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 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 2 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
 

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนธันวาคมฟนตัวตอเนื่อง
และกระจายตัวในแตละภาคเศรษฐกิจมากขึ้น  โดยเปนการ
ขยายตัวของอุปสงคจากทั้งในประเทศและตางประเทศ
สอดคลองกับภาคการผลิตที่กลับมาขยายตัวหลังจากแผว   
ลงไปเล็กนอยในเดือนกอน  และเปนการปรับตัวดีขึ้น      
ในทุกสาขาการผลิต  ทั้งนี้  การปรับตัวดีขึ้นของการจางงาน  
รายได เกษตรกร   และรายไดจากการทองเที่ยว   เปน      
ปจจัยสําคัญที่กระตุนอุปสงคในประเทศ  และเปนแรงสง   
ที่จะทําใหเศรษฐกิจฟนตัวอยางชัดเจนในระยะตอไป 

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังอยูในเกณฑดี     
แมเริ่มมีแรงกดดันดานราคาเพิ่มขึ้นจากราคาน้ํามันที่ปรับ
สูงขึ้น  และสัญญาณการตึงตัวของตลาดแรงงานในบาง
อุตสาหกรรม  

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก  
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนธันวาคม  2552    
ข ย า ย ตั ว เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ก อ น                  
โดยดานอุปทานขยายตัวทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะดาน  
เกษตรกรรมขยายตัวตามการสูงขึ้นของมูลคาผลผลิตพืช
เศรษฐกิจสําคัญ   ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากภาษี
สรรพสามิตน้ํ ามันที่ สู งขึ้นมาก   ภาคเหมืองแรและ      
เหมืองหินขยายตัวจากแรทรายแกวที่ปรับตัวดีขึ้น และ   
ด านการส งออกกลับมาฟนตัวอีกครั้ ง   ด านอุปสงค          
การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากภาษีมูลคาเพิ่ม      

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากพื้นที่อนุญาตกอสราง  
ภาคการเงินขยายตัวไดดี  ทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  ดานการเบิกจายงบลงทุน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง   ดานการจางงานยังคงขยายตัว   และ      
ดานดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดสูงขึ้นจากหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม และกลุมพลังงาน 

 

 เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   -  เกษตรกรรม  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของ    
มูลคาผลผลิตยางพารา มันสําปะหลัง และสับปะรด 
    -  ปศุสัตว  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของมูลคา
ผลผลิตเปดเนื้อและสุกร  แตมูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลง 

   -  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  ตามปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกวสูงขึ้นมาก   
   - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บไดสูงขึ้นมากตอเนื่อง  ตามภาษีน้ํามันเปนสําคัญ 
   -  การบริการและการทองเที่ ยว  หดตัว  โดย
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลดลง  
 

 เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   -  การบริโภคภาคเอกชน  ขยายตัว จากการเพิ่มขึ้น
ของภาษีมูลคาเพิ่ม และจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียน
ใหม แตจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียนใหมลดลง 

  -  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนรถยนตพาณิชยจด
ทะเบียนใหม  

  -  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัว  โดยผลการเบิกจาย  
งบลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก จากการติดตามเรงรัดการเบิกจาย 

  -  การคาระหวางประเทศ  ฟนตัว  โดยการนําเขา
ขยายตัวเปนเดือนที่สอง  สวนการสงออกกลับมาขยายตัว
เปนเดือนแรก 

 
 

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจงัหวัดระยอง 

เดือนธันวาคม 2552 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 3 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

 เศรษฐกิจดานการเงิน   
   -  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝากและ
สินเชื่อเพิ่มขึ้น  และอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 

 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  ๏  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพิ่มขึ้นรอยละ  6.83  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม  และกลุมพลังงาน 
  ๏  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตน   
ในระบบประกันสั งคมปรับตั ว เพิ่ มขึ้ น   สวนอัตรา           
การวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

  1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
9,793.99  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
5,991.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  157.54  และสูงกวา
ประมาณการ  3,410.50  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  53.43 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552 – ธันวาคม 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมทั้งสิ้น  27,222.39  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  13,322.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  95.84  
และสูงกวาประมาณการ   8,043.71  ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ  41.94 
  

  การนําสงรายได  
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  7,681.17  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
6,835.61  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.99  รายไดอื่น  0.26  
ลานบาท   และรายได เงินนอกงบประมาณ   845 .30          
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.01 
 
 
 
 
 

  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม  
2552 - ธันวาคม  2552)  มีจํานวน  26,079.19  ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  23,165.87  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  88.83  รายไดอื่น  0.51  ลานบาท  และรายไดเงิน
นอกงบประมาณ  2,912.81  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.17 
  

 ดานรายจาย 
  เดือนธันวาคม  2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ  จํานวน  1,807.47  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  536.37  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
42.20   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552 - ธันวาคม 2552)  จังหวัดระยอง  
มีการเบิกจาย  จํานวน  4,170.02  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปกอน  715.46  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  20.71 

        
  ดานฐานะการคลัง 

  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  6,835.87  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,460.62  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
จังหวัดเกินดุล  5,375.25  ลานบาท 
 

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  396.01  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
219.19  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  176.82  ลานบาท   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 4 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

1.3  ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใต
ปฏิบัติการไทยเขมแข็งและงบยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

 โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
 -  จัดทําโครงการ  จํานวน  25  โครงการ   
 -  วงเงินอนุมัติ  จํานวน  1,433.55  ลานบาท 

-  วงเงินตามสัญญา จํานวน  466.89  ลานบาท 
-  ผลการเบิกจาย  จํานวน  62.05  ลานบาท  
  (รอยละ 13.29) 

 
 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ 45.07 ลานบาท 
  -  จัดทําโครงการ   จํานวน  13  โครงการ   
  -  งบประมาณ  จํานวน  45,07  ลานบาท 
                 -  ผลการเบิกจาย  จํานวน  0.56  ลานบาท  
               (รอยละ 1.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 

 โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
   ในเดือนธันวาคม 2552  ขยายตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 
135.24 ลานบาท  หดตัวรอยละ 4.50 ตามการเพิ่มขึ้นของ
สินคาประเภทอาหาร  ประเภทผาและเครื่องแตงกาย  และ
ประเภทของใช ของตกแตง ของที่ระลึก  สําหรับสินคา 
OTOP  ระดับ 5 ดาว ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก  ปลาหมึก
ปรุ ง รส   ทุ เ รี ย นทอดกรอบ  สั บปะรดสุญญาก าศ          
น้ําปลา  ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน    
และชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  เปนตน และสินคาOTOP     
ไดมีจัดทําแผนพับประชาสัมพันธสินคาและการจําหนาย
ผ า น อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  เ ช น  ไ ท ย ตํ า บ ล ด อ ท ค อ ม
( 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) 
 โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน  โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการให เ งินกู ยืมในอัตราดอกเบี้ ย ตํ่ า เพื่ อช วยให
ประชาชนมีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  
สินเชื่อที่อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  22,812  ราย  
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  723.42  ลานบาท  ในเดือนธันวาคม 
2552  การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยอนุมัติ
เงินกูจํานวน  499  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 150.75)  และจํานวน
เงินอนุมัติ 17.01 ลานบาท (เพิ่มขึ้นรอยละ 244.33)  สวน     
ยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน 38.52  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 113.29)  และรอยละของหนี้ที่    
คางชําระรอยละ  14.48  (ลดลงรอยละ  20.18) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม   

ปศุสัตว   

เหมืองแรและยอยหิน   

อุตสาหกรรม   

ภาคบริการและการทองเที่ยว  สงเสริมการนักทองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 

การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน   

การใชจายภาครัฐ   

การคาระหวางประเทศ   

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 6.83 จากการ 
  เพิ่มขึ้นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 

ดานการจางงาน   

งบยุทธศาสตรพฒันาจังหวัด   
1 โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553  

    -  จัดทําโครงการ  จํานวน  25  โครงการ   
    -  วงเงินอนุมัติ  จํานวน  1,433.55  ลานบาท 
    -  วงเงินตามสัญญา จํานวน  352.64  ลานบาท 
    -  ผลการเบิกจาย  จํานวน  34.41  ลานบาท 
2 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ  45.07  ลานบาท 
    -  จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   
    -  งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 
 

 ควรเรงรัดใหสวนราชการเรงการเบกิจายให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

  โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองขึ้นอยู
กับ  3 สาขาที่สําคัญ   คือ   สาขาอุตสาหกรรมเปนหลัก
รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน และสาขาไฟฟา 
กาซและการประปา 
    

