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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
 

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนพฤศจิกายนปรับตัวดีขึ้น
หลังจากชะลอลงเล็กน้อยในเดือนก่อน ตามการขยายตัวของ
อุปสงค์รวม  ซ่ึงขยายตัวได๎ตํอเนื่องทั้งด๎านการบริโภคและ
การลงทุน   สํวนการสํงออกแผํวลงบ๎างเมื่อเทียบกับ           
ที่สํงออกได๎ในเดือนกํอนแตํยังขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับ  
ระยะเดียวกันปีกํอน  โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
และอยํูในระดับสูงใกล๎เคียงกับชํวงกํอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
โลก  แตํการลงทุนภาคเอกชนยังอยูํในระดับต่ า  การสํงออก
สินค๎าที่ใช๎เทคโนโลยีสูง  เชํน ยานยนต์และเครื่องใช๎ไฟฟ้า
แผํวลงบ๎างหลังจากขยายตัวในระดับสูงมาหลายเดือน  
สินค๎าเกษตรและน้ าตาลสํงออกได๎สูงขึ้นทั้งด๎านปริมาณ
และราคา  การเบิกจํายของภาครัฐเพิ่มขึ้นหลังจาก พรบ.
งบประมาณรายจํายประจ าปีผํานสภาแล๎ว  การทํองเที่ยว
และการจ๎างงานปรับตัวดีขึ้นตํอเนื่อง 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสร๎างทาง เศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้น อยูํ
กับ 3 สาขาที่ส าคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก  
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแรํและเหมืองหิน และสาขาไฟฟ้า 
ก๏าซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน 2552    
ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน                   
โดยด๎านอุปทาน   ภาคอุตสาหกรรม และภาค เหมืองแรํและ
เหมืองหิน ปรับตัวดีขึ้น  ภาค เกษตรกรรมขยายตัว  ตาม
ผลผลิตและ ราคาพืชเศรษฐกิจส าคัญเพิ่มขึ้น  ด๎าน อุปสงค์   
สํวน การ บริโภค ภาคเอกช นปรับตัวดีขึ้น  การลงทุน
ภาคเอกช นชะลอตัว สํวนการ สํงออกหดตัว  ด๎านการเงิน
ขยายตัว  จากปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นแตํปริมาณสินเช่ือลดลง  

ผลการเบิกจําย งบลงทุน เพิ่มขึ้น  ด๎านการจ๎างงาน ปรับตัว
เพิ่มขึ้น  และ ด๎านดัชนีราคาผู๎บริโภคในจังหวัด สูงขึ้นจาก
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม   

 

 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)                                        
   -  เกษตรกรรม  ขยาย ตัว  จากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา  มันส าปะหลังและสับปะรด 
    -   ปศุสัตว์   ขยาย ตัว   จากการเพิ่มขึ้นของมูลคํา
ผลผลิตไกํเนื้อ  เป็ดเนื้อ และสุกร 

   -  เหมืองแรํและเหมืองหิ น  ขยายตัว  ตามผลผลิต
แรํทรายแก๎ว  หินแกรนิตและหินปูนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น   
   -  ภาคอุตสาหกรรม  ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
และจ านวนทุนจดทะเบียนปรับตัวเพิ่มขึ้น 
   -   การบริการและการทํองเที่ยว   หด ตัว  โดย
นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดลดลง 
 

 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 
   -  การบริโภคภาคเอกช น  ขยายตัว  จากการ
เพิ่มขึ้นของภาษีมูลคําเพิ่มและจ านวนรถยนต์นั่งสํวนบุคคล  
สํวนจ านวนรถจักรยานยนต์ลดลง  

  -   การลงทุนภาคเอกชน   ชะลอตัว  จากการลดลง
ของพื้นที่อนุญาตกํอสร๎าง และทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติ
บุคคล  สํวนจ านวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น  

  -   การใช๎จํายภาครัฐ   ขยายตัว  จากผลการเบิกจําย   
งบลงทุนและงบประจ าปรับตัวเพิ่มขึ้น 

  -   การค๎าระหวํางประเทศ   ชะลอ ตัว  แม๎วําการ
น าเข๎าเริ่มปรับตัวดีขึ้น  แตํ การ สํงออกยังคงหดตัวอยําง
ตํอเนื่อง   

 

 เศรษฐกิจด้านการเงิน   
   -   ด๎านการเงิน  ขยายตัว   โดยปริมาณเงินฝาก
เพิ่มขึ้นตํอเนื่อง  สํวน ปริมาณสินเช่ือ ลดลง  และ อัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโน๎มปรับตัวลดลงเพื่อชํวยกระตุ๎นเศรษฐกิจ  

ส่วนที่ 1 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง 

เดือนพฤศจิกายน 2552 
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 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ด๎านระดับราคา  ดัชนีราคาผู๎บริโภคจังหวัด
ระยองเพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.03  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม  และกลุํมอาหารสดและพลังงาน 
  ๏  ด๎านการจ๎างงาน   ขยายตัว  จากผู๎ประกันตน    
ในระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สํวน อัตรา            
การวํางงานมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น 
 

  1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 ด้านรายได ้
 การจัดเก็บรายได้  
  เดือนพฤศจิกายน  2552  จังหวัดมีรายได๎สุทธิ  
8,865.27  ล๎านบาท  สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  
4,986.37  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  128.55  และสูงกวํา
ประมาณการ  2,190.49  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  32.82 
  การจัดเก็บรายได๎ของปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552 – พฤศจิกายน  2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได๎รวมทั้งส้ิน  17,428.40  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกัน
ของปีกํอน  7,331.07  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  72.60   
   การน าส่งรายได้  
  เดือนพฤศจิกายน  2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
น าสํงคลังจ านวน  7,963.60  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จาก    
ภาษีอากร  7,071.25  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  88.79  
รายได๎อื่น  0.12  ล๎านบาท  และรายได๎จากเงินนอก
งบประมาณ  892.23  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  11.21 
   รายได๎น าสํงคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2553  (ตุลาคม  
2552-พฤศจิกายน  2552)  มีจ านวน  16,650.88  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  88.79  รายได๎อื่น  0.24  ล๎านบาท  และ
รายได๎เงินนอกงบประมาณ  1,865.77  ล๎านบาท  คิดเป็น  
ร๎อยละ  11.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านรายจ่าย 
  เดือนพฤศจิกายน  2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จํายเงินงบประมาณจ านวน   1,389.71  ล๎านบาท  สูงกวํา
เดือนเดียวกันของปีกํอน  202.84  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
17.09 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-พฤศจิกายน 2552)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจํายจ านวน  2,362.55  ล๎านบาท  สูงกวําชํวง
เดียวกันของปีกํอน  179.09  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  8.20 

      
  ด้านฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด  
  เดือนพฤศจิกายน 2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
น าสํงคลังจากเงินงบประมาณ  7,071.37  ล๎านบาท  ขณะที่
รายจํายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,288.27  ล๎านบาท  ท าให๎ฐานะ
การคลังจังหวัดเกินดุล  5,783.10  ล๎านบาท 
  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนพฤศจิกายน 2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวน  453.69  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีจ านวน  
234.60  ล๎านบาท  ท าให๎ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเกินดุล  219.09  ล๎านบาท 
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1.3  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายโครงการภายใต้
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง และ งบยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  จังหวัดระยอง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
 -  จัดท าโครงการ  จ านวน  25  โครงการ   
     -   วงเงินอนุมัติ  จ านวน  1,433.55  ล๎านบาท 
    -   วงเงินตามสัญญา จ านวน  352.64  ล๎านบาท 
    -   ผลการเบิกจําย  จ านวน  34.41  ล๎านบาท 
 
 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 จังหวัดระยอง  ได้รับงบประมาณ 45.07 ล้านบาท 
  -  จัดท าโครงการ   จ านวน  13  โครงการ   
  -  งบประมาณ  จ านวน  45.07  ล๎านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 

 โครงการสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
   ใน เดือนพฤศจิกายน 2552   ชะลอตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกํอน โดยมียอดการจ าหนําย  จ านวน  
117.91 ล๎านบาท  หดตัว ร๎อยละ   8.80  ตามการลดลงของ
สินค๎าประเภทอาหาร  ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่
ระลึกและประเภทเครื่องดื่ม  ส าหรับสินค๎า  OTOP  ระดับ 5 
ดาว ที่ส าคัญของจังหวัด  ได๎แกํ ปลาหมึกปรุงรส   ทุเรียน
ทอดกรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ าปลา  ปลากระตักปรุง
รสสมุนไพร  น้ ามังคุดเข๎มข๎น  และชุดส าเร็จรูปสตรีผ๎าไทย   
เป็นต๎น และสินค๎าOTOP ได๎มีจัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ์
สินค๎าและการจ าหนํายผํานอินเทอร์เน็ต เชํน ไทยต าบล
ดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เป็นต๎น 
 

 โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แก๎ไขปัญหาความยากจน  โดยให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยํอย  เชํน  การค๎าขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เป็นการให๎เงินกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ าเพื่อชํวยให๎
ประชาชนมีอาชีพเกิดการสร๎างงานและสร๎างรายได๎เพิ่มขึ้น  
สินเช่ือที่อนุมัติตั้งแตํเริ่มโครงการ  จ านวน  22,313  ราย  
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  706.41   ล๎านบาท   ใน เดือน
พฤศจิกายน 2552   การให๎สินเช่ือของโครงการธนาคาร
ประชาชน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน  
โดยอนุมัติเงินกู๎จ านวน  648  ราย ( เพิ่มขึ้นร๎อยละ  150.06 )  
และจ านวนเงินอนุมัติ 26.53  ล๎านบาท ( เพิ่มขึ้น ร๎อยละ  
234.97 )  สํวนยอดหนี้ค๎างช าระตั้งแตํ   3  เดือนขึ้นไป           
มีจ านวน  32.70  ล๎านบาท  (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 53.97 )  และ    
ร๎อยละของหนี้ที่ค๎างช าระร๎อยละ 21.30  (เพิ่มขึ้นร๎อยละ  
8.80)   
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.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 5 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสร๎างทาง เศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้น อยูํ
กับ 3 สาขาที่ส าคัญ  คือ  สาขาอุตสาหกรรมเป็นหลัก  
รองลงมาเป็นสาขาเหมืองแรํและเหมืองหิน และสาขาไฟฟ้า 
ก๏าซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน 2552    
ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน                   
โดยด๎านอุปทาน   ภาคอุตสาหกรรม และภาค เหมืองแรํและ
เหมืองหิน ปรับตัวดีขึ้น  ภาค เกษตรกรรมขยายตัว  ตาม
ผลผลิตและ ราคาพืชเศรษฐกิจส าคัญเพิ่มขึ้น  ด๎าน อุปสงค์   
สํวน การ บริโภค ภาคเอกช นปรับตัวดีขึ้น  การลงทุน
ภาคเอกช นชะลอตัว สํวนการ สํงออกหดตัว  ด๎านการเงิน
ขยายตัว  จากปริมาณเงินฝากเพิ่มขึ้นแตํปริมาณสินเช่ือลดลง  
ผลการเบิกจําย งบลงทุน เพิ่มขึ้น  ด๎านการจ๎างงาน ปรับตัว
เพิ่มขึ้น  และ ด๎านดัชนีราคาผู๎บริโภคในจังหวัด สูงขึ้นจาก
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม   

 
เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)                                        
   ๏  เกษตรกรรม  ขยาย ตัว  จากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผลผลิตยางพารา  มันส าปะหลังและสับปะรด 
    ๏  ปศุสัตว์   ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของมูลคํา
ผลผลิตไกํเนื้อ  เป็ดเนื้อ และสุกร 

   ๏  เหมืองแรํและเหมืองหิน  ขยายตัว  ตามผลผลิต
แรํทรายแก๎ว  หินแกรนิตและหินปูนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น   
   ๏ ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
และจ านวนทุนจดทะเบียนปรับตัวเพิ่มขึ้น 
   ๏  การบริการและการทํองเที่ยว   หด ตัว  โดย
นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดลดลง 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 
   ๏  การบริโภคภาคเอกช น  ขยายตัว  จากการ
เพิ่มขึ้นของภาษีมูลคําเพิ่มและจ านวนรถยนต์นั่งสํวนบุคคล  
สํวนจ านวนรถจักรยานยนต์ลดลง  

  ๏  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว  จากการลดลง
ของพื้นที่อนุญาตกํอสร๎าง และทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติ
บุคคล  สํวนจ านวนธุรกิจนิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น  

