัซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ตามมาตรฐาน

ของกรมวชิาการเกษตร จํานวน 720 ตัน

อ.วงัจนัทร 5,616,000.00      4,665,000.00      4,665,000.00      100.00 -                     951,000.00         

(งบรายจายอื่น)

16 โครงการจดัซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ตามมาตรฐาน

ของกรมวชิาการเกษตร จํานวน 400 ตัน

อ.บานคาย 3,120,000.00      2,110,500.00      2,110,500.00      100.00 -                     1,009,500.00      

(งบรายจายอื่น)

17 โครงการจดัซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ตามมาตรฐาน

ของกรมวชิาการเกษตร จํานวน 200 ตัน

อ.ปลวกแดง 1,560,000.00      1,560,000.00      1,560,000.00      100.00 -                     -                     

(งบรายจายอื่น)

18 โครงการจดัซื้อปุยอินทรียอัดเมด็ตามมาตรฐาน

ของกรมวชิาการเกษตร จํานวน 160 ตัน

อ.ปลวกแดง 1,248,000.00      588,000.00         588,000.00         100.00 -                     660,000.00         

(งบรายจายอื่น)

19 โครงการจดัซื้อรถแทรกเตอรตักหนาขับเคล่ือน 4

 ลอ แบบลอยาง ติดโรตารี่ตัดหญา

อ.บานคาย 510,000.00         508,000.00         508,000.00         100.00 -                     2,000.00             

และอุปกรณโรบาร จํานวน 1 ชุด

(งบรายจายอื่น)

20 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชน สนง.สาธารณสุข 2,000,000.00      1,962,297.85      1,962,297.85      100.00 -                     37,702.15           

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

ที่ ช่ือโครงการ ยอดคงเหลือ
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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

 

หนวยงาน งบประมาณ งบประมาณ เบิกจาย เบิกจายสะสม ยอดเหลือจาย

รับผิดชอบ ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีใชจายจริง สะสม รอยละ

21 โครงการสานสมัพันธสายใยคนทุกวัยในครอบครัว สนง.พัฒนาสงคมและ 1,000,000.00           797,892.00               797,892.00               100.00 -                             202,108.00               

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ความมั่นคงของมนุษย

22 โครงการขุดลอกหนองสบเสอื อ.แกลง ที่ทําการปกครอง 12,000,000.00         11,970,000.00         2,992,500.00           25.00 8,977,500.00           30,000.00                 

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) อ.แกลง

23 โครงการกอสรางถนนลาดยางสายแยก ทล.344 - บ.

ชุมแสง

สนง.ทางหลวงชนบท

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 200,000.00               199,258.00               199,258.00               100.00 -                             742.00                       

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 11,800,000.00         11,785,000.00         3,455,323.60           29.32 8,329,676.40           15,000.00                 

24 โครงการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน สนง.จังหวัดระยอง 2,000,000.00           1,998,462.00           1,998,462.00           100.00 -                             1,538.00                   

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

25 โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพงานปองกันและงานจราจร

ดวยระบบสงภาพทางไกล

ตํารวจภูธร 10,000,000.00         9,900,000.00           6,435,000.00           65.00 3,465,000.00           100,000.00               

(งบลงทุน คาครุภัณฑ)

26 การชวยเหลือผูประสบภัยในทะเลและการฝกสาธติ

เพ่ือเตรียมความพรอมการชวยเหลือ

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

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.ระยอง

27 โครงการพัฒนามาตรฐานอาหารผลิตภัณฑสขุภาพ

และสนิคาวิสาหกิจชุมชน จ.ระยอง

สนง.สาธารณสขุ

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 2,210,000.00           2,210,000.00           2,212,488.72           100.11 2,488.72-                   -                             

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) 2,490,000.00           2,487,500.00           2,487,500.00           100.00 -                             2,500.00                   

28 โครงการกอสรางถนนทองเที่ยวบนเกาะเสม็ดพรอม

ท้ังปรับภูมิทัศนการเดินเทา

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

ศึกษาธรรมชาติ

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง)