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนธันวาคม  2552    
ข ย า ย ตั ว เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ เ ดื อ น เ ดี ย ว กั น ข อ ง ป ก อ น                  
โดยดานอุปทานขยายตัวทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะดาน  
เกษตรกรรมขยายตัวตามการสูงขึ้นของมูลคาผลผลิตพืช
เศรษฐกิจสําคัญ   ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากภาษี
สรรพสามิตน้ํ ามันที่ สู งขึ้นมาก   ภาคเหมืองแรและ      
เหมืองหินขยายตัวจากแรทรายแกวที่ปรับตัวดีขึ้น และ   
ด านการส งออกกลับมาฟนตัวอีกครั้ ง   ด านอุปสงค          
การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากภาษีมูลคาเพิ่ม      
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากพื้นที่อนุญาตกอสราง  
ภาคการเงินขยายตัวไดดี  ทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  ดานการเบิกจายงบลงทุน
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง   ดานการจางงานยังคงขยายตัว   และ      
ดานดัชนีราคาผูบริโภคในจังหวัดสูงขึ้นจากหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม และกลุมพลังงาน 

 

 เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
   -  เกษตรกรรม  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของ    
มูลคาผลผลิตยางพารา มันสําปะหลัง และสับปะรด 
    -  ปศุสัตว  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของมูลคา
ผลผลิตเปดเนื้อและสุกร  แตมูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลง 

   -  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว  ตามปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกวสูงขึ้นมาก   
   - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
ที่จัดเก็บไดสูงขึ้นมากตอเนื่อง  ตามภาษีน้ํามันเปนสําคัญ 
   -  การบริการและการทองเที่ ยว  หดตัว  โดย
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลดลง  
 
 
 

 เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
   -  การบริโภคภาคเอกชน  ขยายตัว จากการเพิ่มขึ้น
ของภาษีมูลคาเพิ่ม และจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียน
ใหม แตจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียนใหมลดลง 

  -  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนรถยนตพาณิชยจด
ทะเบียนใหม  

  -  การใชจายภาครัฐ  ขยายตัว  โดยผลการเบิกจาย  
งบลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาก จากการติดตามเรงรัดการเบิกจาย 

  -  การคาระหวางประเทศ  ฟนตัว  โดยการนําเขา
ขยายตัวเปนเดือนที่สอง  สวนการสงออกกลับมาขยายตัว
เปนเดือนแรก 

 

 เศรษฐกิจดานการเงิน   
   -  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝากและ
สินเชื่อเพิ่มขึ้น  และอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 

 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
  -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพิ่มขึ้นรอยละ  6.83  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม  และกลุมพลังงาน 
  -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตน   
ในระบบประกันสั งคมปรับตั ว เพิ่ มขึ้ น   สวนอัตรา           
การวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

   รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ในเดือนธันวาคม 
2552  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวดัระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรม  ในเดือนธันวาคม 2552  ขยายตัว        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณและราคายางพาราและมันสําปะหลังเปนสําคัญ  
โดยดานมูลคาผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นรอยละ 278.34      
จากปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่
เอื้ออํ านวย   และราคายางพาราที่ เริ่มปรับตัว เพิ่มขึ้น         
ตามอุปสงคของโลกที่ฟนตัวตอเนื่อง  ตามการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมยานยนตในจีนและญี่ปุน  ดานมูลคาผลผลิต         
มันสําปะหลังเพิ่มขึ้นรอยละ 190.17  โดยปริมาณผลผลิต
เพิ่มขึ้นมาก   เนื่องจากเข าสูฤดูกาลเก็บ เกี่ ยวผลผลิต  
ประกอบกับราคามันสํ าปะหลั งปรับตั วสู งขึ้ นมาก           
เปนเหตุผลจากปจจัยหลายประการ ไดแก 1) อุปทานใน
ประเทศลดลงมากจากปญหาเพลี้ยแปงระบาด 2) อุปทานใน
ตางประเทศลดลงเนื่องจากประเทศคูแขงหลักอย าง
เวียดนามและอินโดนีเซียประสบปญหาน้ําทวม  3) อุปสงค
โลกโดยเฉพาะจากจีนปรับตัวดีขึ้นตอเนื่องจากความ
ตองการผลิตภัณฑมันเสนเพื่อใชในการผลิตเอทานอลที่เพิ่ม
มากขึ้น  และมูลคาผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นรอยละ  18.57  
จากราคาสับปะรดเพิ่มขึ้นตามความตองการของโรงงาน
แปรรูป  สวนปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลง เนื่องจากใน
ปลายปกอนเกษตรกรประสบปญหาราคาตกต่ํา จึงทําให
เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูกลง 
   

  แนวโนมดานเกษตรกรรม   ในชวง  3  เดือน
ขางหนา(ไตรมาสที่ 1/2553) คาดวาจะขยายตัว โดยยางพารา
และมันสํ าปะหลั งค าดว า จะขยายตั ว ได ดี ต อ เนื่ อ ง               
ทั้งดานปริมาณและราคาผลผลิต  เนื่องจากการฟนตัวของ
อุปสงคโลกและอุปทานในตางประเทศลดลง  ดานสับปะรด
คาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  เนื่องจากตลาดยังมีความตองการ
สินคาอยูมาก และราคาสบัปะรดที่ยังอยูในระดับสูง 
 

 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2551

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยางพารา 38.46 71.00 146.00 145.52

 % -79.31 -37.29 47.55 278.34

มันสําปะหลัง 51.53 81.24 123.82 149.54

 % -42.30 -20.59 139.64 190.17

สับปะรด 160.40 250.95 187.39 190.19

 % -42.82 8.61 22.07 18.57

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว   ในเดือนธันวาคม  2552   ขยายตัว        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณและราคาสุกรและเปดเนื้อเปนหลัก   โดยดานมูลคา
ผลผลิตเปดเนื้อเพิ่มขึ้นรอยละ  94.52  เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตเปดเนื้อที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  ตามความตองการ
ของตลาด  ขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นไดเล็กนอย  และมูลคา
ผลผลิตสุกรเพิ่มขึ้นรอยละ  38.22  เนื่องจากปริมาณผลผลิต
ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น  ประกอบกับราคาสุกรที่ เรงตัวขึ้น      
ตามความตองการของผูบริโภคที่ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
อยางไรก็ตาม   มูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลงรอยละ 9.22  
เนื่องจากเกษตรกรมีการควบคุมการผลิตไกเนื้อใหสมดุลกับ
ความตองการของตลาดที่ลดลง  ขณะที่ราคาราคาไกเนื้อ
ยังคงสูงขึ้น  สําหรับราคาไขไกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของ ปกอนจาก  1.93 บาท/ฟอง เปน 2.25 บาท/ฟอง  
และราคาไขเปดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของป
กอนจาก  2.90  บาท/ฟอง เปน 3.50 บาท/ฟอง   
 

  แนวโนมดานปศุสัตว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาขยายตัว  โดยดานผลผลิตไกเนื้อ
คาดวามีแนวโนมเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเปนชวงเทศกาลปใหม  
ดานมูลคาผลผลิตสุกรคาดวาปรับตัวไดดี  จากราคาที่ยังคง
อยูในระดับสูง ประกอบกับความตองการของผูบริโภคมี
อยางตอเนื่อง  ดานผลผลิตเปดเนื้อมีแนวโนมจะปรับตัว
สูงขึ้น  ดานราคาไขไกและไขเปดคาดวาจะขยายตัวไดดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2551

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ไกเนื้อ 120.84 127.66 120.63 109.70

 % -2.89 3.06 11.70 -9.22 

เปดเน้ือ 19.82 33.35 35.50 38.57

 % -5.59 29.31 51.21 94.52

สุกร 35.24 44.36 48.92 48.71

 % -16.13 18.35 37.11 38.22

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 เหมืองแรและเหมืองหิน  ในเดือนธันวาคม 2552  
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจากปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกวที่เพิ่มขึ้นมาก  โดยมูลคาผลผลิตของแร
ทรายแกวเพิ่มขึ้นรอยละ  190.09  เนื่องจากความตองการ
ของตลาดสูงขึ้น  ประกอบกับผูประกอบการเรงการผลิต
เพื่อสตอกสินคาไว เพราะจะมีการหยุดผลิตในชวงเทศกาล
ปใหม แตมูลคาผลผลิตหินปูนลดลงรอยละ 33.21  เนื่องจาก
ฐานสูงในปกอน  ประกอบกับความตองการของโรงงาน    
ผลิตปูนซีเมนตลดลง  และมูลคาผลผลิตหินแกรนิตลดลง
รอยละ  30.64  เนื่องจากผูประกอบการชะลอการผลิต    
ตามความตองการของตลาดที่ลดลง     
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาจะ
ขยายตัว   จากผลผลิตแรทรายแกวคาดวานาจะขยายตัวไดดี
ตอเนื่อง  สวนผลผลิตหินปูนและหินแกรนิตคาดวาจะ
ขยายตัว  ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟนตัว  ประกอบกับเปน
ชวงฤดูการกอสราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2551