  ๏  การใช๎จํายภาครัฐ  ขยายตัว  จากผลการเบิกจําย   
งบลงทุนและงบประจ าปรับตัวเพิ่มขึ้น 

  ๏  การค๎าระหวํางประเทศ   ชะลอ ตัว  แม๎วําการ
น าเข๎าเริ่มปรับตัวดีขึ้น  แตํ การ สํงออกยังคงหดตัวอยําง
ตํอเนื่อง   

 
เศรษฐกิจด้านการเงิน   
   ๏  ด๎านการเงิน  ขยายตัว   โดยปริมาณเงินฝาก
เพิ่มขึ้นตํอเนื่อง  สํวน ปริมาณสินเช่ือ ลดลง  และ อัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโน๎มปรับตัวลดลงเพื่อชํวยกระตุ๎นเศรษฐกิจ  

 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ด๎านระดับราคา  ดัชนีราคาผู๎บริโภคจังหวัด
ระยองเพิ่มขึ้นร๎อยละ  5.03  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม  และกลุํมอาหารสดและพลังงาน 
  ๏  ด๎านการจ๎างงาน   ขยายตัว  จากผู๎ประกันตน    
ในระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สํวน อัตรา            
การวํางงานมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น 
 
         รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ในเดือนพฤศจิกายน 
2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 6 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.1  เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ด้านเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรม  ในเดือนพฤศจิกายน 2552   ขยายตัว        
พิจารณาจากด๎านมูลคําผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ   47.55  จากราคายางพารา                                                                                          
ที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น  ตามความต๎องการของจีน เพื่อใช๎ใน
การผลิตล๎อยางรถยนต์   สํวนปริมาณผลผลิตลดลงเล็กน๎อย 
เนื่องจากพื้นที่การกรีดยางลดลง  ด๎าน มูลคําผลผลิต          
มันส าปะหลัง เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน
ร๎อยละ  139.64  โดยปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก  เนื่องจาก
เริ่มเข๎าสํูฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต  ประกอบกับราคา            
มันส าปะหลัง ปรับตัวสูงขึ้นมาก  เนื่องจากจีนมีความ
ต๎องการเพื่อใช๎ในการผลิตเอทานอล  และมู ลคําผลผลิต
สับปะรด เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน      
ร๎อยละ  22.07   โดยปริมาณผลผลิตสับปะรดที่เพิ่มขึ้น      
ตามการขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก  ด๎านราคาสับปะรดเพิ่มขึ้น  
ตามความต๎องการของโรงงานแปรรูป 
 

  แนวโน๎มด๎านเกษตรกรรม   ในเดือนธันวาคม 
2552  คาดวําจะขยายตัว  โดย ยางพารา และมันส าปะหลัง
คาดวําจะขยายตัวได๎ดีขึ้นทั้งด๎านปริมาณและราคาผลผลิต  
เนื่ องจากจีนมีความต๎องการเพิ่มขึ้นเพื่อใช๎ในการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และภาคการผลิตพลังงานทดแทน   
และสับปะรดคาดวําจะปรับตัวดีขึ้น  เนื่องจากตลาดยังมี
ความต๎องการสินค๎าอยูํมาก  ทั้งโรงงานและแผงรับซื้อตําง ๆ 
ประกอบกับราคาสับปะรดที่ยังอยูํในระดับสูง 
 
 
  

 
 
 
 
 
๏  ด้านปศุสัตว์ 

มูลค่าผลผลิตด้านเกษตรกรรม 
หนํวย: ล๎านบาท 

2551

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ยางพารา 98.95 58.28 71.00 146.00
 r% -58.46 -54.45 -37.29 47.55
มันส าปะหลัง 51.66 34.94 81.24 123.82
 r% -43.77 -52.36 -20.59 139.64
สับปะรด 153.51 321.78 250.95 187.39
 r% -50.62 -9.98 8.61 22.07

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปล่ียนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน 
ที่มา:  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง, ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดระยอง 
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 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 7 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  ปศุสัตว์   ใน เดือนพฤศจิกายน 2552   ขยาย ตัว           
โดยมูลคําผลผลิตไกํเนื้อ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกํอน ร๎อยล ะ 11.70   เนื่องจากราคาไกํเนื้อปรับตัว
สูงขึ้นตามความต๎องการของผู๎บริโภค  ประกอบกับมีการ
ควบคุมการผลิตไกํเนื้อให๎สมดุลกับความต๎องการ          
ด๎านมูลคําผลผลิตเป็ดเนื้อเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกํอนร๎อยละ  51.21  เนื่องจากปริมาณผลผลิตเป็ดเนื้อ
ที่สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ตามความต๎องการของตลาด      
ขณะที่ราคาปรับตัวลดลง จากอุปทานสํวนเกิน  และ มูลคํา
ผลผลิตสุกร เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน
ร๎อยละ   37.11  เนื่องจากปริมาณและราคาผลผลิตสุกรที่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น  ตามความต๎องการของผู๎บริโภคที่มีอยูํ
ตํอเนื่อง  ส าหรับราคาไขํไกํ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของ ปีกํอนจาก  2.22 บาท/ฟอง เป็น 2.43 บาท/ฟอง  
และราคาไขํเป็ด เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
กํอนจาก  3.38  บาท/ฟอง เป็น 3.43 บาท/ฟอง   
 
  แนวโน๎มด๎านปศุสัตว์   ในเดือนธันวาคม 2552  
คาดวํา ขยายตัว  โดยด๎านผลผลิตไกํเนื้อคาดวํามีแนวโน๎ม
เพิ่มขึ้น  เนื่องจากเป็นชํวงเทศกาลปีใหมํ  ด๎านมูลคําผลผลิต
สุกรคาดวําปรับตัวได๎ดี  จากราคาที่ยังคงอยูํในระดับสูง 
ประกอบกับความต๎องการของผู๎บริโภคมีอยํางตํอเนื่อง    
ด๎านผลผลิตเป็ดเนื้อมีแนวโน๎มจะปรับตัวสูงขึ้น  ด๎านราคา
ไขํไกํและไขํเป็ดคาดวําจะขยายตัวได๎ดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว ์
   หนํวย: ล๎านบาท 

2551

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ไกํเนื้อ 108.00 110.93 127.66 120.63
 r% -33.88 -9.62 3.06 11.70
เป็ดเนื้อ 23.47 38.20 33.35 35.50
 r% -1.48 52.48 29.31 51.21
สุกร 35.68 45.20 44.36 48.92
 r% 15.71 9.27 18.35 37.11

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน 
ท่ีมา:  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
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 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 8 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ด้านเหมืองแร่และเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแร่และเหมืองหิน   ในเดือนพฤศจิกายน 
2552   ชะลอตัว  โดยมูลคําผลผลิตของแรํทรายแก๎ว หดตัว         
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ  2.20  เนื่องจาก
ผู๎ประกอบการชะลอการผลิต ตามความต๎องการของตลาดที่
ลดลง  และมูลคําผลผลิตหินแกรนิตลดลงเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของ ปีกํอนร๎อยละ   11.76  เนื่องจากสต็อกสินค๎า
ยังคงเหลืออยูํมาก  ท าให๎ผู๎ประกอบการชะลอการผลิตลง
สํวนมูลคําผลผลิตหินปูน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีกํอนร๎อยละ 18.83  เนื่องจากโรงงานผลิตปูนซีเมนต์มี
ความต๎อง การเพิ่มขึ้น  ตามภาคการกํอสร๎างที่เริ่มมีทิศทาง
ปรับตัวดีขึ้น 
 

 แนวโน๎มการผลิตเหมืองแรํและเหมืองหิน           
ในเดือนธันวาคม 2552  คาดวํา จะปรับตัวดีขึ้น                
จาก ผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวําจะขยายตัว         
ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟ้ืนตัว  ประกอบกับเป็นชํวงต๎นฤดู
การกํอสร๎าง และ ผลผลิตแรํทรายแก๎ว คาดวําจะกลับมา
ขยายตัวได๎ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าผลผลิตเหมืองแร่และเหมืองหิน 
หนํวย: ล๎านบาท 

2551

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

แรํทรายแกว๎ 11.94 10.19 34.41 11.68
 r% -5.46 -7.32 162.05 -2.20 
หนิปูน 5.11 6.76 5.89 5.69
 r% 8.52 -8.59 -8.51 11.36
หนิแกรนิต 16.94 20.50 16.72 14.95
 r% 75.52 12.43 2.77 -11.76 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
ท่ีมา:  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 

 
 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 9 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 

๏  ด้านอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนพฤศจิกายน 2552  ขยายตัว  
โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ  870.82   จากการเพิ่มขึ้น
ของภาษีน้ ามัน  ภาษีรถยนต์  และภาษีสุราแชํ  ด๎านจ านวน
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 0.96 จากการจดทะเบียนใหมํของ 
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญํ  อยํางไรก็ตาม  จ านวน
โรงงาน และแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ลดลง เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ 2.41 และ 1.24  ปริมาณการ
ใช๎ไฟฟ้าอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
กํอนร๎อยละ  18.98  ส าหรับจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม ที่
เปิดกิจการใหมํจ านวน  1 โรงงาน ที่ส าคัญ ได๎แกํ  ประเภท
อื่นๆ  และจ านวนโรงงานเลิกกิจการ จ านวน  2 โรงงาน 
 

  แนวโน๎มการผลิตภาคอุตสาหกรรม   ในเดือน
ธันวาคม 2552  คาดวําจะ ขยายตัว   จากภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น  จากการยกเลิกมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ ามัน
ด๎านจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจ๎างแรงงานยังคง
เพิ่มขึ้น ส าหรับปัจจัยลบที่มีผลตํออุตสาหกรรม  คือ  ปัญหา
เศรษฐกิจโลก ชะลอตัว   ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัว
สูงขึ้น  เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ   และการระงับ
การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

 ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าอุตสาหกรรม  
 (ลา๎นกโิลวัตต์)

655.06 528.58 557.51 530.72

r% 5.83 -6.56 -2.86 -18.98 
โรงงานภาคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,825 1,784 1,784 1,781

r% 5.55 -1.33 -1.65 -2.41 
แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 150,811 149,779 149,779 148,943

r% 4.66 0.08 -0.73 -1.24 
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม*(ล๎านบาท) 851,057.07 861,394.78 860,051.64 859,247.94

r% 4.48 1.20 0.62 0.96
ภาษีสรรพสามิต(ลา๎นบาท) 483.83 4,509.37 4,713.37 4,697.10

r% -84.07 378.24 508.95 870.82

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน,   
                         *  คือ  ยอดสะสม  
ที่มา:  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้า
สํวนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง1และ 2 

 

 
 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 10 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

๏  ด้านการบริการและการท่องเท่ียว   
 

  การบริการและการท่องเท่ียว   หดตัว  โดยมี
นักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดระยอง
ในชํวงไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม  – มีนาคม  255 2)  
จ านวน  418,232   คน  ลดลงเมื่อเทียบกับชํวงเดียวกันของ   
ปีกํอนร๎อยละ  26.33  โดยสํวนใหญํนักทํองเที่ยวชาวไทย    
คิดเป็นร๎อยละ  79.04  และนักทํองเที่ยวชาวตํางประเทศ       
ที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวมากที่สุด  ได๎แกํ  ญี่ปุ่น  เกาหลี
สหรัฐฯ และ จีน   ตามล าดับ  ส าหรับ อัตราการเข้าพัก
โรงแรม  อยูํที่ร๎อยละ  40.46  ลดลงเมื่อเทียบกับชํวงเดียวกัน
ของปีกํอน ร๎อยละ  22.09   ด๎านจ านวนสถานพักแรม           
มีทั้งหมด  244  แหํง  มีจ านวนห๎องพัก  9,596  ห๎อง  วันพัก
เฉลี่ย  1.86  วัน   และ สถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด
ระยอง  ได๎แกํ   หาดแมํร าพึง  หาดแมํพิม   เกาะเสม็ด       
เกาะมัน  ตลาดบ๎านเพ   เป็นต๎น 
 

 
 

 

 
 

