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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
 

ภาวะเศรษฐกิจในเดือนมกราคมขยายตัวตอเนื่อง
และมีการกระจายตัวในแตละภาคเศรษฐกิจ  โดยอุปสงค
จากตางประเทศและการทองเที่ยวเปนปจจัยสําคัญตอการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนอยูใน
เกณฑดีจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของรายไดเกษตรกร
และการจางงาน  สวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว 
ลงเล็กนอย  จากการปดซอมบํารุงโรงกลั่นน้ํามันประจําป
และบางอุตสาหกรรมไดเรงผลิตสํารองไวในเดือนกอน
เพียงพอกับความตองการ 

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศอยูในเกณฑ
ดี  จากทุนสํารองระหวางประเทศที่ยังอยูในระดับสูงและ
หนี้ ต า งประ เทศที่ อยู ในระดับต่ํ า   สวน เสถี ยรภาพ
ภายในประเทศมีสัญญาณตลาดแรงงานที่ เริ่มตึงตัวขึ้น      
ในบางอุตสาหกรรมและอัตราเงินเฟอที่ปรับสูงขึ้น  

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

 เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมกราคม  2553  
ขยายตัวตอเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน                  
โดยดานอุปทานขยายตัว  โดยเฉพาะดานเกษตรกรรม
ข ย า ย ตั ว จ า ก มู ล ค า ผ ล ผ ลิ ต พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สํ า คั ญ   
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากภาษีสรรพสามิตน้ํามันที่
สูงขึ้นมาก  สวนภาคเหมืองแรและเหมืองหินหดตัวจากแร
ทรายแกว  และดานการคาระหวางประเทศขยายตัวตามการ
นําเขาเพิ่มขึ้น  ดานอุปสงคขยายตัวไดดี  โดยการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวดี  จากภาษีมูลคาเพิ่มและรถยนตนั่ง 
สวนบุคคล  การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากพื้นที่อนุญาต
กอสร า งที่ อยู อ าศั ยและอาคารพาณิชย  และจํ านวน         

ธุรกิจนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น  ขณะที่การเบิกจายงบลงทุนลดลง  
ดานการเงินขยายตัวไดดี  ทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  ดานดัชนีราคาผูบริโภค
ในจังหวัดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
และดานการจางงานเพิ่มขึ้น   

 
 เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        

 -  เกษตรกรรม  ขยายตัวไดดี  จากการเพิ่มขึ้นของ    
มูลคาผลผลิตยางพารา มันสําปะหลัง และสับปะรด 
  -  ปศุสัตว   ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของมูลคา
ผลผลิตไกเนื้อและสุกร  แตมูลคาผลผลิตเปดเนื้อลดลง 

  -  เหมืองแรและเหมืองหิน  หดตัว  จากปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกว  หินปูนและหินแกรนิต   
  - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิตที่
จัดเก็บไดสูงขึ้นมากตอเนื่อง  ตามภาษีน้ํามันเปนสําคัญ 
  -  การบริการและการทองเที่ยว  ชะลอตัว  โดย
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลดลง  

 
 เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 

  -  การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวทุกองคประกอบ 
โดยเฉพาะภาษีมูลคา เพิ่ม   รถยนตนั่ งสวนบุคคลและ
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม  

 -  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลจด
ทะเบียนใหม 

 -  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  จากผลการเบิกจาย  
งบลงทุนที่ลดลง สวนผลการเบิกจายงบประจําเพิ่มขึ้น 

 -  การคาระหวางประเทศ  ขยายตัว  จากการนําเขาที่
เพิ่มขึ้นมาก  สวนการสงออกลดลง 

 
 
 

 

ส่วนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 เศรษฐกิจดานการเงิน   
  -  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝากและ
สินเชื่อเพิ่มขึ้น  และอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 

 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยอง
เพิ่มขึ้นรอยละ  6.84  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม  และกลุมพลังงาน 
 -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สวนอัตราการวางงานมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมกราคม 2553  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
10,148.69  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
6,364.26  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  168.17  และสูงกวา
ประมาณการ  2,962.14  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.22 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-มกราคม 2553)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น  37,371.15  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของ   
ปกอน  19,686.46  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  111.32  และ
สูงกวาประมาณการ  11,005.92 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
41.74 
 

  การนําสงรายได  
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  8,124.77  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
7,255.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.30  รายไดอื่น  0.40  
ลานบาท   และรายได เงินนอกงบประมาณ   869 .31          
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.70 
 
 
 
 

  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม  
2552 – มกราคม  2553)  มีจํานวน  36,334.40  ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  32,315.26  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  88.94  รายไดอื่น  0.97  ลานบาท  และรายไดเงิน
นอกงบประมาณ  4,018.17  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.06 
  