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แรทรายแกว 8.44 34.41 11.68 24.49

 % -19.03 162.05 -2.20 190.09

หินปูน 9.12 5.89 5.69 6.09

 % 183.34 -8.51 11.36 -33.21 

หินแกรนิต 18.82 16.72 14.95 13.05

 % 122.93 2.77 -11.76 -30.64 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนธันวาคม 2552  ขยายตัว  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากภาษีสรรพสามิต
น้ํ ามันที่ เพิ่ มขึ้ นอย างมาก  และปริมาณการใชไฟฟ า
ภาคอุตสาหกรรม   โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการ
ผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ  1,159.91  จากการเพิ่มขึ้นของภาษี
น้ํามันเปนสําคัญ เนื่องจากในปกอนมีการปรับลดอัตราภาษี
น้ํามันลง  รองลงมาเปนภาษีรถยนตและภาษีสุราแช  และ
ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ  5.45  
อยางไรก็ตาม  จํานวนโรงงานและแรงงานภาคอุตสาหกรรม
ลดลงรอยละ  2.57 และ  1.32  ดานจํานวนทุนจดทะเบียน
ภาคอุตสาหกรรมลดลงรอยละ  0 . 09   ตามโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เปดดําเนินการใหมและขยายกิจการชะลอตัว  
สําหรับจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ เปดกิจการใหม
จํานวน  1 โรงงาน ที่สําคัญ ไดแก  ประเภทอื่นๆ   
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในชวง 3 
เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาจะขยายตัว      
จากภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น ตามภาษีน้ํามันที่สูงขึ้นมาก  
ดานจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจางแรงงานยังคง
เพิ่มขึ้น สําหรับปจจัยลบที่มีผลตออุตสาหกรรม  คือ  ปญหา
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว  ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัว
สูงขึ้น  เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ   และการระงับ
การลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 ปริมาณการใชไฟฟา
อุตสาหกรรม   (ลานกิโลวัตต)

511.36 557.51 530.72 539.25

% -12.72 -2.86 -18.98 5.45

โรงงานคอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,828 1,784 1,781 1,781

% 4.70 -1.65 -2.41 -2.57 

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 150,936 149,779 148,943 148,943

% 4.20 -0.73 -1.24 -1.32 

ทุนจดทะเบียนภาคอตุสาหกรรม*(ลานบาท) 860,061.96 860,051.64 859,247.94 859,247.94

% 5.37 0.62 0.96 -0.09 

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 416.41 4,713.37 4,697.10 5,246.40

% -86.63 508.95 870.82 1,159.91

รายการ
2552

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 11 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
 

  การบริการและการทองเที่ยว  หดตัวเมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน  โดยมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในจังหวัดระยองในชวงไตรมาสที่ 4 เดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2552 (ตัวเลขประมาณการ)  จํานวน  461,527  คน          
ลดลงรอยละ  9.42  โดยสวนใหญนักทองเที่ยวชาวไทย     
สวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
มากที่สุด  ไดแก  ญี่ปุน  สวีเดน  เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา   
ตามลําดับ  สําหรับอัตราการเขาพักโรงแรม  อยูที่รอยละ  
43.81  ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ  
10.38  ดานจํานวนสถานพักแรมมีทั้งหมด  244  แหง          
มีจํานวนหองพัก  9,596  หอง  วันพักเฉลี่ย  3.08  วัน   และ
สถานที่ทอง เที่ ยวที่สํ าคัญของจั งห วัดระยอง  ไดแก         
เกาะเสม็ด  หาดแมรําพึง  หาดแมพิม   และตลาดบานเพ   
เปนตน 
 

 
 

 

 
 

 แนวโนมการทองเที่ยว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทาง
มาทองเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น  เนื่องจากเขาสูฤดูการ
ทองเที่ยว  จังหวัดระยอง เปนหนึ่งในจังหวัดที่มีศักยภาพ
ดานการทองเที่ยวหลากหลายรูปแบบ สามารถมาเยือนได
ตลอดทั้งป มีชายหาด มีทะเลที่สวยงาม โดยเฉพาะ         
เกาะเสม็ดแหลงมัดใจนักเดินทางแลว ยังมีปาเขา น้ําตกและ
แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรมากมาย และในชวง         
หนาหนาวนี้ก็ยังสามารถมาทองเที่ยวที่ระยองได  สําหรับ
การเดินทางสะดวกทั้งรถสวนตัวหรือรถโดยสารประจําทาง 
และอยูไมไกลจากกรุงเทพมากนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เคร่ืองชี้การบริการและการทองเที่ยว 
 

2550

ท้ังป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ท้ังป ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3e ไตรมาส4e

จํานวนนักทองเท่ียว(คน) 1,946,257 567,720 543,842 452,481 509,510 2,073,553 418,232 492,827 473,523 461,527

    % 15.07 23.99 20.75 -3.47 -10.50 6.54 -26.33 -9.38 4.65 -9.42 

 อัตราการเขาพักของโรงแรม  

             (รอยละ)
51.82 51.99 55.57 41.40 48.83 49.43 40.46 45.91 45.07 43.81

    % 10.17 12.31 3.71 -11.63 -19.41 -4.60 -22.09 -17.38 8.86 -10.28 

รายการ
2551 2552

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

2.2  เศรษฐกิจดานอปุสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนธันวาคม 2552  
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จากการ
เพิ่มขึ้นของจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและปริมาณการใชไฟฟา
ของครัวเรือน โดยภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บไดเพิ่มขึ้นรอยละ  
49.90  ตามการเพิ่มขึ้นของการนําเขาผานดานศุลกากร  
สงผลใหการจัดเก็บภาษีอากรไดเพิ่มขึ้น  ประกอบกับ
ประชาชนมีการใชจายมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
ที่เริ่มมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น  และการใชจายในชวงเทศกาล
ปใหม  ดานจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมเพิ่มขึ้น
รอยละ 26.23  เนื่องจากผูประกอบการนํารถจักรยานยนต
รุนใหมออกสูตลาด  เพื่อเปนทางเลือกใหผูบริโภคซื้อสินคา
มากขึ้น  และดานปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น   
รอยละ  28.06   ตามการเพิ่มขึ้นของอาคารพาณิชยและ
จํานวนบานเชา  สวนจํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม
ลดลงรอยละ  15.17  เนื่องจากชะลอการบริโภคไว  เพื่อรอดู
การนํารถยนตรุนใหมออกสูตลาดในชวงป 2553   
 

แนวโนมการบริโภค ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาจะขยายตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม 
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น  ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น  และความ
เช่ือมั่นผูบริโภคเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม  ประชาชนยังมีความ
กังวลถึงปญหาเศรษฐกิจ การเมือง และการระงับการลงทุน
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ
การจางงานในอนาคต 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 ภาษีมูลคาเพ่ิม(ลานบาท) 2,554.99 3,170.48 3,042.42 3,829.94
  % -43.37 -29.51 30.41 49.90
จํานวนรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม(คัน) 178 342 292 151
  % 57.52 -3.66 14.06 -15.17 
จํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม(คัน) 2,592 2,739 2,690 3,272
  % 35.78 -15.33 -11.72 26.23
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 30.43 40.96 40.31 38.97
  % -15.96 3.10 11.51 28.06

รายการ
2552

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  การลงทุนภาคเอกชน  ในเดือนธันวาคม 2552  
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางและจํานวน
รถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหม  โดยจํานวนพื้นที่ไดรับ
อนุญาตกอสราง จํานวน  90,879  ตารางเมตร  เพิ่มขึ้น     
รอยละ 55.10   ตามการสูงขึ้นของพื้นที่อนุญาตกอสราง     
ที่อยูอาศัยและอาคารอุตสาหกรรม  ปริมาณการจดทะเบียน
รถยนตพาณิชยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.19  จากภาวะเศรษฐกิจที่
เริ่มปรับตัวดีขึ้น ทําใหผูประกอบการมีความมั่นใจและ  
ขยายการลงทุน  ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น    
รอยละ  9.86   และจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล
สุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ  97.32   อยางไรก็ตาม  จํานวนธุรกิจนิติ
บุคคลสุทธิลดลงรอยละ  180.00  เนื่องจากเปนชวงสิ้นป
บัญชีผูประกอบการมีการเลิกกิจการมากขึ้น  สําหรับธุรกิจ
นิติบุคคลจดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ ไดแก  ประเภทกิจการ  
ทําการผลิต  ผลิตภัณฑโลหะช้ินสวนสําหรับยานยนต  
ประเภทกิจการจัดสรรที่ดิน  ซื้อขายที่ดิน  และประเภท
กิจการรับเหมากอสราง  เปนตน 
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาจะขยายตัว จากพื้นที่
อนุญาตกอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้น สวน 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชยนาชะลอตัว  ความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจมีแนวโนมดีขึ้น  อยางไรก็ตาม  ความไมแนนอน
ของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  รวมทั้งปญหาจากกรณี
ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด   กอปรกับราคาน้ํามันที่
ผันผวนยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอการลงทุนในระยะตอไป 
 