29 โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติเกาะมันใน

ศูนยวจิัยทรพัยากรทาง 10,000,000.00         9,641,000.00           -                             0.00 9,641,000.00           359,000.00               

จังหวัดระยอง ทะเลและชายฝงอาวไทย

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) ฝงตะวันออก

30 โครงการอนุรักษและฟนฟูปะการังในเขตอุทยาน

แหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด

อุทยานแหงชาติ

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

(งบลงทุน ที่ดินและสิ่งกอสราง) 1,500,000.- เกาะเสม็ด 1,500,000.00           1,150,000.00           1,150,000.00           100.00 -                             350,000.00               

งบดําเนินงาน(รับโอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุน)

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

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) ผังเมือง จังหวดัระยอง

32 โครงการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีมีการลักลอบทิ้งกากของเสยี

อุตสาหกรรม

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 2,000,000.00           1,999,895.12           1,999,895.12           100.00 -                             104.88                       

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และสิ่งแวดลอม จ.ระยอง

33 โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดหาตัวบงชี้ตัวช้ีวัดทาง

ธรรมชาติเบื้องตนท่ีเปลี่ยนแปลงไป

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ 1,000,000.00           1,000,000.00           1,000,000.00           100.00 -                             -                             

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และสิ่งแวดลอม จ.ระยอง

34 โครการกอสรางบอบําบัดนํ้าเสยีเกาะเสม็ด ท่ีทําการปกครอง 25,000,000.00         24,970,000.00         -                             0.00 24,970,000.00         30,000.00                 

(งบลงทุน ท่ีดินและสิ่งกอสราง) อําเภอเมืองระยอง

35 โครงการจัดทํา "ผังชุมชน" โดยการมีสวนรวมและ

การพัฒนาตามผังชุมชน

สนง.โยธาธกิารและ 2,000,000.00           1,999,199.50           1,999,199.50           100.00 -                             800.50                       

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ผังเมือง จังหวดัระยอง

36 โครงการวางและจัดทําผังเมือง อําเภอปลวกแดง สนง.โยธาธกิารและ 12,000,000.00         11,985,000.00         8,389,500.00           70.00 3,595,500.00           15,000.00                 

(งบรายจายอื่น) ผังเมือง จังหวดัระยอง

ท่ี ช่ือโครงการ ยอดคงเหลือ
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หนวยงาน งบประมาณ งบประมาณ เบิกจาย เบกิจายสะสม ยอดเหลือจาย

รับผิดชอบ ท่ีไดรับจัดสรร ท่ีใชจายจริง สะสม รอยละ
37 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว ศูนยการทองเท่ียวกีฬา 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 - - 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) และนันทนาการ จ.ระยอง

38 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวดั สนง.จงัหวดัระยอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 - - 

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) 3,000,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 80.00 600,000.00 - 

39 โครงการจดัตั้งศูนยอบุัติภัย (หน่ึงตําบลหนึ่งทีม 

กูชีพกูภัย) จงัหวดัระยอง

สนง.ปองกันและบรรเทา 2,750,000.00 2,749,998.98 2,749,998.98 100.00 - 1.02 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) สาธารณภัย จ.ระยอง

40 โครงการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณ จงัหวดัระยอง

สนง.เกษตรและสหกรณ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 42.50 - - 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย)

41 โครงการบริหารยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ

และกลุมอําเภอ

ท่ีทําการปกครอง

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) 2,000,000.00 1,498,454.40 1,498,454.40 100.00 - 501,545.60 

(งบลงทุน คาครุภัณฑ) 3,000,000.00 2,758,239.00 1,744,239.00 63.24 1,014,000.00 241,761.00 

งบเหลือจาย 13,225,963.64 10,786,500.00 3,130,000.00 23.67 10,095,963.64 2,439,463.64

1 โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวัยในครอบครัว สนง.พัฒนาสงคมและ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00 - - 