 แนวโน๎มการทํองเที่ยว   ในชํวง 3 เดือนข๎างหน๎า 
(ไตรมาสที่ 4/2552)  คาดวําจะมีจ านวนนักทํองเที่ยวเดินทาง
มาทํองเที่ยวในจังหวัด เพิ่มขึ้น เนื่องจากเข๎าสํูฤดูการ
ทํองเที่ยว  จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพ
ด๎านการทํองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ  สามารถมาเยือนได๎
ตลอดทั้งปี มีชายหาด มีทะเลที่สวยงาม  โดยเฉพาะ          
เกาะเสม็ดแหลํงมัดใจนักเดินทางแล๎ว ยังมีป่าเขา  น้ าตกและ
แหลํงทํองเที่ยว ทาง ประวัติศาสตร์มากมาย และในชํวง          
หน๎าหนาวนี้ก็ยังสามารถมาทํองเที่ยวที่ระยองได๎  ส าหรับ
การเดินทางสะดวกทั้งรถสํวนตัวหรือรถโดยสารประจ าทาง 
และอยํูไมํไกลจากกรุงเทพมากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เครื่องชี้การบริการและการท่องเท่ียว 
 

2552

ทัง้ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทัง้ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ไตรมาส1

จ านวนกนักทํองเที่ยว(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

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

 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 

รายการ
2550 2551

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
                 - เป็นข๎อมูลดิบ(Raw Data)ซึ่งเป็นจ านวนนักทํองเท่ียวท่ีเข๎าพักในโรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท และบังกะโลเทํานั้น    
ท่ีมา:  ส านักงานพัฒนาการทํองเท่ียว (http://www.tourism.go.th/2009/th/statistic/tourism.php?cid=12) 

 

 
 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 11 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.2  เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนพฤศจิกายน 2552   
ขยายตัว  พิจารณาจาก ภาษีมูลคําเพิ่ม  เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ      
เดือนเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ  30.41  จากการเพิ่มขึ้นของ
การน าเข๎าผํานดํานศุลกากร   ท าให๎การจัดเก็บภาษีอากรได๎
เพิ่มขึ้น  ประกอบกับประชาชนมีการใช๎จํายมากขึ้นจาก
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มมีแนวโน๎มปรับตัวดีขึ้น    
จ านวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหมํเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีกํอนร๎อยละ   14.06  เป็นผลมาจากการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับราคาสินค๎าการเกษตรที่ปรับราคา
สูงขึ้น   และด๎าน ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าครัวเรือน เพิ่มขึ้น       
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน ร๎อยละ  11.51        
ตามการเพิ่มขึ้นของอาคารพาณิชย์และจ านวนบ๎านเชํา  
อยํางไรก็ตาม  จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหมํลดลง
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน ร๎อยละ 11.72  
เนื่องจากตลาดผู๎บริโภคอยูํชํวงที่ตลาดเริ่มอิ่มตัว ท าให๎ยอด
จดทะเบียนรถจักรยานยนต์มีแนวโน๎มชะลอตัว   
 

แนวโน๎มการบริโภค  ในเดือนธันวาคม 2552    
คาดวําจะขยายตัว จากภาษีมูลคําเพิ่ม จากจ านวนรถยนต์นั่ง
จดทะเบียนใหมํมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น  สํวนรถจักรยานยนต์   
จดทะเบียนใหมํคาดวํายังคงลดลง  และความเชื่อม่ัน
ผู๎บริโภคโดยรวมมีแนวโน๎มลดลง  เนื่องจากประชาชนยังมี
ความกังวลถึงปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และการระงับการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งอาจสํงผลกระทบ
ตํอการจ๎างงานในอนาคต 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เครื่องชี้ด้านการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

 ภาษีมูลคําเพ่ิม(ล๎านบาท) 2,332.96 3,383.39 3,170.48 3,042.42
  r% -42.72 -12.02 -29.51 30.41
จ านวนรถยนต์นั่งจดทะเบยีนใหม(ํคัน) 256 381 342 292
  r% 4.49 10.76 -3.66 14.06
จ านวนรถจักรยานยนต์จดทะเบยีนใหม(ํคัน) 3,047 2,808 2,739 2,690
  r% 8.20 -27.63 -15.33 -11.72 
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าครัวเรือน(ล๎านกิโลวัตต์) 36.15 42.33 40.96 40.31
  r% -3.52 12.37 3.10 11.51

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน 
ที่มา:  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง,  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ าเภอแกลง, ส านักงาน
สรรพากรพื้นที่ระยอง, ส านักงานขนสํงจังหวัดระยอง 

 

 
 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 12 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชน   ในเดือนพฤศจิกายน 2552   
ชะลอตัว  โดย จ านวนพื้นที่ได๎รับอนุญาตกํอสร๎าง ลดลง   
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน   จ านวน  88,150   
ตารางเมตร  หดตัว ร๎อยละ  27.80  จากการลดลงของพื้นที่
อนุญาตกํอสร๎างที่อยูํอาศัยและอาคารพาณิชย์  จ านวนทุนจด
ทะเบียน ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ ลดลง เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีกํอนร๎อยละ   90.84  และป ริมาณกา รจด
ทะเบียนรถยนต์พาณิชย์ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปีกํอนร๎อยละ 22.71  เนื่องจากผู๎ประกอบการบางสํวนชะลอ
การซ้ือรถ  อยํางไรก็ตาม  ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคธุรกิจ
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอนร๎อยละ   4.65   
และจ านวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีกํอนร๎อยละ  18.60  ส าหรับธุรกิจนิติบุคคลจด
ทะเบียนตั้งใหมํที่ส าคัญ ได๎แกํ  ประเภ ทกิจการซํอมบ ารุง
โรงงาน รับเหมากํอสร๎าง  ประเภทกิจการรับเหมางานทั่วไป
ในโรงงานอุตสาหกรรม  และประเภทกิจการผลิตชิ้นสํวน 
สํวนประกอบของเครื่องจักรที่ใช๎ส าหรับอุตสาหกรรม ทุกชนิด 
 

 แนวโน๎มการลงทุนภาคเอกช น  ในเดือนธันวาคม 
2552  คาดวําจะ ชะลอตัว จากพื้นที่อนุญาตกํอสร๎างและ
จ านวนธุรกิจนิติบุคคลมีแนวโน๎มลดลง และการจดทะเบียน
รถยนต์พาณิชย์ชะลอตัว  ความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีแนวโน๎ม
ดีขึ้น  อยํางไรก็ตาม  ความไมํแนํนอนของภาวะเศรษฐกิจ
โลกและการเมือง  รวมทั้งปัญหาจากกรณีมาบตาพุด      
กอปรกับราคาน้ ามันที่ผันผวนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงตํอ     
การลงทุนในระยะตํอไป 
 

 
 

เครื่องชี้ด้านการลงทุนภาคเอกชน 
2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

 พ้ืนทีไ่ด๎รับอนญุาตกํอสร๎าง
รวม(ตารางเมตร)

122,098 128,634 125,578 88,150

r% -27.68 -56.72 32.40 -27.80 
 - ทีอ่ยู่อาศัย(ตารางเมตร) 101,840 87,480 87,482 80,896

r% 10.30 -36.70 62.81 -20.57 
 - อาคารพาณิชย์(ตารางเมตร) 11,596 25,814 26,313 3,905

r% 111.30 395.47 1,372.47 -66.32 
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 1,000 9,980 9,966 3,209

r% -79.85 -93.49 -70.35 220.90
 - อาคารและอ่ืนๆ(ตารางเมตร) 7,662 5,360 1,817 140

r% -88.40 972.00 -68.22 -98.17 
 ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคธุรกิจ
(ล๎านกิโลวัตต์)

16.55 18.05 17.89 17.32

r% 3.63 7.57 -1.76 4.65
ทนุจดทะเบยีนนิติบคุคลใหมํ(ล๎านบาท) 751.85 73.80 145.40 68.90

r% 282.52 -14.98 11.29 -90.84 
จ านวนธุรกจินิติบุคคลสุทธิ(ราย) 43 48 55 51

r% 2.38 2.13 -9.84 18.60
การจดทะเบียนรถยนต์พาณิชย์(คัน) 317 314 338 245

r% -31.68 -40.19 -23.18 -22.71 

รายการ
2552

หมายเหต ุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน 
ที่มา: การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้า
สํวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง,  การไฟฟ้าสํวนภูมิภาคอ.แกลง,  ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง, 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค๎าจังหวัดระยอง,  ส านักงานขนสํงจังหวัดระยอง    

 
 

 
 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 13 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.2.3  การใช้จ่ายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใช้จ่ายภาครัฐ  ใน เดือนพฤศจิกายน 2552   
ขยาย ตัว   พิจารณาจาก ผลการเบิกจํายงบ ประจ าเพิ่มขึ้น     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน ร๎อยละ 18.06    
เนื่องจากการปรับขึ้นของหมวดเงินเดือน และคําจ๎าง       
และผ ลการเบิกจํายงบลงทุน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีกํอน ร๎อยละ  7.29  เนื่องจากการเรํงรัดให๎ 
สํวนราชการเรํงการเบิกจํายตั้งแตํต๎นปีงบประมาณเพื่อชํวย
กระตุ๎นการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ส า หรับผลการเบิกจําย
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ขยายตัวได๎ดีจากการ
เบิกจําย รายจํายประจ า เพิ่มขึ้นร๎อยละ 32.35   และร ายจําย
ลงทุน เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 156.35  เป็นการเบิกจํายเพิ่มขึ้นของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดเป็นส าคัญ 
 
  แนวโน๎มการใช๎จํายภาครัฐ   ในเดือนธันวาคม 
2552  คาดวําการเบิกจํายงบลงทุนมีการเบิก จํายเพิ่มขึ้น    
ตามเป้าหมายของรัฐบาล   ในไตรมาสแรก ก าหนดการ
เบิกจํายในภาพรวมร๎อยละ 20  งบลงทุนร๎อยละ 12  และมี
มาตรการเพื่อติดตามเรํงรัดอยํางใกล๎ชิด  เพื่อให๎ทราบปัญหา
อุปสรรคและแก๎ไขทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
หนํวย: ล๎านบาท 

2551

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
รายจํายประจ าจากงบประมาณ 1,080.37 1,530.98 861.30 1,275.45

  r% 3.64 10.86 -3.78 18.06
รายจํายลงทุนจากงบประมาณ 106.50 269.56 111.54 114.26

  r% -64.97 121.73 9.91 7.29
รายจํายประจ าของอปท. 131.33 413.61p 40.00p 173.82p

  r% 6.67 26.22 -49.42 32.35
รายจํายลงทุนของอปท. 23.71 861.95p 43.05p 60.78p

  r% -52.92 -15.97 73.66 156.35

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
             p คือ  ตัวเลขเบ้ืองต๎น 
ท่ีมา :  - ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยองจ านวน  68  แหํง  ได๎ข๎อมูล
จ านวน  25  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ  36.76 

 
 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 14 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.2.4   การค้าระหว่างประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

การค้าระหว่างประเทศ   ใน เดือนพฤศจิกายน 
2552   ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน  
พิจารณาจากการน าเข๎ามีมูลคําจ านวน  35,873.49   ล๎านบาท 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 80.23  เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจใน
ประเทศมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น  ท าให๎มีการน าเข๎าสินค๎า   
มากขึ้น โดยเฉพาะสินค๎าวัตถุดิบในกระบวนการผลิต            
เพื่อกระตุ๎นการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ส าหรับประเภท
สินค๎าน าเข๎าที่ส าคัญ  ได๎แกํ น้ ามันปิโตรเลียมดิบ คอนเดนเซต  
และผลิตภัณฑ์ก่ึงส าเร็จรูปท าด๎วยเหล็กคาร์บอนมากกวํา 18 
โดยน้ าหนัก   สํวนการสํงออกมีมูลคําจ านวน  15,509.36  
ล๎านบาท   ลดลง ร๎อยละ 5.72   เนื่องจากประเทศผู๎น าเข๎า
สินค๎าหลักของไทยยังคงชะลอค าส่ังซื้อ จากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ  ส าหรับประเภทสินค๎าสํงออกที่ส าคัญ  ได๎แกํ  
น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว   แนฟทา  และน้ ามันปิโตรเลียมดิบ  
จากการน าเข๎าสูงกวํา   การสํงออกท าให๎ ขาดดุล การค๎า         
(ผํานดํานศุลกากรมาบตาพุด)  จ านวน  20,364.13  ล๎านบาท   

 
แนวโน๎มการค๎าระหวํางประเทศ   ในเดือน

ธันวาคม 2552  คาดวําการน าเข๎าเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะ        
การน าเข๎าสินค๎าทุนและสินค๎าวัตถุดิบเพื่อใช๎ใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม   สํวนด๎านการสํงออก
คาดวําจะ ยังคงชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว    
ท าให๎ประเทศคูํค๎าส าคัญชะลอการน าเข๎า 

 

 
 
 
 

สถิติสินค้าน าเข้า - ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนํวย: ล๎านบาท 