 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 พื้นท่ีไดรบัอนุญาตกอสราง
รวม(ตารางเมตร)

58,594 125,578 88,150 90,879

% -11.83 32.40 -27.80 55.10
 - ท่ีอยูอาศยั(ตารางเมตร) 53,683 87,482 80,896 71,961

% 54.00 62.81 -20.57 34.05
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 2,078 26,313 3,905 2,582

% 106.15 1,372.47 -66.32 24.25
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 690 9,966 3,209 8,730

% -96.66 -70.35 220.90 1,165.22
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 2,143 1,817 140 7,606

% -78.44 -68.22 -98.17 254.92

 ปรมิาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
(ลานกิโลวัตต)

15.52 17.89 17.32 17.05

% -0.39 -1.76 4.65 9.86
ทุนจดทะเบียนนิตบิุคคลสุทธิ(ลานบาท) -210.84 145.40 68.90 -5.65 

% -161.47 11.29 -90.84 97.32
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) -5 55 51 -14 

% 66.67 -9.84 18.60 -180.00 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คนั) 191 338 245 199

% -14.35 -23.18 -22.71 4.19

รายการ
2552

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

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 14 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใชจ ายภาครัฐ  ในเดือนธันวาคม  2552  
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการ
เบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและองคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  โดยผลการเบิกจายงบประจํา
เพิ่มขึ้นรอยละ  1.62  เนื่องจากการปรับขึ้นของหมวด
เงินเดือนและคาจาง  และผลการเบิกจายงบลงทุนเพิ่มขึ้น
รอยละ  293.84  เนื่องจากมีมาตรการเรงรัดและติดตามการ
เบิกจายของสวนราชการตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายที่ 
วางไวและเพื่อชวยกระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
สําหรับผลการเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขยายตัวไดดีจากรายจ ายลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ  76.90         
เปนการเบิกจายเพิ่มขึ้นขององคการบริหารสวนจังหวัด  
เปนสําคัญ  สวนการเบิกจายรายจายประจําลดลงรอยละ 
35.72   
 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ   ในชวง  3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาการเบิกจายงบลงทุน   
มีการเบิกจายเพิ่มขึ้น  ตามเปาหมายของรัฐบาล  ในไตรมาส
ที่ 2  กําหนดการเบิกจายในภาพรวมรอยละ 43  งบลงทุน
รอยละ  33  และมีมาตรการเพื่อติดตามเรงรัดอยางใกลชิด 
เพื่อใหทราบปญหาอุปสรรคและแกไขทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,094.58 861.30 1,275.45 1,112.27

   % -1.97 -3.78 18.06 1.62
รายจายลงทุนจากงบประมาณ 176.52 111.54 114.26 695.20

   % -41.26 9.91 7.29 293.84

 รายจายประจําของอปท. 148.43 51.71 199.28 95.41

   % 0.49 -37.72 51.74 -35.72 

 รายจายลงทุนของอปท. 69.97 49.59 81.93 123.78

   % -3.30 100.04 245.55 76.90

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ตัวเลขเบือ้งตน 
ที่มา :  - สํานักงานคลงัจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  34  แหง  คิดเปนรอยละ  50.00 

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 15 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

การคาระหวางประเทศ  ในเดือนธันวาคม 2552  
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จากการฟน
ตัวของการนําเขาที่ขยายตัวเปนเดือนที่สอง   สวนการ
สงออกกลับมาขยายตัวเปนเดือนแรก   โดยการนําเขามี
มูลคาจํานวน  42,184.62  ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ  75.28  
เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจในตางประเทศมีทิศทางปรับตัว   
ดีขึ้น  ทําใหมีการนําเขาสินคามากขึ้น โดยเฉพาะสินคา
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตเพื่อกระตุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ  สําหรับประเภทสินคานําเขาที่สําคัญ  ไดแก 
น้ํามันปโตรเลียมดิบ น้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ  และผลิตภัณฑกึ่ง
สําเร็จรูปทําดวยเหล็กคารบอนมากกวา 18 โดยน้ําหนัก  
ดานการสงออกมีมูลคาจํานวน 18,633.13  ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 41.75  เปนการปรับตัวสูงขึ้นครั้งแรกนับตั้งแตชวง
ปลายป 2551 ที่หดตัวมาตลอด สวนหนึ่งจากเศรษฐกิจใน
ตางประเทศที่ เริ่มปรับตัวดีขึ้น  สําหรับประเภทสินคา
สงออกที่สํ าคัญ   ไดแก   น้ํ ามันดี เซลหมุนเร็ว   น้ํ ามัน
ปโตรเลียมดิบ และแนฟทา จากการนําเขาสูงกวาการสงออก
ทําใหขาดดุลการคา (ผานดานศุลกากรมาบตาพุด) จํานวน  
23,551.49  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชใน
กระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรม  และดานการสงออก
คาดวาจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไดดีจากภาวะเศรษฐกิจมี
แนวโนมขยายตัว     

 

 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 38,475.63    น้ํามันดีเซลหมุนเรว็ 4,721.26     

2 น้ํามันเชื้อเพลิงอ่ืนๆ 1,746.30      น้ํามันปโตรเลียมดิบ 4,143.93     

3 ผลิตภัณฑก่ึงสําเรจ็รปูทําดวย
เหล็กคารบอนมากกวา 18 โดย

น้ําหนัก

1437.77 แนฟทา 3,266.54     

4 เรอืและสิ่งกอสรางลอยน้ําทีม่ี
ขนาดเกิน 50 ตันกรอส

1,004.07      น้ํามันเชื้อเพลิงหนักใชกับ
เตาบอยเลอร

2,067.56     

5 แนฟทา 721.57         น้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ 1,090.55     

ที่มา : ดานศุลกากรมาบตาพดุ  
 

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

 การนําเขา 24,067.58 36,258.64 35,873.49 42,184.62
 % -62.12 -39.32 80.23 75.28
 การสงออก 13,144.88 17,318.97 15,509.36 18,633.13
 % -24.16 -35.42 -5.72 41.75

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 16 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 ดานการเงิน  ในเดือนธันวาคม 2552  ขยายตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ทั้งดานเงินฝากและ
ดานสินเชื่อ  โดยจังหวัดระยองมีธนาคารพาณิชย จํานวน  
79  แหง  พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัด
ระยอง มีจํานวน  80,949.56  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  
0.70  เนื่องจากการระดมเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจเปนสําคัญ  เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อตาม
โครงการภาครัฐ   สวนปริมาณสินเชื่อรวม   มีจํานวน  
77,514.83  ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  3.00  ตามการ
ขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือนเปนสําคัญ โดยเฉพาะจาก
ธนาคารออมสิน  สําหรับคาเงินบาทในเดือนธันวาคม 2552 
แข็งคาขึ้นตอเนื่องจากเดือนกอนโดยเฉลี่ย  อยูที่ 33.23 บาท
ตอดอลลารสรอ. จากกระแส Risk Appetite ที่ยังดีตอเนื่อง
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ดี  ในครึ่งหลัง
ของเดือน  เงินบาทกลับออนคาลงจากการคาดการณวา 
FED  อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกวาที่คาดจาก
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาดี รวมถึงความตองการ
เงินดอลลาร สรอ. ในชวงปลายปตลอดจนภาวะ Risk 
Aversion ตอปญหาความเปราะบางของเศรษฐกิจในกลุม
ประเทศยุโรป 
 

 แนวโนมการเงิน   ในชวง  3  เดือนข างหน า      
(ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวาปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจะ
ขยายตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวในทิศทาง     
ที่ดีขึ้น  สําหรับอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวลดลง  
 