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระยอง

2 โครงการประชาสัมพันธยุทธศาสตรจังหวัดระยอง

 ั  ิ  ี่
สํานักงานจังหวัดระยอง 700,000.00 700,000.00 700,000.00 100.00 - - 

 (งบดําเนินงาน คาใชสอย)

3 โครงการอนุรักษและฟนฟูปะการังในเขตอุทยานแหงชาติเขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด อทุยานแหงชาติ

(งบดําเนินงาน คาใชสอย) เขาแหลมหญา - หมูเกาะเสม็ด 350,000.00 350,000.00 350,000.00 100.00 - - 

4 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน หมูที่ 5 ตําบลแมน้ําคู อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง อําเภอปลวกแดง 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00 - 

5 โครงการทบทวนและจัดทําแผนพฒันาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 และติดตามตัวชี้วัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552

สํานักงานจังหวัดระยอง 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
500,000.00 - 

6 โครงการขุดลอกสระน้ําบานหนองซิมสิว หมู 10  ตําบล

หนองบัว  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง
อําเภอบานคาย 1,001,500.00 1,001,500.00 0.00 0.00 1,001,500.00 - 

7 โครงการกอสรางลานเอนกประสงคที่วาการอําเภอวังจันทร
อําเภอวังจันทร 951,000.00 951,000.00 0.00 0.00 951,000.00 - 

8 โครงการจัดทําหนังสือ "รายงานผลการดําเนินงานของจังหวัด

ระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 และบรรยายสรุป

จังหวัดระยอง
สํานักงานจังหวัดระยอง 660,000.00 660,000.00 0.00 0.00

660,000.00 - 

9 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสราง

สมานฉันทจังหวัดระยอง
ที่ทําการปกครองจังหวัด 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 100.00 - - 

10 โครงการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด

ระยอง
สํานักงานจังหวัดระยอง & 

ท่ีทําการปกครองจังหวัดระยอง
500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 - - 

11 โครงการขุดลอกคลองตาจาง หมูที่ 1  ตําบลบานฉาง  

อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง
อําเภอบานฉาง 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 - 

12 โครงการขุดลอกคลองแมน้ําระยอง หมูที่ 1  ตําบลหนอง

ละลอก  อําเภอบานคาย  จังหวัดระยอง
อําเภอบานคาย 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 - 

13 โครงการขุดลอกคลองหินลอย หมูที่ 6  ตําบลปลวกแดง  

อําเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง
อําเภอปลวกแดง  800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00 - 

14 โครงการขุดลอกคลองหนึ่ง  หมูที่ 2  บานสํานักตาเสือ เช่ือม 

หมูที่ 7 บานคลองสอง  ตําบลพลงตาเอีย่ม  อําเภอวังจันทร  

จังหวัดระยอง
อําเภอวังจันทร 1,444,000.00 1,444,000.00 0.00 0.00

1,444,000.00 - 

ท่ี ชื่อโครงการ ยอดคงเหลือ

 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 
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 เบิกจาย  คงเหลือ  เงินเหลือจาย

1 แกไขปญหาความเดอืดรอนท่ีเปนปญหาเรงดวนของประชาชน และไมมงีบประมาณแหลงอื่นใดสนับสนุนและดาํเนินการได

1.1 โครงการขุดลอกคลองยายเหงีย่ม(ชวงหนาฝาย) หมูที่ 10               

ตําบลกะเฉด  อําเภอเมือง

อําเภอเมือง 500,000.00          500,000.00          -                       -                       

1.2 โครงการขุดลอกคลองสารเพท หมูที่ 7 ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง อําเภอแกลง 500,000.00          499,000.00          -                       1,000.00              