ที่ ประเภทสินค้าน าเข้า มูลค่า ประเภทสินค้าส่งออก มูลค่า

1 น้ ามันปโิตรเลียมดิบ 28,285.83    น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 3,195.30     

2 คอนเดนเซต 3,470.07      แนฟทา 2,873.72     

3 ผลิตภัณฑ์กึง่ส าเร็จรูปท าด๎วย
เหล็กคาร์บอนมากกวํา 18 โดย
น้ าหนกั

890.22 น้ ามันปโิตรเลียมดิบ 2,623.32     

4 เอทลีิน 839.31         น้ ามันเช้ือเพลิงหนกัใช๎กับ
เตาบอยเลอร์

1,109.23     

5 สํวนประกอบของเคร่ืองท า
ความร๎อนด๎วยไฟฟ้าอ่ืนๆ

735.30         น้ ามันเช้ือเพลิงอ่ืนๆ 996.11        

ท่ีมา : ดํานศุลกากรมาบตาพุด  
 

 

 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 
หนํวย: ล๎านบาท 

2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

 การน าเข๎า 19,903.79 40,991.91 36,258.64 35,873.49
 r% -70.08 -26.96 -39.32 80.23
 การสํงออก 16,451.03 15,892.12 17,318.97 15,509.36
 r% -32.01 -26.61 -35.42 -5.72 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
ท่ีมา :  ดํานศุลกากรมาบตาพุด 

 
 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 15 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.3  เศรษฐกิจด้านการเงิน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ด๎านการเงิน   ในเดือนพฤศจิกายน 2552  ขยาย ตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน  โดยจังหวัดระยอง     
มีธนาคารพาณิชย์  จ านวน  7 8  แหํง  พิจารณาจากปริมาณ
เงินฝากรวมของจังหวัดระยอง  มีจ านวน   80,624.55        
ล๎านบาท   ขยายตัว ร๎อยละ  4.13  เนื่องจากสถาบันการเงิน
ต๎องการรักษาฐานเงินฝากด๎วยการออกผลิตภัณฑ์ทางการ
เงินเพื่อจูงใจผู๎ฝากเงิน  สํวน ปริมาณสินเช่ือรว ม  มีจ านวน  
76,414.28   ล๎านบาท   ขยาย ตัวร๎อยละ  1.85  ตามการ
ขยายตัวของสินเช่ือที่ให๎แกํภาคธุรกิจ  ส าหรับคําเงินบาท
พฤศจิกายน  2552 เฉลี่ยอยูํที่  33.28 บาทตํอดอลลาร์สรอ . 
แข็งคําขึ้นจากเดือนตุลาคมจากการอํอนคําของดอลลาร์  
สรอ. ที่เป็นผลจาก  Risk Appetite ที่เพิ่มขึ้นหลังตัวเลข
เศรษฐกิจสหรัฐฯ  ออกมาดีกวําที่คาดรวมทั้งการคาดการณ์
วํา FED จะคงดอกเบี้ยในระดับต่ าตํอไปอีกระยะหนึ่ง  
นอกจากนี้  ยังมีปัจจัยเสริมจากแรงขายดอลลาร์  สรอ. ของ   
ผู๎สํงออกและธนาคารพาณิชย์  รวมถึงเงินทุนไหลเข๎ามาใน
ภูมิภาคจากความกังวลวําทางการจีนอาจปลํอยให๎เงินหยวน
แข็งคําขึ้นได๎ในระยะตํอไป 
 

 แนวโน๎มการเงิน   ในเดือนธันวาคม 2552  คาดวํา
ปริมาณเงินฝาก และ สินเช่ือ จะขยายตัว  เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  ส าหรับ อัตราดอกเบี้ย มี
แนวโน๎มปรับตัวลดลง  
 

 
 

 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

ปริมาณเงินฝากและสินเช่ือ 
หนํวย: ล๎านบาท 

2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ปริมาณเงินฝากรวม 77,428.23 80,530.98 79,917.83 80,624.55
  r% 2.02 3.98 5.87 4.13
ธนาคารพาณิชย์ 59,390.00 61,417.00 61,042.00 61,510.33e
  r% 0.37 2.25 5.64 3.57
ธนาคารออมสิน 8,980.00 10,130.00 10,050.00 10,042.67
  r% 5.08 14.71 13.86 11.83
ธอส. 1,458.33 1,450.02 1,446.38 1,355.97
  r% 12.93 36.08 5.93 -7.02 
ธ.ก.ส. 7,599.90 7,533.96 7,379.45 7,715.58
  r% 10.33 0.68 -1.82 1.52
ปริมาณสินเช่ือรวม 75,023.64 76,485.31 76,894.40 76,414.28
  r% 6.28 -0.38 -0.27 1.85
ธนาคารพาณิชย์ 51,523.00 51,824.00 51,957.00 51,822.67e
  r% 14.01 2.63 2.29 0.58
ธนาคารออมสิน 5,873.00 6,782.00 7,101.00 6,757.67
  r% 8.74 16.99 21.68 15.06
ธอส. 14,019.28 14,133.69 14,129.23 14,099.27
  r% -14.37 -16.06 -16.14 0.57
ธ.ก.ส. 3,608.36 3,745.62 3,707.17 3,734.68
  r% -0.51 2.87 2.33 3.50

รายการ
2552

หมายเหตุ: r%  คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน ,   
                      e     คือ ตัวเลขประมาณการ(เฉลี่ย 3 เดือน) 
ท่ีมา:  ธนาคารแหํงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดระยอง,  ส านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง  



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 16 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.4.1  ด้านระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง   ในเดือน
พฤศจิกายน 2552   จากการประมวลผลดัชนีราคาผู๎บริโภค
ของประเทศ  รายการสินค๎าและบริการที่ค านวณมี 
จ านวน  417 รายการ  ส าหรับจังหวัดระยอง มีจ านวน 235 
รายการ ครอบคลุมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม  เครื่องนุํงหํม 
เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล พาหนะ  
การขนสํงและการส่ือสาร การบันเทิง การอําน และ
การศึกษา ฯลฯ  เพื่อน ามาค านวณดัชนีราคาผู๎บริโภคของ
จังหวัดระยอง ได๎ผลดังนี้ 
     
        1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน
พฤศจิกายน 2552  
       ปี 2550 ดัชนีราคาผู๎บริโภคทั่วไปของประเทศ 
เทํากับ  100 และเดือนพฤศจิกายน 2552 เทํากับ 
105.8   เทียบกับเดือนตุลาคม 2552 สูงขึ้นร๎อยละ 0.3 (เดือน
ตุลาคม 2552 เทํากับ 105.5) ถ๎าเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 
2551 สูงขึ้นร๎อยละ 1.9 และเทียบกับเฉลี่ยชํวงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-พฤศจิกายน) ของปี 2551 ลดลงร๎อยละ 1.2 
        
        2. ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยองเดือน
พฤศจิกายน 2552  
        ปี 2550 ดัชนีราคาผู๎บริโภคของจังหวัดระยอง
เทํากับ 100 และเดือนพฤศจิกายน  2552 เทํากับ 112.8 
ส าหรับเดือนตุลาคม 2552 เทํากับ 113.3 
        
        3. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนพฤศจิกายน 2552 เมื่อเทียบกับ 
        3.1 เดือนตุลาคม 2552 ลดลงร๎อยละ 0.4 
        3.2 เดือนพฤศจิกายน 2551 สูงขึ้นร๎อยละ 5.0 
        3.3 เฉลี่ยชํวงระยะ 11 เดือน (มกราคม-
พฤศจิกายน) ปี 2551 สูงขึ้นร๎อยละ 1.7 
        
         
  4. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยองเดือน
พฤศจิกายน 2552 เทียบกับเดือนตุลาคม 2552 ลดลงร๎อยละ  

ดัชนีราคา 
หนํวย: ร๎อยละ 

2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ดัชนรีาคาผ๎ูบริโภค 107.40 113.10 113.30 112.80
  r% -15.63 2.54 3.94 5.03
ดัชนรีาคาผ๎ูผลิต 147.80 152.50 157.70 159.40
  r% 1.86 -7.24 2.60 7.85

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
                   - ดัชนีราคาผ๎ูผลิตเป็นตัวเลขของท้ังประเทศ 
ท่ีมา:  ส านักงานเศรษฐกิจการค๎า  กระทรวงพาณิชย์  (www.price.moc.go.th) 

http://www.price.moc.go.th/
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 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 17 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

0.4 สาเหตุส าคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มลดลงร๎อยละ 2.0 ส าหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร๎อยละ 1.1 
               4.1 ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลง
ร๎อยละ 2.0 สาเหตุส าคัญมาจากดัชนีราคาหมวด  เป็ด ไกํ 
ลดลงร๎อยละ 0.6 ดัชนีหมวดปลาและสัตว์น้ า ลดลงร๎อยละ 
0.3 ได๎แกํ ปลาทู  กุ๎งกุลาด า ปลาหมึกกล๎วย ปลาทูนึ่ง ดัชนี
ราคาหมวดผักและผลไม๎ ลดลงร๎อยละ 7.2 มีผลมาจากดัชนี
หมวดผักสด ลดลงร๎อยละ 6.3 ได๎แกํ กะหล่ าปลี แตงกวา 
ผักกาดขาว  ผักคะน๎า ผักชี บวบ มะละกอดิบ ฟักทอง พริก
สด หัวหอมแดง ดัชนีหมวดผลไม๎สดลดลงร๎อยละ  9.3 
ได๎แกํ ส๎มเขียวหวาน สับปะรด แตงโม ดัชนีราคาหมวด
เครื่องปรุงอาหาร ลดลงร๎อยละ  0.2 ได๎แกํ น้ ามันพืช  แตํก็ยัง
มีสินค๎าหลายชนิดได๎มีการปรับตัวสูงขึ้นตํอเนื่องจากเดือน
กํอนหน๎า ได๎แกํ ข๎าวสารเจ๎าและข๎าวเหนียว 
 4.2 ดัชนีหมวดอื่นๆ  ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นร๎อยละ 1.1 ปัจจัยส าคัญมาจากดัชนีหมวดพาหนะ  
การขนสํง และการส่ือสาร เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.6 ซ่ึงมาจากการ
เพิ่มขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิงร๎อยละ 4.5 ดัชนีราคาหมวด
เครื่องนุํงหํมและรองเท๎า ลดลงร๎อยละ 0.7 ได๎แกํ  
เครื่องแบบเด็กนักเรียนอนุบาล ซ่ึงมีผลมาจากนโยบายเรียน
ฟรีของรัฐบาล ดัชนีหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 
สูงขึ้นร๎อยละ 0.3 ได๎แกํ เบียร์ เป็นต๎น 
        
        5. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2551 
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 5.0 (ตุลาคม 2552 เทียบกับ ตุลาคม 
2551 สูงขึ้นร๎อยละ 3.9) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของ
ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร๎อยละ 2.8 โดย
มาจากดัชนีหมวดปลาและสัตว์น้ า สูงขึ้นร๎อยละ 4.1 หมวด
ผักและผลไม๎ สูงขึ้นร๎อยละ  5.4 และหมวดข๎าว แป้งและ
ผลิตภัณฑ์จากแป้งสูงขึ้นร๎อยละ 0.1  
 
        
 
  ส าหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมํใชํอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นร๎อยละ 7.2 สาเหตุมาจากน้ ามันเชื้อเพลิง
สูงขึ้นร๎อยละ 32.8 หมวดยานพาหนะ การขนสํง  และการ

ส่ือสาร สูงขึ้นร๎อยละ 16.6 สํวนดัชนีราคาหมวดการบันเทิง
การอํานการศึกษา  และศาสนาลดลงร๎อยละ 9.4 ดัชนีราคา
หมวดเครื่องนุํงหํมและรองเท๎า ลดลงร๎อยละ 3.8 เป็นต๎น  
        
        6. ถ้าพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยเทียบกับช่วงระยะ 
11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) ปี 2551 ดัชนีสูงขึ้นร๎อยละ 
1.7 จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
สูงขึ้นร๎อยละ  11.6 ได๎แกํหมวดผักสดและผลไม๎สูงขึ้นร๎อย
ละ 15.3 ส าหรับหมวดอื่นๆ  ไมํใชํอาหารและเครื่องดื่ม 
ลดลงร๎อยละ 6.1 หมวดน้ ามันเช้ือเพลิง ลดลงร๎อยละ 17.1 
หมวดยานพาหนะ การขนสํง และการส่ือสาร ลดลงร๎อยละ 
9.9 ดัชนีราคาหมวดการบันเทิงการอํานการศึกษา และการ
ศาสนา ลดลงร๎อยละ 4.8 และดัชนีราคาหมวดเครื่องนุํงหํม
และรองเท๎า ลดลงร๎อยละ 1.4 เป็นต๎น 
                          
  ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนตุลาคม 
2552    ในปี 2543 ดัชนีราคาผู๎ผลิตของประเทศ เทํากับ 100 
ส าหรับเดือนพฤศจิกายน 2552 ดัชนีเทํากับ  159.40 และ
เดือนตุลาคม 2552 ดัชนีเทํากับ 157.00  
  ดัชนีราคาผู๎ผลิตของประเทศเดือนพฤศจิกายน 
2552 เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2551 สูงขึ้น ร๎อยละ 7.80 
สาเหตุจากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดผลผลิตเกษตรกรรม 
ร๎อยละ 18.10 ตามการสูงขึ้นของราคาผลผลิตการเกษตร 
ร๎อยละ 19.9 สัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ ร๎อยละ  9.6 ปลาและ
สัตว์น้ า ร๎อยละ 8.80 หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร๎อย
ละ 8.4 จากการสูงขึ้นของราคาปิโตรเลียม ก๏าซธรรมชาติ
และ แรํโลหะ หมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  สูงขึ้นร๎อยละ 
5.40 จากการสูงขึ้นของราคาสินค๎าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ร๎อย
ละ 23.70 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ร๎อยละ 15.10 ผลิตภัณฑ์ยาง
และพลาสติก ร๎อยละ 13.90 ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
ร๎อยละ 5.90 เป็นต๎น 
 
ที่มา:  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  และส านักดัชนีเศรษฐกิจการค๎า 
(http://www.price.moc.go.th) 
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 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 18 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 
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ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน 2552 
(ปีฐาน พ.ศ.2550 = 100) 

สดัสว่น

น้ าหนัก พ.ย.52/ พ.ย.52/ ม.ค.52-พ.ย.52/

ปีฐาน ต.ค.-52 พ.ย.-51 ม.ค.51-พ.ย.51

รวมทกุรายการ     100.00     112.80     113.30     107.40     110.60 -0.44 5.03           1.70

หมวดอาหารและเครือ่งด่ืม    37.93     129.70     132.30     126.20     128.80 -1.97 2.77          11.60

     ข๎าว แปง้และผลิตภัณฑ์จากแปง้    4.32     148.80     148.40     148.70     146.20 0.27 0.07           6.30

     เนื้อสัตว์ เปด็ไกํ และสัตว์น้ า    7.19     115.60     115.50     112.10     115.60 0.09 3.12           4.80

     ไขํและผลิตภัณฑ์นม    2.97     111.90     111.40     110.60     112.80 0.45 1.18           1.40

     ผักและผลไม ๎    6.87     133.50     143.80     126.70     131.90 -7.16 5.37          15.30

     เคร่ืองประกอบอาหาร    3.63     144.90     145.00     144.70     144.60 -0.07 0.14          15.20

     เคร่ืองดื่มไมมํแีอลกอฮอล์    2.18     107.30     107.30     104.90     106.20 0.00 2.29           3.00

     อาหารบริโภค-ในบา๎น    4.20     148.70     148.70     139.40     146.70 0.00 6.67          27.70

     อาหารบริโภค-นอกบา๎น    6.56     120.00     120.00     120.60     120.00 0.00 -0.50          10.90

หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครือ่งด่ืม    62.07     100.80       99.70       94.00       97.70 1.10 7.23 -6.10

     หมวดเคร่ืองนุํงหํมและรองเทา๎    2.77       96.80       97.50     100.60       99.00 -0.72 -3.78 -1.40

     หมวดเคหสถาน    28.36       91.40       91.40       89.90       91.40 0.00 1.67 -5.30

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล    5.22     101.20     101.20     100.50     100.80 0.00 0.70 0.20

     หมวดพาหนะ การขนสํง และการสือ่สาร    19.09     110.10     107.30       94.40     102.10 2.61 16.631 -9.90

     หมวดการบนัเทงิการอํานและการศึกษา    2.69       92.20       92.50     101.80       96.40 -0.32 -9.43 -4.80

     หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมแีอลกอฮอล์    3.93     110.50     110.20     101.10     106.80 0.27 9.30 5.80

ดัชนีราคาผู้บรโิภคพ้ืนฐาน    65.66     108.80     108.80     107.90     108.60 0.00 0.83 4.50

     กลํุมอาหารสดและพลังงาน    34.34     118.30     119.30     106.90     113.40 -0.84 10.66 -1.60

      -  อาหารสด    21.36     128.30     132.50     124.20     127.30 -3.17 3.30 9.20

      -  พลังงาน    12.99     103.50       99.80       81.10       92.90 3.71 27.62 -17.80

อัตราการเปล่ียนแปลง

หมวด
 พ.ย.52 ต.ค.-52 พ.ย.-51

ดัชนี

ม.ค.-

พ.ย.52

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผ๎ูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผู๎บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค๎ากลุํมอาหารสดและสินค๎ากลุํมพลังงาน 
ที่มา:  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค๎า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย ์(www.price.moc.go.th) 
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 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 19 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการข่าวตลาดจังหวัดระยอง  ประจ าวันที่  26 พฤศจิกายน 2552 
ล าดับ รายการสินค้า หน่วย สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 ราคาเฉล่ีย

หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
1 ข๎าวสาร - ข๎าวสาร 100% 15 กก. 372.00 375.00 375.00 375.00 374.25

           -ข๎าวสารหอมมะลิ   15 กก. 510.00 520.00 520.00 520.00 517.50
2 สกุรช าแหละ - เนื้อแดง กก.ละ 115.00 - 120.00 115.00 - 120.00 115.00 - 120.00 120.00 118.13
3 ไกสํด กก.ละ 65.00 - 70.00 65.00 - 70.00 65.00 - 70.00 65.00 - 70.00 67.50
4 ปลาทนูึ่ง เขํง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
5 กระเทยีมแห๎ง กก.ละ 60.00 - 70.00 80.00 -100.00 80.00 -100.00 120.00 91.25
6 หัวหอมแดง (ไมํตัดหมวด) กก.ละ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
7 พริกขี้หนูแห๎ง (กลาง) กก.ละ 120.00 110.00 - 120.00 110.00 - 120.00 150.00 125.00
8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 50.00 60.00 60.00 90.00 65.00
9 ไขํไก ํ(เบอร์ 3) ฟองละ 2.60 2.70 2.70 2.90 2.73
11 น้ ามันถ่ัวเหลือง ,น้ ามันปาล์ม ลิตรละ 46.00 , 38.00 41.00 , 35.00 41.00 , 35.00 41.00 , 35.00 42.25 , 35.75
12 น้ าตาลทรายขาว กก.ละ 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 23.00 - 25.00 23.50 23.88
13 ผักคะน๎า กก.ละ 50.00 30.00 25.00 20.00 - 25.00 31.88
14 ถ่ัวฝักยาว กก.ละ 35.00 30.00 30.00 40.00 33.75
15 ผักบุง๎จีน กก.ละ 40.00 25.00 25.00 30.00 30.00
16 มะนาว ลูกละ 3.00 3.00 3.00 2.00 2.75

หมวดวัสดุก่อสร้าง
17 ปนูซเีมนต์ตราเสอื ถุงละ 145.00 121.00 - 145.00 121.00 - 145.00 145.00 139.00
18 ปนูซเีมนต์ตราช๎าง ถุงละ 150.00 137.00 - 150.00 137.00 - 150.00 150.00 146.75
19 เหล็กเสน๎กลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. เสน๎ละ 90.00 112.00 - 116.00 112.00 - 116.00 116.00 108.50
20 เหล็กเสน๎กลมผิวเรียบ  ขนาด 12  มม. เสน๎ละ 172.00 193.00 - 198.00 193.00 - 198.00 198.00 190.25
21 ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) กก.ละ 40.00 31.67 - 36.25 31.67 - 36.25 36.25 36.04
22 สงักะส ี(ลอนใหญํสขีาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
23 ทอํ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว (ช้ัน 13.5) เสน๎ละ 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
24 อิฐมอญ กอ๎นละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
25 คอนกรีตบล๏อค กอ๎นละ 4.30 4.30 4.30 4.30 4.30

หมวดเช้ือเพลิง
26 เบนซนิ 91 ลิตรละ 35.37 35.37 35.37 35.37 35.37
27 แก๏สโซฮอลล์ 95 ลิตรละ 31.77 31.77 31.77 31.77 31.77
28 แก๏สโซฮอลล์ 91 ลิตรละ 30.97 30.97 30.97 30.97 30.97
29 ดเีซลหมุนเร็ว ลิตรละ 28.22 28.22 28.22 28.22 28.22
30 ก๏าซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 8.50 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 - 300.00 292.50

หมวดสินค้าเกษตร
32 ยางแผํนดบิคละ  กก.ละ 65.00 - 68.00 65.00 - 68.00 65.00 - 68.00 70.00 - 73.00 67.76
33 น้ ายางสด  กก.ละ 62.00 - 65.00 60.00 - 63.00 60.00 - 63.00 65.00 - 68.00 63.25
34 เศษยาง(ขี้ยาง) กก.ละ 31.90 - 36.00 31.90 - 36.00 31.90 - 36.00 34.80 - 39.00 34.69
35 สปัปะรด ผลใหญํ, ผลเล็ก กก.ละ 4.20 , 1.80 4.10 , 1.60 4.10 , 1.60 4.30 , 1.80 4.18 , 1.70
36 หัวมันสดคละ กก.ละ 1.45 -1.55 1.60 -1.65 1.60 -1.65 1.80 - 1.85 1.65
37 กุง๎ขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
38 กุง๎ขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 150.00 160.00 160.00 160.00 157.50
39 กุง๎ขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 120.00 130.00 130.00 130.00 127.50
40 อาหารกุง๎ ตรา โปรฟีด (เบอร์ 1 ) 25 กก.ละ 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
41 อาหารกุง๎ ตรา โปรฟีด (เบอร์ 2/3 ) 25 กก. ละ 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
42 ปุย๋เคมีตราเรือใบ สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 1,110.00 1,110.00 1,110.00 990.00 1080.00
43 ปุย๋เคมีตรากระตําย สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 900.00 900.00 900.00 840.00 885.00
44 ปุย๋เคมีตรารํุงอรุณ สตูร 15-15-15 50 กก.ละ 880.00 880.00 880.00 840.00 870.00

 
หมายเหตุ:  ราคานี้มิใชํราคาท่ีบังคับให๎ซื้อขาย  แตํเป็นราคาท่ีให๎ทราบแนวโน๎มเทํานั้น  
ท่ีมา:  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  โทรศัพท์ 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 20 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

2.4.2  ด้านการจ้างงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  การจ้างงาน   ในเดือนพฤศจิกายน 2552   ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน  พิจารณาจากจ านวน
ลูกจ๎างในระบบประกันสังคม  จ านวน  310,387   คน  
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.99   โดยการจ๎างงาน(จ านวนแรงงาน         
ในระบบประกันสังคม)เพิ่มขึ้น  ตาม การเพิ่มขึ้นของ        
การจ๎างงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร        
เป็นส าคัญ และอัตราการวํางงานของจังหวัดระยองเดือน
กันยายน 2552  อยูํที่ร๎อยละ  1.90  ของก าลังแรงงานรวม 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกัน ของปีกํอน   สํวนอัตรา
คําจ๎างขั้นต่ าของจังหวัดระยอง  อยูํที่ 173 บาท/วัน  ตามการ
ประกาศขึ้นอัตราคําจ๎างขั้นต่ า  เพื่อให๎เหมาะสมกับคําครอง
ชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 
  แนวโน๎มการจ๎างงาน   ในเดือนธันวาคม 2552  
คาดวําจะขยายตัวจากจ านวนผู๎ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมที่มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นตํอเนื่อง  ทั้งนี้   
ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง   ได๎มีการจัดงานนัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   เพื่อให๎บริษัทและ
โรงงานตํางๆ   ได๎มาพบกับผู๎สมัครงานโดยตรง  ทั้งนี้  
ผู๎สมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝากประวัติเพื่อหางาน   
ได๎ที่ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยองได๎ทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องชี้ด้านการจ้างงาน 
 

2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

อัตราการวํางงาน(ร๎อยละ) 1.30 1.90 n.a. n.a.
  r% -7.14 58.33  -  -
 ผ๎ูประกันตนในระบบ
ประกันสงัคม(คน)