 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณเงินฝากรวม 80,388.55 79,917.83 81,098.55 80,949.56
  % 7.49 5.87 4.74 0.70
ธนาคารพาณิชย 62,324.00 61,042.00 61,567.00 61,342.00e
  % 7.94 5.64 3.67 -1.58 
ธนาคารออมสิน 9,125.00 10,050.00 10,460.00 10,660.00
  % 6.48 13.86 16.48 16.82
ธอส. 1,463.24 1,446.38 1,355.97 1,343.94
  % 8.06 5.93 -7.02 -8.15 
ธ.ก.ส. 7,476.31 7,379.45 7,715.58 7,603.62
  % 4.96 -1.82 1.52 1.70
ปริมาณสินเช่ือรวม 75,260.75 76,894.40 77,501.25 77,514.83

  % 5.31 -0.27 3.30 3.00
ธนาคารพาณิชย 51,589.00 51,957.00 52,153.00 51,978.00e
  % 12.28 2.29 1.22 0.75
ธนาคารออมสิน 5,935.00 7,101.00 7,514.00 7,663.00
  % 9.22 21.68 27.94 29.12
ธอส. 14,129.05 14,129.23 14,099.57 14,123.33
  % -14.53 -16.14 0.57 -0.04 
ธ.ก.ส. 3,607.70 3,707.17 3,734.68 3,750.50
  % 1.49 2.33 3.50 3.96

รายการ
2552

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                      e     คือ ตัวเลขประมาณการ(เฉลี่ย 3 เดือน) 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 17 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ในเดือน
ธันวาคม 2552  สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 6.83  จากหมวดอาหารและหมวดเครื่องดื่มที่สูงขึ้น
เปนสําคัญ  
  

      1. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนธันวาคม 
2552  ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเทากับ 
100 และเดือนธันวาคม 2552 เทากับ 112.60 สําหรับเดือน
พฤศจิกายน 2552 เทากับ 112.80 
 

           2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนธันวาคม 2552 เมื่อเทียบกับ 

2.1 เดือนพฤศจิกายน 2552 ลดลงรอยละ 0.18 
2.2 เดือนธันวาคม 2551 สูงขึ้นรอยละ 6.83 
2.3 เฉลี่ยชวงระยะ 12 เดือน (มกราคม-ธันวาคม) 

ป 2551 สูงขึ้นรอยละ 2.10 
 

        3. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
ธันวาคม 2552  เทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2552 ลดลง    
รอยละ 0.18 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ 0.40 หมวด
ยานพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร ลดลงรอยละ 0.82 
หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา ลดลงรอยละ 0.52 แตหมวด
อาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 0.08 
 

            4. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม 2551 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 6.83 (พฤศจิกายน 2552 เทียบกับ 
พฤศจิกายน 2551 สูงขึ้นรอยละ 5.03) สาเหตุหลักมาจาก
ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 3.92 
หมวดผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ 8.43 และหมวดขาว แปง
และผลิตภัณฑจากแปงสูงขึ้นรอยละ 2.39 ดัชนีหมวดไข 
และผลิตภัณฑนมสูงขึ้นรอยละ 3.09     

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ดัชนีราคาผูบริโภค 105.40 113.30 112.80 112.60
  % -17.59 3.94 5.03 6.83
ดัชนีราคาผูผลิต 142.20 157.70 159.40 156.40
  % -1.66 2.60 7.85 9.99

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดสวน

น้ําหนัก ธ.ค.52/ ธ.ค.52/ ม.ค.52-ธ.ค.52/

ปฐาน พ.ย.-52 ธ.ค.-51 ม.ค.51-ธ.ค.51

รวมทุกรายการ      100.00      112.60      112.80      105.40      110.80 -0.18 6.83            2.10

หมวดอาหารและเครื่องด่ืม    37.93      129.80      129.70      124.90      128.90 0.08 3.92          10.90

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง    4.32      150.20      148.80      146.70      146.50 0.94 2.39            6.00

     เนื้อสตัว เปดไก และสตัวนํ้า    7.19      116.00      115.60      113.50      115.60 0.35 2.20            4.60

     ไขและผลิตภัณฑนม    2.97      113.30      111.90      109.90      112.80 1.25 3.09            1.50

     ผักและผลไม    6.87      132.50      133.50      122.20      132.00 -0.75 8.43          14.80

     เครื่องประกอบอาหาร    3.63      145.50      144.90      145.10      144.60 0.41 0.28          13.80

     เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล    2.18      107.20      107.30      105.80      106.30 -0.09 1.32            2.90

     อาหารบริโภค-ในบาน    4.20      148.70      148.70      139.10      146.90 0.00 6.90          25.70

     อาหารบริโภค-นอกบาน    6.56      120.00      120.00      120.00      120.00 0.00 0.00            9.90

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องด่ืม    62.07      100.40      100.80        91.60        97.90 -0.40 9.61 -5.00

     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา    2.77        96.30        96.80      100.60        98.80 -0.52 -4.27 -1.60

     หมวดเคหสถาน    28.36        91.40        91.40        89.90        91.40 0.00 1.67 -4.80

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล    5.22      101.20      101.20      100.50      100.80 0.00 0.70 0.20

     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร    19.09      109.20      110.10        88.10      102.70 -0.82 23.950 -7.60

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69        92.30        92.20      101.80        96.10 0.11 -9.33 -5.10

     หมวดยาสบูและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    3.93      110.50      110.50      102.10      107.10 0.00 8.23 6.00

ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน    65.66      108.80      108.80      107.90      108.60 0.00 0.83 4.20

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34      117.90      118.30      102.40      113.80 -0.34 15.14 -0.30

      -  อาหารสด    21.36      128.30      128.30      122.30      127.40 0.00 4.91 8.80

      -  พลังงาน    12.99      102.30      103.50        72.90        93.70 -1.16 40.33 -14.60

หมวด

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

 ธ.ค.52 พ.ย.-52 ธ.ค.-51
ม.ค.-    

ธ.ค.52

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่  25 ธันวาคม 2552 
 

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

หมวดสินคาอุปโภคบริโภค
1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00

           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 520.00 520.00 520.00 520.00 520.00
2 สุกรชําแหละ - เน้ือแดง กก.ละ 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
3 ไกสด กก.ละ 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 20.00 25.00 25.00 23.75
5 กระเทียมแหง กก.ละ 120.00 100.00 120.00 120.00 115.00
6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 60.00 50.00 50.00 50.00 52.50
7 พริกขี้หนูแหง (กลาง) กก.ละ 150.00 130.00 130.00 130.00 135.00
8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 2.90 2.90 2.90 2.70 2.85
11 นํ้ามันถั่วเหลือง ,นํ้ามันปาลม 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 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50
13 ผักคะนา กก.ละ 20.00 15.00 15.00 15.00 16.25
14 ถั่วฝกยาว กก.ละ 35.00 25.00 20.00 25.00 26.25
15 ผักบุงจีน กก.ละ 25.00 - 30.00 15.00 20.00 25.00 21.88
16 มะนาว ลูกละ 2.00 - 2.50 3.00 3.00 3.00 2.81

หมวดวัสดุกอสราง
17 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 131.00 - 145.00 132.00 - 135.00 130.00 - 135.00 132.00 - 135.00 134.38
18 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 140.00 - 150.00 140.00 - 150.00 140.00 - 150.00 140.00 - 150.00 145.00
19 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. เสนละ 110.00 - 116.00 114.00 - 115.00 110.00 - 116.00 110.00 - 116.00 113.38
20 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 12  มม. เสนละ 190.00 - 200.00 185.00 185.00 185.00 187.50
21 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 38.16 - 40.00 40.00 40.00 40.00 39.77
22 สังกะสี (ลอนใหญสีขาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
23 ทอ PVC ขนาด 1/2 น้ิว (ช้ัน 13.5) เสนละ 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
24 อิฐมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
25 คอนกรีตบลอค กอนละ 4.30 - 4.50 4.00 - 4.30 4.00 - 4.30 4.30 - 4.50 4.28

หมวดเช้ือเพลิง
26 เบนซิน 91 ลิตรละ 35.37 35.37 34.87 34.87 35.12
27 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 31.77 31.77 31.27 31.27 31.52
28 แกสโซฮอลล 91 ลิตรละ 30.97 30.97 30.47 30.47 30.72
29 ดีเซลหมุนเร็ว ลิตรละ 28.22 28.22 27.22 27.22 27.72
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