1.3 โครงการขุดลอกคลองแถวเนิน-ชากกอไผ หมูท่ี 3 ตําบลชากบก  

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง

อําเภอบานคาย 500,000.00          500,000.00          -                       -                       

1.4 โครงการขุดสระกักเก็บนํ้า บริเวณหมูบานหวยมะหาด หมูที่ 7      

ตําบลบานฉาง อําเภอบานฉาง

อําเภอบานฉาง 426,000.00          426,000.00          -                       -                       

1.5 โครงการขุดลอกคลองปลวกแดง หมูท่ี 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 หมูที่ 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  สนับสนุนการดาํเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและวาระแหงชาติ เชน การแกไขปญหาความยากจนของประชาชนในพื้นท่ี 

- - - -                       -                       -                       -                       

 รวม   -  โครงการ - -                       -                       -                       -                       

หนวยงบประมาณ : บาท

หนวยงานรับผิดชอบ
 งบประมาณ  

ท่ีไดรับอนุมตัิ
ลําดบั โครงการ/กิจกรรม

 ผลการเบิกจายงบประมาณ

  

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

  ๏  จัดทําโครงการ   จํานวน  18  โครงการ   
  ๏  อนุมัติแลว   จํานวน  8,928,800.00  บาท 
  ๏  เบิกจายแลว  จํานวน  7,922,625.56   บาท   (คิดเปนรอยละ  88.73) 
  ๏  คงเหลือ  จํานวน   1,006,174.44   บาท   (คิดเปนรอยละ  11.27) 
  ๏  งบประมาณคงเหลือ  จัดทําโครงการเพิ่มเติม  จํานวน  1 โครงการ  เงินงบประมาณ  จํานวน  789,800.00 บาท    
                    เบิกจายแลว  จํานวน  789,000.00  มีเงินคงเหลือ  จํานวน  800 บาท 
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 เบิกจาย  คงเหลือ  เงนิเหลือจาย

3 สนับสนุนและเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  ท้ังทางดานการพัฒนาระบบขอมูล การพัฒนาบุคลากร 

3.1 โครงการจัดประชุมรายการสื่อมวลชลทองถ่ินพบผูวาราชการจังหวัดฯ สํานักงานจังหวัด 70,250.00            70,250.00            -                       -                       

3.2 โครงการจัดตั้งทมีตําบลเพ่ือคนระยอง สํานักงานพัฒนาชุมชน 164,000.00          128,600.00          35,400.00            -                       

3.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดแบบบรูณาการ สํานักงานจังหวัด 500,000.00          350,735.09          149,264.91          -                       

3.4 โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟารมสัตวนํ้า 

          

สํานักงานประมง

จังหวัด

292,800.00          198,600.00          94,200.00            -                       

3.5  โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมชายฝงทะเล

จังหวัดระยอง

สํานักงานจังหวัด 500,000.00          405,580.00          94,420.00            -                       

3.6 โครงการจัดงาน "ประเพณีและเทศกาลผลไมประจําจังหวัดระยอง" 

ประจําปงบประมาณ 2552

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

3.7 โครงการสนับสนุนการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัดประจําป

งบประมาณ 2552

สํานักงานจังหวัด

รวมกับทีท่ําการ

ปกครอง

162,400.00          83,178.47            79,221.53            -                       

3.8 โครงการประชาสัมพันธเผยแพรของดีจังหวัดระยอง สํานักงานจังหวัด 2,343,350.00       1,794,682.00       548,668.00          13,668.00            

รวม  8  โครงการ 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            

คงเหลือเงินยังไมทําโครงการ 771,200.00 

เงินเหลือจายยกมา(5,000+13,688) 18,668.00 

รวมเงินเหลือทัง้หมด 789,868.00 

3.9 โครงการปรับปรุงจวนฯ(โครงการเพิ่มเติมจากเงินเหลือจาย) สํานักงานจังหวัด 789,800.00          789,000.00          800.00                 -                       

รวมเบิกจายงบประมาณไปแลว ทัง้สิ้น (โครงการเดิมและเพ่ิมเติม) 8,711,625.56 

คิดเปนรอยละ 89.64 

หนวยงบประมาณ : บาท

 รวมทั้งสิน้   17   โครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ
 งบประมาณ  