304,323 307,891 308,284 310,387

  r% 9.75 1.60 1.23 1.99
 อัตราคําจ๎างขั้นต่ า(บาท) 173.00 173.00 173.00 173.00
  r% 7.45 0.00 0.00 0.00

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
                   n.a. คือ ไมํมีข๎อมูล   
                  อตัราการวํางานย๎อนหลงั 2 เดือน 
ท่ีมา:  ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง , ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง        

 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 21 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัด 
 

  สัญญาณอันตรายต๎องรีบแก๎ไข        สัญญาณเฝ้าระวัง        ปลอดภัยและผําน 
 

ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 

เกษตรกรรม   
ปศุสัตว์   
เหมืองแรํและยํอยหิน   
อุตสาหกรรม   
ภาคบริการและการทํองเที่ยว   สํงเสริมการนักทํองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 
การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน  ตามการชะลอตัวของพื้นที่อนุญาตกํอสร๎าง 
การใช๎จํายภาครัฐ   
การค๎าระหวํางประเทศ  การสํงออกยังคงลดลงตํอเนื่อง 
ด๎านการเงิน   
ด๎านระดับราคา  ดัชนีราคาผู๎บริโภคเพิ่มขึ้นร๎อยละ 5.03 จากการ 
  เพิ่มขึ้นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
ด๎านการจ๎างงาน   
งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด   
1 โครงการภายใต๎ปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง  จังหวัดระยอง   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2553  
    -  จัดท าโครงการ  จ านวน  25  โครงการ   
    -  วงเงินอนุมัติ  จ านวน  1,433.55  ล๎านบาท 
    -  วงเงินตามสัญญา จ านวน  352.64  ล๎านบาท 
    -  ผลการเบิกจําย  จ านวน  34.41  ล๎านบาท 
2 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 3  
จังหวัดระยอง  ได๎รับงบประมาณ  45.07  ล๎านบาท 
    -  จัดท าโครงการ  จ านวน  13  โครงการ   
    -  งบประมาณ  จ านวน  45.07  ล๎านบาท 
 

 ควรเรํงรัดให๎สํวนราชการเรํงการเบิกจํายให๎
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 

  
 

 

 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 22 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ด้านรายได ้
 การจัดเก็บรายได้  
  เดือนพฤศจิกายน  2552  จังหวัดมีรายได๎สุทธิ  
8,865.27  ล๎านบาท  สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  
4,986.37  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  128.55  และสูงกวํา
ประมาณการ  2,190.49  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  32.82 
  การจัดเก็บรายได๎ของปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552 – พฤศจิกายน  2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได๎รวมทั้งส้ิน  17,428.40  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกัน
ของปีกํอน  7,331.07  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  72.60   
        
  การน าส่งรายได้  
  เดือนพฤศจิกายน  2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
น าสํงคลังจ านวน  7,963.60  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จาก    
ภาษีอากร  7,071.25  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  88.79  
รายได๎อื่น  0.12  ล๎านบาท  และรายได๎จากเงินนอก
งบประมาณ  892.23  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  11.21 
   รายได๎น าสํงคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2553  (ตุลาคม  
2552-พฤศจิกายน  2552)  มีจ านวน  16,650.88  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  88.79  รายได๎อื่น  0.24  ล๎านบาท  และ
รายได๎เงินนอกงบประมาณ  1,865.77  ล๎านบาท  คิดเป็น  
ร๎อยละ  11.21 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

ด้านรายจ่าย 
  เดือนพฤศจิกายน  2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จํายเงินงบประมาณจ านวน   1,389.71  ล๎านบาท  สูงกวํา
เดือนเดียวกันของปีกํอน  202.84  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
17.09 
  การเบิกจํายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-พฤศจิกายน 2552)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจํายจ านวน  2,362.55  ล๎านบาท  สูงกวําชํวง
เดียวกันของปีกํอน  179.09  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  8.20 

      
 ด้านฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด  
  เดือนพฤศจิกายน 2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
น าสํงคลังจากเงินงบประมาณ  7,071.37  ล๎านบาท  ขณะที่
รายจํายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,288.27  ล๎านบาท  ท าให๎ฐานะ
การคลังจังหวัดเกินดุล  5,783.10  ล๎านบาท 
         
  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนพฤศจิกายน 2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวน  453.69  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีจ านวน  
234.60  ล๎านบาท  ท าให๎ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเกินดุล  219.09  ล๎านบาท 
     
  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
พฤศจิกายน 2552  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 23 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

3.1  ด้านรายได้ 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายได้เดือนพฤศจิกายน 2552 แยกตาม
หน่วยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

  

  การจัดเก็บรายได้   ใน เดือนพฤศจิกายน 2552   
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายได๎จ านวน  8,865.27 ล๎านบาท  
สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน 4,986.37  ล๎านบาท คิดเป็น 
ร๎อยละ 128.55  และสูงกวําประมาณการ 2,190.49  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  32.82  แยกตามหนํวยงานได๎ดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  4,039.54  
ล๎านบาท  สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  872.56  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  27.55  และสูงกวําประมาณการ  660.74  
ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  19.56  รายละเอียดการจัดเก็บ
รายได๎มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคําเพิ่ม  จัดเก็บได๎  3,042.42  ล๎านบาท  
สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  709.46  ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  30.41  และต่ ากวําประมาณการ  555.90  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  22.36  เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีน าเข๎า
น้ ามันดิบเพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล  จัดเก็บได๎  680.08       
ล๎านบาท  สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  142.71  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  26.56  และต่ ากวําประมาณการ  107.95  
ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  18.87  เนื่องจากมีการยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได๎นิติบุคคล  ภ.ง.ด.50  จากกลํุม
กิจการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑ์เคมี  ยาง  ปุ๋ย  และอื่นๆ  เพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได๎  302.80  
ล๎านบาท  สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  17.27  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  6.05  และต่ ากวําประมาณการ  4.94        
ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  1.61  เนื่องจากมีการยื่นแบบภาษี
เงินได๎ หัก ณ ที่จํายประเภทเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)  เพิ่มขึ้น 
  -  อากรแสตมป์  จัดเก็บได๎  10.62  ล๎านบาท      
สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  3.64  ล๎านบาท  คิดเป็น  
ร๎อยละ  52.15  และสูงกวําประมาณการ  2.61  ล๎านบาท    
คิดเป็นร๎อยละ  32.58   
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได๎  3.32  ล๎านบาท     
ต่ ากวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  0.59  ล๎านบาท  คิดเป็น 
ร๎อยละ  15.09  และต่ ากวําประมาณการ  0.79  ล๎านบาท   
คิดเป็นร๎อยละ  19.22   

รายได้ของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนพฤศจิกายน 2552 
หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทภาษี  จ านวนเงิน  สัดส่วน

 ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 302.80 7.50 
 ภาษีเงินได๎นติิบุคคล 680.08 16.83 
 ภาษีมูลคําเพ่ิม 3,042.42 75.32 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.32 0.08 
 อากรแสตมป์ 10.62 0.26 
 รายได๎อ่ืน ๆ 0.30 0.01 

รวม 4,039.54 100.00 
ท่ีมา:  ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีระยอง  

 

 

รายได้จังหวัดระยองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

หนําย:  ล๎านบาท 

2551

พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

รายได๎จงัหวัดระยอง 3,878.90 8,648.66 8,563.13 8,865.27

r% -52.15 0.32 37.71 128.55

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
ท่ีมา: สนง.สรรพากรพื้นท่ีระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ2 , 
ดํานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษ์พื้นท่ีระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง  



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 24 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

  -  รายได๎อื่นๆ  จัดเก็บได๎  0.30  ล๎านบาท  สูงกวํา
เดือนเดียวกันของปีกํอน  0.07  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
30.43  และสูงกวําประมาณการ  0.01  ล๎านบาท  คิดเป็น 
ร๎อยละ  3.45 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได๎  
4,679.10  ล๎านบาท  สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  
4,195.15  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  866.86  และสูงกวํา
ประมาณการ  1,466.16  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  45.63  
ส าหรับภาษีที่จัดเก็บได๎สูงสุด  5  ล าดับ  ได๎แกํ 
  -  ภาษีน้ ามัน  จัดเก็บได๎  4,372.18  ล๎านบาท      
สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  4,176.16  ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  2,130.48  และสูงกวําประมาณการ  1,375.63       
ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  45.91  เนื่องจากในเดือนเดียวกัน
ของปีกํอนมีการปรับลดอัตราภาษีในขณะที่ในเดือนนี้มีการ
ปรับขึ้นอัตราภาษีน้ ามันฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
จึงสํงผลให๎การจัดเก็บภาษีน้ ามันสูงกวําปีกํอน  
  -  ภาษีรถยนต์  จัดเก็บได๎  293.22  ล๎านบาท       
สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  15.30  ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  5.51  และสูงกวําประมาณการ  81.52  ล๎านบาท    
คิดเป็นร๎อยละ  38.51   
  -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า  จัดเก็บได๎  5.69  ล๎านบาท    
ต่ ากวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  1.35  ล๎านบาท  คิดเป็น  
ร๎อยละ  19.18  และสูงกวําประมาณการ  5.15  ล๎านบาท   
คิดเป็นร๎อยละ  953.70   
  -  ภาษีรถจักรยานยนต์  จัดเก็บได๎  3.80  ล๎านบาท   
  -  ภาษีสุราแชํ  จัดเก็บได๎  2.81  ล๎านบาท  สูงกวํา
เดือนเดียวกันของปีกํอน  1.37  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
95.14  และสูงกวําประมาณการ  1.42  ล๎านบาท  คิดเป็น 
ร๎อยละ  102.16  เนื่องจากผู๎ผลิตรายใหญํน าสุราออกมาช าระ
ภาษีเพื่อรอการจ าหนํายให๎กับลูกค๎าในชํวงเทศกาลปีใหมํ 
  3.  ด่านศุลกากรมาบตาพุด   จัดเก็บได๎  107.62  
ล๎านบาท  ต่ ากวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  18.16  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  14.44  แตํสูงกวําประมาณการ  25.09      
ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  30.40   
 4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง  จัดเก็บได๎ 4.19 ล๎านบาท  
สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  1.81 ล๎านบาท  คิดเป็น  
ร๎อยละ  76.05  และสูงกวําประมาณการ  3.68  ล๎านบาท   
คิดเป็นร๎อยละ  721.57   เนื่องจากมีการยื่นขอตํออายุสัญญา
เชําและมีการเรํงรัดเก็บคําที่ดินค๎างช าระได๎มากกวําปีกํอน 

รายได้ของสรรพสามิตพื้นทีร่ะยอง เดือนพฤศจิกายน  2552 
หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน สัดส่วน
 ภาษีสุราแชํ                  2.81                  0.06 
 ภาษีเคร่ืองดืม่                  0.27                  0.01 
 ภาษีน้ ามัน           4,372.18                93.44 
 ภาษีรถยนต์              293.22                  6.27 
 ภาษีรถจักรยานยนต์ 3.80 0.08
 ภาษีเคร่ืองไฟฟ้า 5.69 0.12
 ภาษีสนามกอล์ฟ 0.52 0.01
 ภาษีแก๎วฯ 0.16 0.00
 ไนต์คลับ  ดิสโก๎เธค 0.07 0.00
 อาบน้ า  อบตัว  นวดตัว                  0.17 0.00
 รายได๎อ่ืนๆ 0.21 0.01

รวม           4,679.10              100.00 
ท่ีมา:  ส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

  5.  ส่วนราชการอื่น   จัดเก็บได๎  34.82  ล๎านบาท  
ต่ ากวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  64.99  ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  65.11 
   

 
 

 
 
3.1.2  ผลการจัดเก็บรายได้สะสม ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ถึงเดือนพฤศจิกายน  2552 
  การจัดเก็บรายได๎จังหวัดระยอง  ตั้งแตํ              
ต๎นปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ถึงเดือนพฤศจิกายน  2552  
แยกตามหนํวยงานได๎ดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  7,753.42  
ล๎านบาท  ต่ ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  632.23  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  7.54  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  19.62)  
โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได๎มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคําเพิ่ม  จัดเก็บได๎  6,212.90  ล๎านบาท  
ต่ ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  617.66  ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  9.04  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  28.34) 