หมวดสินคาเกษตร
32 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 73.00 - 75.00 73.00 - 75.00 76.00 - 80.00 78.00 - 82.00 76.50
33 นํ้ายางสด  กก.ละ 69.00 - 73.00 69.00 - 73.00 69.00 - 73.00 76.00 - 79.00 72.63
34 เศษยาง(ขี้ยาง) กก.ละ 34.80 - 39.00 34.80 - 39.00 36.54 - 40.20 40.02 - 43.00 38.42
35 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 4.30 , 1.80 4.40 , 1.80 4.50 , 2.00 4.80 , 2.00 4.50 , 1.90
36 หัวมันสดคละ กก.ละ 2.10 - 2.15 2.10 - 2.15 2.10 - 2.15 2.10 - 2.15 2.13
37 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 180.00 170.00 170.00 160.00 170.00
38 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 150.00 160.00 160.00 150.00 155.00
39 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 140.00 120.00 120.00 120.00 125.00
40 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 25 กก.ละ 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
41 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
42 ปุยเคมีตราเรือใบ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 990.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1012.50
43 ปุยเคมีตรากระตาย สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
44 ปุยเคมีตรารุงอรุณ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  การจางงาน  ในเดือนธันวาคม 2552  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   304,733  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.77  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน        
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือน
ตุลาคม 2552  อยูที่รอยละ 1.40  ของกําลังแรงงานรวม 
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  สวนอัตรา
คาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยอง  อยูที่ 173 บาท/วัน  ตามการ
ประกาศขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ํา  เพื่อใหเหมาะสมกับคาครอง
ชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 
  แนวโนมการจางงาน  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสที่  1 /2553)   คาดวาจะขยายตัวจากจํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง  ทั้งนี้   สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการ
จัดงานนัดพบแรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   
เพื่อใหบริษัทและโรงงานตางๆ  ไดมาพบกับผูสมัครงาน
โดยตรง  ทั้งนี้  ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝาก
ประวัติเพื่อหางาน  ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
ไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
2551

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อัตราวางงาน(รอยละ) 1.40 1.40 n.a. n.a.

  % 7.50 27.27 - -

 จํานวนผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคม (คน)

302,414 308,284 308,139 304,733

  % 8.91 1.23 1.25 0.77

อัตราคาจางขั้นต่ํา(บาท) 173.00 173.00 173.00 173.00

  % 7.45 7.45 7.45 7.45

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   n.a. คือ ไมมีขอมูล   
                  อัตราการวางานยอนหลงั 2 เดือน 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
9,793.99  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
5,991.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  157.54  และสูงกวา
ประมาณการ  3,410.50  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  53.43 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552 – ธันวาคม 2552)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมทั้งสิ้น  27,222.39  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกัน
ของปกอน  13,322.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  95.84  
และสูงกวาประมาณการ   8,043.71  ลานบาท  คิดเปน     
รอยละ  41.94 
          
  การนําสงรายได  
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  7,681.17  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
6,835.61  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.99  รายไดอื่น  0.26  
ลานบาท   และรายได เงินนอกงบประมาณ   845 .30          
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.01 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม  
2552 - ธันวาคม  2552)  มีจํานวน  26,079.19  ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  23,165.87  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  88.83  รายไดอื่น  0.51  ลานบาท  และรายไดเงิน
นอกงบประมาณ  2,912.81  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.17 
   
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
ดานรายจาย 
  เดือนธันวาคม  2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ  จํานวน  1,807.47  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  536.37  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
42.20   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552 - ธันวาคม 2552)  จังหวัดระยอง  
มีการเบิกจาย  จํานวน  4,170.02  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปกอน  715.46  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  20.71 

        
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  6,835.87  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,460.62  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
จังหวัดเกินดุล  5,375.25  ลานบาท 
           
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  396.01  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
219.19  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  176.82  ลานบาท   
       
  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
ธันวาคม  2552  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนธันวาคม 2552 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 

 

   การจัดเ ก็บรายได   ในเดือนธันวาคม  2552  
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  9,793.99 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 5,991.06  ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 157.54  และสูงกวาประมาณการ 3,410.50  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  53.43  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  4,437.47  
ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน   1,283.05       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  40.67  และสูงกวาประมาณการ  
1,330.40  ลานบาท   คิดเปนรอยละ  42.82  เนื่องจาก
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคานําเขาน้ํามัน   และการจัดเก็บ
ภ า ษี มู ล ค า เ พิ่ ม จ า ก ก า ร บ ริ โ ภ ค ภ า ย ใ น เ พิ่ ม ขึ้ น                     
โดยรายละเอียดการจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  3,829.95  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  1,274.96  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  49.90  และสูงกวาประมาณการ  1,336.45  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  53.60  เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีนําเขา
น้ํามันดิบเพิ่มขึ้น  ประกอบกับการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม  
(ภ.พ.30)  จากการบริโภคภายในเพิ่มขึ้น  จากกลุมกิจการ
ผลิตช้ินสวนอุปกรณรถยนต 
  -  ภาษี เงินไดนิ ติบุคคล   จัด เก็บได   291.91       
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  27.14  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 8.51 และต่ํากวาประมาณการ 41.41 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  12.42  เนื่องจากผลการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย (ภ.ง.ด.53)  จากกลุมกิจการผลิตเคมี  
ผลิตภัณฑเคมี  ยาง  ปุย  และอื่นๆ  และกลุมกิจการผลิตและ
จําหนายยานยนต  ช้ินสวน  และอุปกรณยานยนตลดลง 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  299.49  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  31.14  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  11.60  และสูงกวาประมาณการ   32.04        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.98  เนื่องจากผลการยื่นแบบ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ประเภทเงินเดือน (ภ.ง.ด.1)  เพิ่มขึ้น 
  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได   11.11  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  3.62  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  48.33  และสูงกวาประมาณการ  3.04  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  37.67   

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนธันวาคม  2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 299.49 6.75 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 291.91 6.58 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 3,829.95 86.31 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4.53 0.10 
 อากรแสตมป 11.11 0.25 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.48 0.01 

รวม 4,437.47 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

หนาย:  ลานบาท 

2551

ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 3,802.93 8,563.13 8,865.27 9,793.99

% -54.99 37.71 128.55 157.54

สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 3,154.42 3,713.88 4,039.54 4,437.47

% -38.58 -28.83 27.55 40.67

สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 416.71 4,713.37 4,679.10 5,246.40

% -86.62 508.88 866.86 1,159.01

ดานศุลกากร 94.89 94.47 107.62 94.20

% -47.05 -47.51 -14.44 -0.73

ธนารักษพื้นท่ีระยอง 1.63 1.00 4.19 2.68

% 1,937.50 66.67 76.05 64.42

สวนราชการอ่ืน 135.28 40.41 34.82 13.24

% 618.05 -10.40 -65.11 -90.21

รายการ
2552

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

 
 

 
 

 
 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  4.53  ลานบาท     
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.33  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  7.86  และสูงกวาประมาณการ  0.11  ลานบาท      
คิดเปนรอยละ  2.49   
 

  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.48  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.14  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
41.18  และสูงกวาประมาณการ  0.17  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  54.84 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได  
5,246.40  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
4,829.69  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1,159.01  และสูงกวา
ประมาณการ  2,059.89  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  64.64  
สําหรับภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  4,415.17  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  4,215.74  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  2,113.89  และสูงกวาประมาณการ   1,414.36       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  47.13  เนื่องจากในเดือนเดียวกัน
ของปกอนมีการปรับลดอัตราภาษีในขณะที่ในเดือนนี้มีการ
ปรับขึ้นอัตราภาษีน้ํามันฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
จึงสงผลใหการจัดเก็บภาษีน้ํามันสูงกวาปกอน  ประกอบกับ
ในเดือนนี้มีปริมาณการจําหนายน้ํามันที่ ชําระภาษีรวม     
ทุกชนิดมีปริมาณเพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   815.44  ลานบาท       
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  616.05  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  308.97  และสูงกวาประมาณการ  635.27  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  352.59   
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  5.05  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  9.48  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  65.24  และสูงกวาประมาณการ  3.93  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  350.89   
  -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได  4.57  ลานบาท   
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  3.68  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2.26  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
159.15  และสูงกวาประมาณการ  2.21  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  150.34  เนื่องจากบริษัทผูผลิตไดนําสุราที่ผลิตไว
ออกมาชําระภาษีเพื่อรอการจําหนายใหกับลูกคาในชวง
เทศกาลปใหมตามคําสั่งซื้อสูงกวาปกอน  และเปนผล             
มาจากการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราขาวสงผลใหการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มขึ้น 
 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนธันวาคม  2552 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  3.68                  0.07 
 ภาษีเครื่องดื่ม                  0.23 0.00
 ภาษีนํ้ามัน           4,415.17                84.16 
 ภาษีรถยนต              815.44                15.54 
 ภาษีรถจักรยานยนต 4.57 0.09
 ภาษีเครื่องไฟฟา 5.05 0.10
 ภาษีสนามกอลฟ 0.87 0.02
 ภาษีแกวฯ 0.22 0.00
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.06 0.00
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.17 0.00
 รายไดอ่ืนๆ 0.94 0.02