ที่ไดรับอนุมัติ
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม

 ผลการเบิกจายงบประมาณ

 
 

ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 35 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนกันยายน 2552  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 101.52 ลานบาท   
ขยายตัวรอยละ  30.15  ตามการขยายตัวของสินคาประเภท
อาหาร   และประเภทของใช/ของตกแตง /ของที่ระลึก  
สําหรับสินคา OTOP  ระดับ 5 ดาว ที่สําคัญของจังหวัด  
ไดแก  ปลาหมึกปรุงรส   ทุ เรียนทอดกรอบ  สับปะรด
สุญญากาศ  น้ําปลา  ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  น้ํามังคุด
เขมขน  และชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  เปนตน  และสินคา 
OTOP  ไดมีจัดทําแผนพับประชาสัมพันธสินคาและการ
จํ าหน ายผ านอิน เทอร เน็ต  เชน  ไทยตํ าบลดอทคอม
( www.thaitambon.com)แ ล ะ ก ร ม ก า ร พั ฒ น า ชุ ม ช น
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 

 
แนวโนมสินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผลิต ภัณฑ        

ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวามูลคา
การจําหนายสินคาขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดจัดใหมีสถานที่
จําหนายสินคา OTOP  ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  
ประกอบกับมีการเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อ
ขยายตลาดสําหรับลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อ
สินคาไดสะดวกมากขึ้น  

 
 
 

 

สัดสวนการจําหนายสินคา OTOP 
 

ยอดจําหนาย สัดสวน
(บาท) (รอยละ)

1. ประเภทอาหาร 64,193,230 63.23 
2. ประเภทเครื่องดื่ม 1,175,000 1.16 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 1,185,000 1.17 

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ทีร่ะลึก
34,174,795 33.66 

5. ประเภทสมุนไพรทีไ่มใชอาหาร 798,360 0.79 
รวม 101,526,385 100.00 

รายการ

ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดระยอง   

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 78.00 117.26 113.47 101.52

   % -17.98 -14.27 16.22 30.15
1. ประเภทอาหาร 49.23 80.08 76.94 64.19

   % -19.00 -14.26 34.56 30.39
2. ประเภทเครื่องดื่ม 2.14 1.39 0.95 1.17

   % 14.44 -70.61 -81.94 -45.33 
3. ประเภทผาและเครื่องแตงกาย 1.20 1.17 0.88 1.19

   % 215.79 46.25 23.94 -0.83 

4. ประเภทของใช/ของตกแตง/ของ

ท่ีระลึก
22.34 33.82 33.67 34.17

   % -25.16 1.44 19.95 52.95
5. ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 3.09 0.80 1.03 0.80

   % 39.19 -82.26 -83.93 -74.11 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
 



 

 

.                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 36 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนกันยายน ป 2552  

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  20,233  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   615.28  ลานบาท   ในเดือนกันยายน 2552      
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้น     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกู
จํานวน  224  ราย (ลดลงรอยละ 32.33)  และจํานวนเงิน
อนุมัติ  10.95  ลานบาท   (เพิ่มขึ้นรอยละ  4.82)  สวน     
ยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน  28.41  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 26.73)  และรอยละของหนี้ที่    
คางชําระ รอยละ  26.04  (เพิ่มขึ้นรอยละ  22.44)   

 
 
 
 
 

 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2551
ก.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อนุมัติเงินกู(ราย) 331 207 287 224
  % 11.45 55.64 76.07 -32.33 
จํานวนเงินกู 10.45 9.70 14.04 10.95
  % 9.42 128.77 202.59 4.82
รับชําระคืน 5.98 7.79 6.43 6.78
  % 34.38 29.40 5.93 13.32
เงินกูคงเหลือ 94.12 105.83 114.90 108.98
  % -7.57 3.39 14.12 15.79
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 22.42 25.56 30.95 28.41
  % 21.85 13.35 43.69 26.73
รอยละของหนี้คางชําระ 21.27 24.15 26.93 26.04
  % 0.71 9.62 25.90 22.44

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 