  -  ภาษีเงินได๎นิติบุคคล  จัดเก็บได๎  928.27         
ล๎านบาท  ต่ ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  30.60  ล๎านบาท   
คิดเป็นร๎อยละ  3.19  (ต่ ากวําประมาณการร๎อยละ  7.26) 
  -  ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได๎  584.08  
ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  18.07  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  3.19  (ต่ ากวําประมาณการร๎อยละ  4.30) 
  -  อากรแสตมป์  จัดเก็บได๎  19.73  ล๎านบาท      
สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  0.09  ล๎านบาท  คิดเป็น   
ร๎อยละ  0.46  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  2.76) 
   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได๎  7.77  ล๎านบาท    
ต่ ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  2.20  ล๎านบาท  คิดเป็น   
ร๎อยละ  22.07  (ต่ ากวําประมาณการร๎อยละ  20.47) 
  -  รายได๎อื่นๆ  จัดเก็บได๎  0.67  ล๎านบาท  สูงกวํา
ชํวงเดียวกันของปีกํอน  0.07  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
11.67  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  1.52) 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได๎  
9,392.47  ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  
8,134.42  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  646.59  และสูงกวํา
ประมาณการ  2,855.30  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  43.68  
โดยภาษีที่จัดเก็บได๎สูงสุด  5  ล าดับ  ได๎แกํ 
  -  ภาษีน้ ามัน   จัดเก็บได๎  8,732.42  ล๎านบาท    
สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  8,127.31  ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  1,343.11  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  43.36) 
  -  ภาษีรถยนต์  จัดเก็บได๎  636.29  ล๎านบาท       
สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  3.04  ล๎านบาท  คิดเป็น   
ร๎อยละ  0.48  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  45.63) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า  จัดเก็บได๎  10.33  ล๎านบาท  
ต่ ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  3.61  ล๎านบาท  คิดเป็น   
ร๎อยละ  25.90  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  865.42) 
  -  ภาษีสุราแชํ  จัดเก็บได๎  6.70  ล๎านบาท  สูงกวํา
ชํวงเดียวกันของปีกํอน  3.76  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
127.89  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  142.75) 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต์  จัดเก็บได๎  4.18  ล๎านบาท   
   
   

ผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยองสะสม 
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน  2552 

หนํวย: ล๎านบาท 
ปีนี้ ปีทีแ่ล้ว

(ต.ค.52-พ.ย.52) (ต.ค.51-พ.ย.51) จ านวน ร้อยละ
สรรพากรพ้ืนท่ีระยอง 7,753.42 8,385.65 -632.23 -7.54
สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2 9,392.47 1,258.05 8,134.42 646.59
ดํานศุลกากร 202.09 305.74 -103.65 -33.90
ธนารักษ์พ้ืนท่ีระยอง 5.19 2.98 2.21 74.16
สํวนราชการอ่ืน 75.23 144.91 -69.68 -48.09

รวม 17,428.40 10,097.33 7,331.07 72.60

เปรียบเทยีบ
รายการ

ท่ีมา:  สนง.สรรพากรพื้นท่ีระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2,    
ดํานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษ์พื้นท่ีระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง  

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

  
 

 
 

 
 

  
   

  3.  ด่านศุลกากรมาบตาพุด   จัดเก็บได๎  202.09  
ล๎านบาท  ต่ ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  103.65   ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  33.90  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  10.87) 
  4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง   จัดเก็บได๎  5.19        
ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  2.21  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  74.16  (สูงกวําประมาณการร๎อยละ  7.23) 
  5.  ส่วนราชการอื่น   จัดเก็บได๎  75.23  ล๎านบาท  
ต่ ากวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  69.68  ล๎านบาท  คิดเป็น  
ร๎อยละ  48.09 
  
3.1.3  ผลการน าส่งรายได้แผ่นดิน 
   รายได้แผ่นดินเดือนพฤศจิกายน  2552 
  เดือนพฤศจิกายน  2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
น าสํงคลังจ านวน  7,963.60  ล๎านบาท  เป็นรายได๎จาก    
ภาษีอากร  7,071.25  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  88.79  
รายได๎อื่น  0.12  ล๎านบาท  และรายได๎จากเงินนอก
งบประมาณ  892.23  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  11.21 
   รายได้แผ่นดินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รายได๎น าสํงคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2552  (ตุลาคม  
2552-พฤศจิกายน  2552)  มีจ านวน  16,650.88  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  88.79  รายได๎อื่น  0.24  ล๎านบาท  และ
รายได๎เงินนอกงบประมาณ  1,865.77  ล๎านบาท  คิดเป็น  
ร๎อยละ  11.21 
      
 
 

ยอดการน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมแยกตามประเภทรายได้ 
หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทรายได้ ต.ค.52-พ.ย.52 สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได๎จากภาษีอากร 14,784.87 88.79
รายได๎จากการขาย 0.00 0.00
รายได๎อ่ืน 0.24 0.00

รวม 14,785.11 88.79
รายได๎เงินนอกงบประมาณ 1,865.77 11.21

รวม 1,865.77 11.21
รวมทัง้สิน้ 16,650.88 100.00

ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจํายจากระบบ  GFMIS (ข๎อมูลเบ้ืองต๎น) 

 

ยอดการน าส่งรายได้แผ่นดินแยกตามประเภทรายได้  
หนํวย: ล๎านบาท 

ประเภทรายได้ พฤศจิกายน 2552 สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได๎จากภาษีอากร 7,071.25 88.79
รายได๎จากการขาย 0.00 0.00
รายได๎อ่ืน 0.12 0.00

รวม 7,071.37 88.79
รายได๎เงินนอกงบประมาณ 892.23 11.21

รวม 892.23 11.21
รวมทัง้สิน้ 7,963.60 100.00

ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจํายจากระบบ  GFMIS (ข๎อมูลเบ้ืองต๎น) 

 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 
 

 
 

 
 

3.2  ด้านรายจ่าย 

3.2.1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   
  เดือนพฤศจิกายน 2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จํายเงินงบประมาณ จ านวน  1,389.71  ล๎านบาท  สูงกวํา
เดือนเดียวกันของปีกํอน  202.84  ล๎านบาท  คิดเป็นร๎อยละ  
17.09  โดยมีการเบิกจํายงบประจ า  1,275.45  ล๎านบาท     
สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  195.08  ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  18.06  และมีการเบิกจํายงบลงทุน 114.26 ล๎านบาท  
สูงกวําเดือนเดียวกันของปีกํอน  7.76  ล๎านบาท  คิดเป็น 
ร๎อยละ  7.29 
     
 

3.3.2  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจํายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 - พฤศจิกายน 2552) จังหวัดระยอง
มีการเบิกจํายเงินงบประมาณ  จ านวน  2,362.55  ล๎านบาท  
สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  179.09  ล๎านบาท  คิดเป็น
ร๎อยละ  8.20  โดยมีการเบิกจํายงบประจ า  2,136.75       
ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  161.27  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  8.16  และมีการเบิกจํายงบลงทุน  225.80  
ล๎านบาท  สูงกวําชํวงเดียวกันของปีกํอน  17.82  ล๎านบาท  
คิดเป็นร๎อยละ  8.57 
    

 
   

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2552 

หนํวย: ล๎านบาท 

(ต.ค.52-พ.ย.52) (ต.ค.51-พ.ย.51) จ านวน ร้อยละ
1.  รายจํายจริงปปีจัจุบนั 2,149.99 1,981.05 168.94 8.53
     1.1  งบประจ า 2,136.75 1,975.48 161.27 8.16
     1.2  งบลงทนุ 13.24 5.57 7.67 137.70
2.  รายจํายปกีํอน 212.56 202.41 10.15 5.01
     2.1  งบประจ า 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 212.56 202.41 10.15 5.01
3.  รวมการเบกิจําย 2,362.55 2,183.46 179.09 8.20
     3.1  งบประจ า 2,136.75 1,975.48 161.27 8.16
     3.2  งบลงทนุ 225.80 207.98 17.82 8.57

เปรียบเทยีบเบิกจ่ายจริง
ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้วรายการ

ปีนี้ ปีทีแ่ล้ว

ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจํายจากระบบ  GFMIS 

 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2552 

หนํวย: ล๎านบาท 

จ านวน ร้อยละ
1.  รายจํายจริงปปีจัจุบนั 1,288.27 1,085.94 202.33 18.63
     1.1  งบประจ า 1,275.45 1,080.37 195.08 18.06
     1.2  งบลงทนุ 12.82 5.57 7.25 130.16
2.  รายจํายปกีํอน 101.44 100.93 0.51 0.51
     2.1  งบประจ า 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 101.44 100.93 0.51 0.51
3.  รวมการเบกิจําย 1,389.71 1,186.87 202.84 17.09
     3.1  งบประจ า 1,275.45 1,080.37 195.08 18.06
     3.2  งบลงทนุ 114.26 106.50 7.76 7.29

เปรียบเทยีบเบิกจ่ายจริง
ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้วรายการ พ.ย.52 พ.ย.51

ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจํายจากระบบ  GFMIS 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 
 

 
 

 
 

 

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี         
พ.ศ.2553  สูงสุด 5 อันดับ 
 งบประจ า 

1.  กองทัพเรือ  เบิกจํายแล๎ว  1,398.22  ล๎านบาท   
     (72.63 %) 
2.  สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เบิกจํายแล๎ว  248.89  ล๎านบาท  (93.92 %) 

3.  กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น  
เบิกจํายแล๎ว  167.56  ล๎านบาท  (93.62 %) 

4.  สนป.กระทรวงสาธารณสุข  เบิกจํายแล๎ว  
92.79  ล๎านบาท  (87.44 %) 

5.  กรมการปกครอง  เบิกจํายแล๎ว 19.72 ล๎านบาท   
    (66.92 %) 

 งบลงทุน   
  1.  กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  เบิกจํายแล๎ว   
       5.55  ล๎านบาท  (20.02  %) 
  2.  สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
       เบกิจาํยแล๎ว  5.03  ล๎านบาท   (100 %)  
  3.  กรมทางหลวง  เบิกจํายแล๎ว  2.55  ล๎านบาท    
       (14.52 %)   
  4.  กรมทางหลวงชนบท  เบิกจํายแล๎ว  0.05      
       ล๎านบาท  (30.67 %) 

5.  กรมพัฒนาที่ดิน  เบิกจํายแล๎ว  0.04  ล๎านบาท 
     (1.63 %) 
 

3.3.  ด้านฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤศจิกายน 2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
น าสํงคลังจากเงินงบประมาณ  7,071.37  ล๎านบาท  ขณะที่
รายจํายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,288.27  ล๎านบาท  ท าให๎ฐานะ
การคลังจังหวัดเกินดุล  5,783.10  ล๎านบาท 
  

3.3.2  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนพฤศจิกายน 2552  จังหวัดระยองมีรายได๎
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจ านวน  453.69  ล๎านบาท  
ขณะที่รายจํายขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีจ านวน  
234.60  ล๎านบาท  ท าให๎ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นเกินดุล  219.09  ล๎านบาท  

ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนพฤศจิกายน  2552 

หนํวย: ล๎านบาท 
2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

รายได๎ 548.66 272.65 181.80 453.69
รายจําย 155.04 1,275.56 85.05 234.60
ดุลการคลัง 393.62 -1,002.91 96.75 219.09

r% 19.54 20.76 37.31 -44.34 

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
ท่ีมา:  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดระยองจ านวน 68  แหํง  ได๎ข๎อมูลจ านวน  
18  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ  26.47 

 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนพฤศจิกายน  2552 
หนํวย: ล๎านบาท 

2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

รายได๎รวม* 3,304.50 4,598.67 7,713.74 7,071.37
รายจํายรวม** 1,085.94 1,750.75 861.72 1,288.27
ดุลการคลัง 2,218.56 2,847.92 6,852.02 5,783.10

r% -67.38 -653.14 51.64 160.67

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน 
รายได๎รวม*  มาจากรายได๎แผํนดินน าสํงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจํายรวม**   เป็นรายจํายงบประมาณจริงปีปัจจุบัน  ไมํรวมรายจํายงบประมาณปีกํอน 
ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจํายเงินจาก   ระบบ   GFMIS 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วงเงินทีอ่นุมัติ วงเงินตาม ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

รวมทัง้สิน้ 1,433.55 352.64 34.41

1 สาขาทรพัยากรน้ าและการเกษตร 253.37 15.89 0.82

1 การจัดหาแหลํงน้ าและเพ่ิมพ้ืนทีช่ลประทาน กรมชลประทาน 68.39 0.00 0.00

2 การปอ้งกันและบรรเทาอุทกภัย กรมชลประทาน 41.20 0.00 0.00

3 การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนทีช่ลประทาน กรมชลประทาน 100.76 9.75 0.46