รวม           5,246.40              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  94.20  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.69  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.73  แตสูงกวาประมาณการ  4.80  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  5.37   
 4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง จัดเก็บได 2.68  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.05 ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  64.42  และสูงกวาประมาณการ  2.17  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  425.49   
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  13.24  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  122.04  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  90.21 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ถึงเดือนธันวาคม  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.2553  ถึงเดือนธันวาคม   2552      
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  12,190.89  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  650.82  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  5.64  (สูงกวาประมาณการรอยละ  32.83)  
โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  10,042.85  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  657.30  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  7.00  (สูงกวาประมาณการรอยละ  43.74) 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   จัดเก็บได   1,220.18         
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  57.74  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  4.52  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  7.60) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  883.57  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  49.21  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  5.90  (สูงกวาประมาณการรอยละ  6.59) 
  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได  30.84  ลานบาท      
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  3.71  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  13.67  (สูงกวาประมาณการรอยละ  13.67) 
   -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  12.30  ลานบาท    
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  1.87  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  13.20  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  9.89) 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  1.15  ลานบาท  สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอน  0.21  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
22.34  (สูงกวาประมาณการรอยละ  18.56) 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได  
14,638.87  ลานบาท   สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  
12,964.11  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  774.09  และสูงกวา
ประมาณการ  4,915.19  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  50.55  
โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน   จัดเก็บได  13,147.59  ลานบาท    
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  12,343.05 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  1,534.17  (สูงกวาประมาณการรอยละ  44.61) 
   
 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนธันวาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 
ปน้ี ปท่ีแลว

(ต.ค.52-ธ.ค.52) (ต.ค.51-ธ.ค51) จํานวน รอยละ
สรรพากรพื้นที่ระยอง 12,190.89 11,540.07 650.82 5.64
สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 14,638.87 1,674.76 12,964.11 774.09
ดานศุลกากร 296.29 400.63 -104.34 -26.04
ธนารักษพื้นท่ีระยอง 7.87 4.61 3.26 70.72
สวนราชการอืน่ 88.47 280.19 -191.72 -68.42

รวม 27,222.39 13,900.26 13,322.13 95.84

เปรยีบเทียบ
รายการ

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

  
 

 
 

 
 

  
   
  

  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  1,451.73  ลานบาท       
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  619.09  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  74.35  (สูงกวาประมาณการรอยละ  135.26) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  15.38  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  13.09  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  45.98  (สูงกวาประมาณการรอยละ  602.28) 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  10.38  ลานบาท  สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอน  6.02  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
138.07  (สูงกวาประมาณการรอยละ  145.39) 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได  8.75  ลานบาท   
   3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  296.29  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  104.34   ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  26.04  (สูงกวาประมาณการรอยละ  9.06) 
  4 .   ธนารักษพื้นที่ ระยอง   จัด เก็บได   7 .87        
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  3.26  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  70.72  (สูงกวาประมาณการรอยละ  47.10) 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  88.47  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  191.72  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  68.42 
3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
   รายไดแผนดินเดือนธันวาคม  2552 
  เดือนธันวาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  7,681.17  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
6,835.61  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.99  รายไดอื่น  0.26  
ลานบาท  และรายไดจากเงินนอกงบประมาณ   845.30   
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.01 
   รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2552  (ตุลาคม  
2552-ธันวาคม  2552)  มีจํานวน  26,079.19  ลานบาท      
เปนรายไดจากภาษีอากร  23,165.87  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  88.83  รายไดอื่น  0.51  ลานบาท  และรายไดเงิน
นอกงบประมาณ  2,912.81  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.17 

      
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.52-ธ.ค.52 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 23,165.87 88.83
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.51 0.00

รวม 23,166.38 88.83
รายไดเงินนอกงบประมาณ 2,912.81 11.17

รวม 2,912.81 11.17
รวมทั้งสิ้น 26,079.19 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ธันวาคม 2552 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 6,835.61p 88.99
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.26p 0.00

รวม 6,835.87p 88.99
รายไดเงินนอกงบประมาณ 845.30p 11.01

รวม 845.30p 11.01
รวมท้ังสิ้น 7,681.17p 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

 
 

 
 

 
 

 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ จํานวน  1,807.47  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  536.37  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
42.20  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  1,112.27  ลานบาท     
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  17.69  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ 1.62  และมีการเบิกจายงบลงทุน 695.20 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  518.68  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  293.84 
     
 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552 – ธันวาคม 2552) จังหวัดระยองมี
การเบิกจายเงินงบประมาณ  จํานวน  4,170.02  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  715.46  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  20.71  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  3,249.02       
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  178.96  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  5.83  และมีการเบิกจายงบลงทุน  921.00  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  536.50  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  139.53 
    

 
   

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนธันวาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.52-ธ.ค.52) (ต.ค.51-ธ.ค.51) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 3,610.61 3,119.15 491.46 15.76
     1.1  งบประจํา 3,249.02 3,070.06 178.96 5.83
     1.2  งบลงทุน 361.59 49.09 312.50 636.59
2.  รายจายปกอน 559.41 335.41 224.00 66.78
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 559.41 335.41 224.00 66.78
3.  รวมการเบิกจาย 4,170.02 3,454.56 715.46 20.71
     3.1  งบประจํา 3,249.02 3,070.06 178.96 5.83
     3.2  งบลงทุน 921.00 384.50 536.50 139.53

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปที่แลวรายการ

ปน้ี ปท่ีแลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําเดือนธันวาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,460.62 1,138.10 322.52 28.34
     1.1  งบประจํา 1,112.27 1,094.58 17.69 1.62
     1.2  งบลงทนุ 348.35 43.52 304.83 700.44
2.  รายจายปกอน 346.85 133.00 213.85 160.79
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 346.85 133.00 213.85 160.79
3.  รวมการเบกิจาย 1,807.47 1,271.10 536.37 42.20
     3.1  งบประจํา 1,112.27 1,094.58 17.69 1.62
     3.2  งบลงทนุ 695.20 176.52 518.68 293.84

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ ธ.ค.52 ธ.ค.51

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

 
 

 
 

 
 

 
 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป         
พ.ศ.2553  สูงสุด 5 อันดับ 
 งบประจํา 

1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว  2,142.82  ลานบาท   
     (54.19 %) 
2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เบิกจายแลว  380.72  ลานบาท  (92.53 %) 
3 .   กรมสง เสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

เบิกจายแลว  177.60  ลานบาท  (99.23 %) 
4.  สนป .กระทรวงสาธารณสุข  เบิกจายแลว  

146.83  ลานบาท  (92.34 %) 
5.  สนง.ตํารวจแหงชาติ  เบิกจายแลว 104.84        

ลานบาท  (73.44 %) 
 งบลงทุน   
  1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว   
       345.59  ลานบาท  (79.43 %) 
  2.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  6.40  ลานบาท     
       (19.77 %)  
  3.  สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
       เบิกจายแลว  5.04  ลานบาท  (100.00 %)   
  4.  กรมชลประทาน  เบิกจายแลว  2.63   ลานบาท   
       (0.67 %) 

5.  กรมทางหลวงชนบท   เบิกจายแลว  0.89     
ลานบาท  (2.42 %) 

 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนธันวาคม  2552  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  6,835.87  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,460.62  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
จังหวัดเกินดุล  5,375.25  ลานบาท 
  

3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนธันวาคม 2552  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  396.01  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
219.19  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเกินดุล  176.82  ลานบาท  

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนธันวาคม  2552 

หนวย: ลานบาท 
2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายได 293.72 199.60 496.20r 396.01p
รายจาย 218.40 101.30 281.21r 219.19p
ดุลการคลัง 75.32 98.30 214.99 176.82

% -270.33 39.51 -45.38 134.76

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูลจํานวน  
34  แหง  คิดเปนรอยละ  50.00 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนธันวาคม  2552 
หนวย: ลานบาท 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายไดรวม* 3,537.38 7,713.74 8,616.77r 6,835.87p
รายจายรวม** 1,138.10 861.72 1,288.27 1,460.62
ดุลการคลัง 2,399.28 6,852.02 7,328.50 5,375.25

% -52.62 51.64 230.33 124.04

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดินนําสงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรวมรายจายงบประมาณปกอน 

ท่ีมา:  ศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงินจาก   ระบบ   GFMIS 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสญัญา ผลการเบิกจาย
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

รวมทั้งส้ิน 1,433.55 466.89 62.05

1 สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 253.38 93.31 3.79

1 การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทาน 68.39 36.35 0.11

2 การปองกันและบรรเทาอุทกภยั กรมชลประทาน 41.20 0.00 0.00

3 การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทาน 100.77 50.82 2.23

4 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 33.80 0.00 0.00

5 ปรับปรุงส่ิงกอสรางดานแหลงน้ําเพื่อการถาย

โอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กรมทรัพยากรน้ํา 3.08 0.00 0.00

6 โครงการสํารวจและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล 

เพ่ือสนับสนุนระบบน้ําดื่มสะอาดใหกับ

โรงเรียนทั่วประเทศ

กรมทรัพยากรน้ํา

บาดาล

6.14 6.14 1.45

2 สาขาขนสง 502.76 260.54 53.79

1 แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติ

อูตะเภา

กองทัพเรือ 109.00 0.00 0.00

2 งานอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 45.21 5.92 5.92

3 งานพัฒนาทางหลวง(โครงการยอย) กรมทางหลวง 33.50 0.00 0.00

4 งานบํารุงรักษาทางหลวง กรมทางหลวง 158.29 97.97 32.44

5 ถนนไรฝุน กรมทางหลวงชนบท 156.76 156.65 15.43

3 สาขาการศึกษา 482.32 102.85 2.94

1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทองถ่ิน 

(กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน

27.87 0.00 0.00

2 โครงการปจจยัสนับสนุนการศึกษา โครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย)
สนง.ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

7.85 4.47 0.00

ท่ี สาขา หนวยงาน

 

4.1  โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
 

๏  จัดทําโครงการ   จํานวน  25  โครงการ   
  ๏  วงเงินอนุมัติ  จํานวน  1,433.55  ลานบาท 

๏  วงเงินตามสัญญา จํานวน  466.89  ลานบาท 
๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  62.05  ลานบาท (รอยละ 13.29) 

สวนที่ 4 :  ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
                  และงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินที่อนุมัติ วงเงินตามสญัญา ผลการเบิกจาย
(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

3 สาขาการศึกษา(ตอ)

3 พัฒนาครูทั้งระบบ สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

69.30 50.71 2.39

4 ลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรู

วิทยาศาสตรและคณติศาสตร

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

14.23 11.31 0.01

5 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

45.29 4.40 0.04

6 เพ่ิมประสทิธิภาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

4.60 4.30 0.02

7 สรางจิตสํานึกความเปนไทยเพ่ือพัฒนา

เด็กไทยอยางยั่งยืน

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

17.53 15.50 0.47

8 ปจจัยสนับสนุนดานการศึกษา สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

76.24 12.16 0.01

9 ยกระดับคุณภาพอาชวีศึกษาสูความทันสมัย

 (Modernized Vocational Education)

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

219.41 0.00 0.00

4 สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 10.20 10.20 1.53

1 โครงการกอสรางอาคารที่พักอาศัยใหกบั

ขาราชการตํารวจ (แฟลต 163 หลงั และ

เรือนแถวชัน้ประทวน 227 หลงั)

สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

10.20 10.20 1.53

5 สาขาพัฒนาดานสาธารณสุข พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 184.88 0.00 0.00

1 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

เครือขายบริการทุกระดับ

สนง.ปลดักระทรวง

สาธารณสขุ

28.27 0.00 0.00

2 โครงการโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ

ประจําตําบล

สนง.ปลดักระทรวง

สาธารณสขุ

15.07 0.00 0.00

3 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภมูิ สนง.ปลดักระทรวง

สาธารณสขุ

11.54 0.00 0.00

4 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภมิู สนง.ปลดักระทรวง

สาธารณสขุ

130.00 0.00 0.00

ท่ี สาขา หนวยงาน

 
  ที่มา: กระทรวงการคลัง   http://www.tkk2555.com/online/    ขอมูล ณ  วันที่ 15 มกราคม 2552 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: บาท

1 โครงการสงเสริมปทองเท่ียวจังหวัดระยอง 2553              19,000,000.00                                   -                                     -                19,000,000.00

(สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง)

2 โครงการตรวจสอบฟารมมาตรฐานอยางย่ังยืน                    500,000.00                                   -                                     -                      500,000.00

(สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง)

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมนัสําปะหลัง 2,025,000.00                                                -                                     -                  2,025,000.00

(อําเภอบานฉาง)

4 โครงการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใชปุยพืชสด 1,100,000.00                                                -                                     -                  1,100,000.00

(สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดระยอง)

5 โครงการสงเสริมการเล้ียงโคเนื้อในสวนผลไมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

เกษตรกร(ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงระยอง)

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

6 โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวัยในครอบครัวและศูนย 3 วัย

สานสายใยรักแหงครอบครัว หนองตะพาน

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

(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจังหวัดระยอง)

7 โครงการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนก 500,000.00                                                   -                                     -                      500,000.00

(สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง)

8 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพประชาชนแข็งแรง 5,000,000.00                                 90,000.00                               1.80                4,910,000.00

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง)

9 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

200,000.00                                                   -                                     -                      200,000.00

(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง)

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระบรมราชานุ

เคราะห และกิจกรรมตามราชพิธี ประจําป 2553

200,000.00                                                   -                                     -                      200,000.00

(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง)

11 โครงการฟนฟูแมน้ําประแสร   อําเภอแกลง   จังหวัดระยอง 1,000,000.00                                                -                                     -                  1,000,000.00

(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระยอง)

12 โครงการพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษพื้นท่ีปาไมในเมอืง 2,000,000.00                               251,000.00                            12.55                1,749,000.00

(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดระยอง)

13 โครงการคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10,000,000.00                             220,000.00                               2.20                9,780,000.00

(สํานักงานจังหวัดระยอง)

45,075,300.00            561,000.00                1.24                            44,514,300.00            

คงเหลือ

รวมท้ังสิ้น  13  โครงการ

ลําดับ ชือ่โครงการ งบประมาณ ผลการเบิกจาย รอยละเบิกจาย

  
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

4.2  งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ  
45,075,300  บาท 
 

  ๏  จัดทําโครงการ   จํานวน  13  โครงการ   
  ๏  งบประมาณ  จํานวน  45,07  ลานบาท 

๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  0.56  ลานบาท (รอยละ 1.24) 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

5.1  สินคาหนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 

  
 สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนธันวาคม 2552  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 135.24 ลานบาท  
หดตัวรอยละ 4.50 ตามการเพิ่มขึ้นของสินคาประเภทอาหาร  
ประเภทผาและเครื่องแตงกาย   และประเภทของใช         
ของตกแตง  ของที่ระลึก  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ 5 
ดาว ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก ปลาหมึกปรุงรส  ทุเรียน
ทอดกรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  ปลากระตักปรุง
รสสมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  
เปนตน และสินคาOTOP ไดมีจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ
สินคาและการจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน ไทยตําบล
ดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 

 
แนวโนมสินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผลิต ภัณฑ        

ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสที่ 1/2553)  คาดวามูลคา
การจําหนายสินคาขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดจัดใหมีสถานที่
จําหนายสินคา OTOP  ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  
ประกอบกับมีการเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อ
ขยายตลาดสําหรับลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อ
สินคาไดสะดวกมากขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 129.42 102.86 117.91 135.24

   % 6.48 -0.16 -8.80 4.50
1. อาหาร 89.21 65.58 78.09 92.35

   % 14.72 -1.18 -11.20 3.52
2. เคร่ืองดื่ม 2.31 1.33 1.82 1.55

   % -42.54 -40.44 -35.00 -32.90 
3. ผาและเคร่ืองแตงกาย 1.40 1.20 1.37 1.48

   % 35.92 57.89 30.48 5.71
4. ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก 35.80 34.06 35.60 38.91

   % 4.10 4.22 -0.45 8.69
5. สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 0.70 0.70 1.03 0.95

   % -83.87 -29.29 -40.80 35.71

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนธันวาคม ป 2552   

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  22,812  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น  723.42  ลานบาท   ในเดือนธันวาคม  2552      
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้น     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกู
จํานวน  499  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 150.75)  และจํานวนเงิน
อนุมัติ 17.01 ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 244.33)  สวน     
ยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน  38.52  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 113.29)  และรอยละของหนี้ที่    
คางชําระ รอยละ  14.48  (ลดลงรอยละ  20.18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2551
ธ.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อนุมัติเงินกู(ราย) 199 817 600 499
  % 0.00 283.57 131.66 150.75
จํานวนเงินกู 5.97 37.33 38.36 17.01
  % 20.85 378.59 384.34 244.33
รับชําระคืน 4.11 8.07 10.24 10.54
  % -0.96 28.91 62.28 153.98
เงินกูคงเหลือ 107.89 222.73 253.23 265.88
  % 0.53 107.79 133.39 147.75
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 19.57 39.34 39.11 38.52
  % 8.36 77.61 84.13 113.29
รอยละของหนี้คางชําระ 18.14 17.66 15.44 14.48
  % 7.78 -14.56 -21.14 -13.96 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 