4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหลํงน้ า กรมทรัพยากรน้ า 33.80 0.00 0.00

5 ปรับปรุงสิ่งกํอสร๎างด๎านแหลํงน้ าเพ่ือการถําย
โอนให๎กับองค์กรปกครองสํวนทอ๎งถ่ิน

กรมทรัพยากรน้ า 3.08 0.00 0.00

6 โครงการส ารวจและพัฒนาแหลํงน้ าบาดาล 
เพ่ือสนับสนุนระบบน้ าดื่มสะอาดให๎กับ
โรงเรียนทัว่ประเทศ

กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล

6.14 6.14 0.36

2 สาขาขนสง่ 502.77 260.54 33.00

1 แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบนินานาชาติ
อํูตะเภา

กองทพัเรือ 109.00 0.00 0.00

2 งานอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 45.21 5.92 5.92

3 งานพัฒนาทางหลวง(โครงการยํอย) กรมทางหลวง 33.50 0.00 0.00

4 งานบ ารุงรักษาทางหลวง กรมทางหลวง 158.29 97.97 21.77

5 ถนนไร๎ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท 156.77 156.65 5.31

3 สาขาการศกึษา 482.33 76.21 0.59

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทอ๎งถ่ิน 
(กํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)

กรมสํงเสริมการ
ปกครองทอ๎งถ่ิน

27.87 0.00 0.00

2 โครงการปัจจัยสนับสนุนการศกึษา โครงการ
ยกระดับคุณภาพการศกึษาตามอัธยาศยั)

สนง.ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

7.86 0.00 0.00

ที่ สาขา หน่วยงาน

 

4.1  โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จังหวัดระยอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
 

๏  จัดท าโครงการ   จ านวน  25  โครงการ   
  ๏   วงเงินอนุมัติ  จ านวน  1,433.55  ล๎านบาท 

๏  วงเงินตามสัญญา จ านวน  352.64  ล๎านบาท 
๏  ผลการเบิกจําย  จ านวน  34.41  ล๎านบาท 
 
 

 

ส่วนที่ 4 :  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  
                  และงบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

    

 

 
 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินทีอ่นุมัติ วงเงินตาม ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

3 สาขาการศกึษา(ตอ่)

3 พัฒนาครูทัง้ระบบ สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

69.30 50.71 0.51

4 ลงทนุด๎านการศึกษาและการเรียนร๎ู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

14.23 0.00 0.00

5 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูํมาตรฐาน สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

45.29 3.17 0.00

6 เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาทีต่่ ากวํา
เกณฑ์มาตรฐาน

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

4.60 4.30 0.00

7 สร๎างจิตส านึกความเปน็ไทยเพ่ือพัฒนา
เด็กไทยอยํางย่ังยืน

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

17.53 15.50 0.08

8 ปจัจัยสนับสนุนด๎านการศึกษา สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

76.24 2.53 0.00

9 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสูํความทนัสมยั
 (Modernized Vocational Education)

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

219.41 0.00 0.00

4 สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 10.20 0.00 0.00

1 โครงการกํอสร๎างอาคารทีพั่กอาศัยให๎กับ
ข๎าราชการต ารวจ (แฟลต 163 หลัง และ
เรือนแถวช้ันประทวน 227 หลัง)

ส านักงานต ารวจ
แหํงชาติ

10.20 0.00 0.00

5 สาขาพัฒนาด้านสาธารณสขุ พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 184.88 0.00 0.00

1 โครงการสนับสนุนการปฏิบติังานของ
เครือขํายบริการทกุระดับ

สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

28.27 0.00 0.00

2 โครงการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล

สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

15.07 0.00 0.00

3 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

11.54 0.00 0.00

4 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทติุยภูมิ สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

130.00 0.00 0.00

ที่ สาขา หน่วยงาน

 
  ที่มา: กระทรวงการคลัง   http://www.tkk2555.com/online/    ข๎อมูล ณ  วันที่ 18 ธันวาคม 2552 
 

 

 

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนํวย: บาท

1 โครงการสํงเสริมปีทํองเที่ยวจังหวัดระยอง 2553             19,000,000.00                               -                                 -               19,000,000.00

(ส านักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง)

2 โครงการตรวจสอบฟาร์มมาตรฐานอยํางย่ังยืน                  500,000.00                               -                                 -                    500,000.00

(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง)

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 2,025,000.00                                           -                                 -                 2,025,000.00

(อ าเภอบ๎านฉาง)

4 โครงการเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดินโดยใช๎ปุ๋ยพืชสด 1,100,000.00                                           -                                 -                 1,100,000.00

(สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง)

5 โครงการสํงเสริมการเล้ียงโคเนื้อในสวนผลไม๎เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
เกษตรกร(ศูนย์วิจัยและถํายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงระยอง)

2,000,000.00                                           -                                 -                 2,000,000.00

6 โครงการสานสัมพันธ์สายใยคนทุกวัยในครอบครัวและศูนย์ 3 วัย
สานสายใยรักแหํงครอบครัว หนองตะพาน

1,550,300.00                                           -                                 -                 1,550,300.00

(ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง)

7 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข๎หวัดนก 500,000.00                                              -                                 -                    500,000.00

(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง)

8 โครงการลดโรคและมลพิษเพ่ือสุขภาพประชาชนแข็งแรง 5,000,000.00                                           -                                 -                 5,000,000.00

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)

9 โครงการสายใยรักแหํงครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

200,000.00                                              -                                 -                    200,000.00

(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง)

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ในพระบรมราชานุ
เคราะห์ และกิจกรรมตามราชพิธี ประจ าปี 2553

200,000.00                                              -                                 -                    200,000.00

(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง)

11 โครงการฟ้ืนฟูแมํน้ าประแสร์   อ าเภอแกลง   จังหวัดระยอง 1,000,000.00                                           -                                 -                 1,000,000.00

(ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยอง)

12 โครงการพัฒนาและสํงเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม๎ในเมือง 2,000,000.00                                           -                                 -                 2,000,000.00

(ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดระยอง)

13 โครงการคําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000.00                                         -                                 -               10,000,000.00

(ส านักงานจังหวัดระยอง)

45,075,300.00           -                           -                           45,075,300.00           

คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น  13  โครงการ

ล าดับ ช่ือโครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย

  
ที่มา:  กลุํมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ส านักงานจังหวัดระยอง  ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

4.2  งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 3  จังหวัดระยอง   ได้รับงบประมาณ  
45,075,300  บาท 
 

  ๏  จัดท าโครงการ   จ านวน  13  โครงการ   
  ๏   งบประมาณ  จ านวน  45,075,300  บาท 
 
   

 



 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 32 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

5.1  สินค้าหนึ่งต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 
 

  สินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   ( OTOP)         
ในเดือนพฤศจิกายน 2552   ชะลอ ตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีกํอน โดยมียอดการจ าหนําย  จ านวน 117.91 
ล๎านบาท  หดตัว ร๎อยละ   8.80  ตามการลดลงของ สินค๎า
ประเภทอาหาร  ประเภทของใช๎ ของตกแตํง ของที่ระลึก
และประเภทเครื่องดื่ม  ส าหรับสินค๎า  OTOP  ระดับ 5 ดาว 
ที่ส าคัญของจังหวัด  ได๎แกํ ปลาหมึกปรุงรส   ทุเรียนทอด
กรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ าปลา  ปลากระตักปรุงรส
สมุนไพร  น้ ามังคุดเข๎มข๎น  และชุดส าเร็จรูปสตรีผ๎าไทย   
เป็นต๎น และสินค๎าOTOP ได๎มีจัดท าแผํนพับประชาสัมพันธ์
สินค๎าและการจ าหนํายผํานอินเทอร์เน็ต เชํน ไทยต าบล
ดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เป็นต๎น 

 
แนวโน๎มสินค๎า หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์         

ในเดือนธันวาคม 2552  คาดวํามูลคําการจ าหนํายสินค๎า
ขยายตัวได๎ดี  ทั้งนี้  ได๎จัดให๎มีสถานที่จ าหนํายสินค๎า OTOP  
ในทุกอ าเภอไว๎บริการนักทํองเที่ยว  ประกอบกับมีก าร
เผยแพรํสินค๎า ผํานทางอินเทอร์เน็ต เพื่อขยายตลาดส าหรับ
ลูกค๎าที่อยูํในตํางจังหวัดสามารถเลือกซ้ือสินค๎าได๎สะดวก
มากขึ้น  

 
 
 
 

 

สัดส่วนการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
 

ยอดจ าหน่าย สัดส่วน
(บาท) (รอ้ยละ)

1. ประเภทอาหาร 78,094,790 66.23 
2. ประเภทเคร่ืองดื่ม 1,818,000 1.54 
3. ประเภทผ๎าและเคร่ืองแตํงกาย 1,375,000 1.17 

4. ประเภทของใช๎/ของตกแตํง/

ของที่ระลึก
35,593,440 30.19 

5. ประเภทสมุนไพรทีไ่มํใชํอาหาร 1,030,350 0.87 
รวม 117,911,580 100.00 

รายการ

ที่มา :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   
 
 

 
 

 

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์
หนํวย:  ล๎านบาท 

2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

มูลคําการจ าหนํายสินค๎า OTOP 129.29 101.52 102.86 117.91
   r% 8.33 30.15 -0.16 -8.80 
1. อาหาร 87.94 64.19 65.58 78.09
   r% 5.09 30.39 -1.18 -11.20 
2. เคร่ืองดืม่ 2.80 1.17 1.33 1.82
   r% 2.56 -45.33 -40.44 -35.00 
3. ผ๎าและเคร่ืองแตํงกาย 1.05 1.19 1.20 1.37
   r% 45.83 -0.83 57.89 30.48
4. ของใช๎/ของตกแตํง/ของที่ระลึก 35.76 34.17 34.06 35.60
   r% 22.47 52.95 4.22 -0.45 
5. สมุนไพรทีไ่มํใชํอาหาร 1.74 0.80 0.70 1.03
   r% -42.38 -74.11 -29.29 -40.80 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน 
ที่มา :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

 
 

 

ส่วนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
 

http://www.thaitambon.com)��С����þѲ�Ҫ����(http:/thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php)
http://www.thaitambon.com)��С����þѲ�Ҫ����(http:/thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php)


 

 

.                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 33 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 
 

  โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แก๎ไขปัญหาความยากจน  โดยให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต๎องการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยํอย  เชํน  การค๎าขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เป็นการให๎เงินกู๎ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ าเพื่อชํวยให๎ประชาชน
มีอาชีพเกิดการสร๎างงานและสร๎างรายได๎เพิ่มขึ้น  สินเช่ือที่
อนุมัติตั้งแตํเริ่มโครงการ  จ านวน  22,313  ราย  เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น  706.41   ล๎านบาท   ในเดือนพฤศจิกายน 2552   
การให๎สินเช่ือของโครงการธนาคารประชาชน เพิ่มขึ้น     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีกํอน  โดยอนุมัติเงินกู๎
จ านวน  648  ราย ( เพิ่มขึ้นร๎อยละ 150.06)  และจ านวนเงิน
อนุมัติ 26.53  ล๎านบาท ( เพิ่มขึ้น ร๎อยละ  234.97 )  สํวน      
ยอดหนี้ค๎างช าระตั้งแตํ   3  เดือนขึ้นไป  มีจ านวน  32.70   
ล๎านบาท  (เพิ่มขึ้นร๎อยละ 53.97 )  และร๎อยละของหนี้ที่     
ค๎างช าระ ร๎อยละ  21.30  (เพิ่มขึ้นร๎อยละ  8.80)   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนํวย:  ล๎านบาท 

2551
พ.ย. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

อนมุัติเงินกู(๎ราย) 259 839 817 648
  r% 51.46 153.47 283.57 150.06
จ านวนเงินกู๎ 7.92 28.22 37.33 26.53
  r% 85.05 170.05 378.59 234.97
รับช าระคืน 6.31 11.80 8.07 8.77
  r% 47.78 97.32 28.91 38.93
เงินกูค๎งเหลือ 108.50 144.03 222.73 160.55
  r% 0.47 53.03 107.79 47.98
หนีค้า๎งช าระ 3 เดือนขึน้ไป 21.24 27.82 39.34 32.70
  r% 15.69 24.09 77.61 53.97
ร๎อยละของหนี้ค๎างช าระ 19.58 19.32 17.66 21.30
  r% 15.18 -9.17 -14.56 8.80

รายการ
2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีกํอน  
ท่ีมา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 

 
 

 