 ดานรายจาย 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ  จํานวน  1,451.11  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  224.66  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
13.41   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม  2552 – มกราคม  2553)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน  5,621.13  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  490.80  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  9.57 
    

  ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,255.46  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,161.55  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
จังหวัดเกินดุล  5,375.25  ลานบาท 
 

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  173.66  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
186.95  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดดุล  13.29  ลานบาท   
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

1.3  ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใต
ปฏิบัติการไทยเขมแข็งและงบยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

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

-  วงเงินตามสัญญา จํานวน  466.89  ลานบาท 
-  ผลการเบิกจาย  จํานวน  121.87  ลานบาท   
   (รอยละ  21.73) 
-  คงเหลื่อ  จํานวน  439.08  ลานบาท   
   (รอยละ  78.27) 

 
 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 จังหวัดระยอง  ไดรับงบประมาณ 45.07 ลานบาท 
เดือนมกราคม 2553 
  -  จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   
  -  งบประมาณ  จํานวน  45,07  ลานบาท 
    -  ผลการเบิกจาย  จํานวน  1.59  ลานบาท  
                (รอยละ 3.54) 

-  คงเหลือ  จํานวน  43.48  ลานบาท   
   (รอยละ 96.46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

 โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
   ในเดือนมกราคม 2553  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 102.83 
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ 5.74 ตามการเพิ่มขึ้นของสินคา
ประเภทอาหาร   ประเภทผาและเครื่องแตงกาย   และ
ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  สําหรับสินคา OTOP  
ระดับ 5 ดาว ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก ปลาหมึกปรุงรส  
ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  ปลากระตัก
ปรุงรสสมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และชุดสําเร็จรูปสตรี  
ผาไทย  เปนตน  และสินค าOTOP ไดมีจัดทํ าแผนพับ
ประชาสัมพันธสินคาและการจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน 
ไทยตําบลดอทคอม(www.thaitambon.com)และกรมการ
พัฒนาชุมชน(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 
เปนตน 
 

 โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการให เ งินกู ยืมในอัตราดอกเบี้ ย ตํ่ า เพื่ อช วยให
ประชาชนมีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  
สินเชื่อที่อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  23,032  ราย  
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  733.17  ลานบาท  ในเดือนมกราคม 
2553  การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติ
เงินกูจํานวน  220  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 98.20)  และจํานวน
เงินอนุมัติ  9.75  ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 98.57)   สวน     
ยอดหนี้คางชําระต้ังแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน  26.29  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 28.81)  และรอยละของหนี้ที่    
คางชําระ รอยละ  9.57  (ลดลงรอยละ  49.68) 
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ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

 สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 

เกษตรกรรม   

ปศุสัตว   

เหมืองแรและยอยหิน  จากการลดลงแรทรายแกว และหินแกรนิต 

อุตสาหกรรม   

ภาคบริการและการทองเที่ยว  สงเสริมการนักทองเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 

การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน   

การใชจายภาครัฐ  โดยการเบิกจายงบลงทนุลดลง 

การคาระหวางประเทศ   

ดานการเงิน   

ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 6.84 จากการ 
  เพิ่มขึ้นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 

ดานการจางงาน   

งบยุทธศาสตรพฒันาจังหวัด   
1 โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2553  

    -  จัดทําโครงการ  จํานวน  25  โครงการ   
    -  วงเงินอนุมัติ  จํานวน  1,433.55  ลานบาท 
    -  วงเงินตามสัญญา จํานวน  466.89  ลานบาท 
    -  ผลการเบิกจาย  จํานวน 121.87 ลานบาท (รอยละ  21.73) 
    -  คงเหลื่อ  จํานวน  439.08  ลานบาท (รอยละ  78.27) 
2 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
จังหวัดระยอง   
    -  จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   

    -  งบประมาณ  จํานวน  45,07  ลานบาท 
    -  ผลการเบิกจาย  จํานวน  1.59  ลานบาท (รอยละ 3.54) 
    -  คงเหลือ  จํานวน  43.48  ลานบาท  (รอยละ 96.46) 
 

 ควรเรงรัดใหสวนราชการเรงการเบกิจายให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

 เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมกราคม  2553  
ขยายตัวตอเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน                  
โดยดานอุปทานขยายตัว  โดยเฉพาะดานเกษตรกรรม
ข ย า ย ตั ว จ า ก มู ล ค า ผ ล ผ ลิ ต พื ช เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สํ า คั ญ   
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากภาษีสรรพสามิตน้ํามันที่
สูงขึ้นมาก  สวนภาคเหมืองแรและเหมืองหินหดตัวจากแร
ทรายแกว  และดานการคาระหวางประเทศขยายตัวตามการ
นําเขาเพิ่มขึ้น  ดานอุปสงคขยายตัวไดดี  โดยการบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวดี  จากภาษีมูลคาเพิ่มและรถยนตนั่ง 
สวนบุคคล  การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวจากพื้นที่อนุญาต
กอสร า งที่ อยู อ าศั ยและอาคารพาณิชย  และจํ านวน         
ธุรกิจนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้น  ขณะที่การเบิกจายงบลงทุนลดลง  
ดานการเงินขยายตัวไดดี  ทั้งปริมาณเงินฝากและสินเชื่อจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น  ดานดัชนีราคาผูบริโภค
ในจังหวัดเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
และดานการจางงานเพิ่มขึ้น   

 
 เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        

 -  เกษตรกรรม  ขยายตัวไดดี  จากการเพิ่มขึ้นของ    
มูลคาผลผลิตยางพารา มันสําปะหลัง และสับปะรด 
  -  ปศุสัตว   ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของมูลคา
ผลผลิตไกเนื้อและสุกร  แตมูลคาผลผลิตเปดเนื้อลดลง 

  -  เหมืองแรและเหมืองหิน  หดตัว  จากปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกว  หินปูนและหินแกรนิต   
  - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิตที่
จัดเก็บไดสูงขึ้นมากตอเนื่อง  ตามภาษีน้ํามันเปนสําคัญ 
  -  การบริการและการทองเที่ยว  ชะลอตัว  โดย
นักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลดลง  

 
 
 
 
 

 
 

 เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
  -  การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวทุกองคประกอบ 
โดยเฉพาะภาษีมูลคา เพิ่ม   รถยนตนั่ งสวนบุคคลและ
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม  

 -  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้น
ของพื้นที่อนุญาตกอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลจด
ทะเบียนใหม 

 -  การใชจายภาครัฐ  ชะลอตัว  จากผลการเบิกจาย  
งบลงทุนที่ลดลง สวนผลการเบิกจายงบประจําเพิ่มขึ้น 

 -  การคาระหวางประเทศ  ขยายตัว  จากการนําเขาที่
เพิ่มขึ้นมาก  สวนการสงออกลดลง 

 
 เศรษฐกิจดานการเงิน   

  -  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝากและ
สินเชื่อเพิ่มขึ้น  และอัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น 

 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยอง
เพิ่มขึ้นรอยละ  6.84  ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม  และกลุมพลังงาน 
 -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น  สวนอัตราการวางงานมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น 
 

   รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ในเดือนมกราคม 
2553  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรม  ในเดือนมกราคม 2553  ขยายตัว        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณและราคายางพาราและมันสําปะหลังเปนสําคัญ  
โดยดานมูลคาผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นรอยละ 99.60        
จากปริมาณผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศที่
เอื้ออํานวย  และราคายางพาราที่เพิ่มขึ้น  ตามอุปสงคของ
โลกที่ฟนตัวตอเนื่อง  ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนตในจีนและญี่ปุน  ดานมูลคาผลผลิตมันสําปะหลัง
เพิ่มขึ้นรอยละ 52.35  โดยปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นมาก  
เนื่องจากเขาสูฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต  ประกอบกับราคา 
มันสําปะหลังปรับตัวสูงขึ้นมาก  เนื่องจากอุปสงคโลก
โดยเฉพาะจากจีนปรับตัวดีขึ้นตอเนื่อง  ตามความตองการ
ผลิตภัณฑมันเสนเพื่อใชในการผลิตเอทานอลที่เพิ่มมากขึ้น  
และมูลคาผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นรอยละ  30.17  จากราคา
สับปะรดเพิ่มขึ้นตามความตองการของโรงงานแปรรูป  
สวนปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลง เนื่องจากในปลายป
กอนเกษตรกรประสบปญหาราคาตกต่ํา จึงทําใหเกษตรกร
ลดพื้นที่เพาะปลูกลง 
   

  แนวโนมดานเกษตรกรรม  ในเดือนกุมภาพันธ 
2553  คาดวาจะขยายตัว  โดยยางพาราและมันสําปะหลัง
คาดวาจะขยายตัวไดดีตอเนื่อง  ทั้งดานปริมาณและราคา
ผลผลิต  เนื่องจากการฟนตัวของอุปสงคโลกและอุปทาน  
ในตางประเทศลดลง  ดานสับปะรดคาดวาจะปรับตัวดีขึ้น  
เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสินคาอยูมาก และราคา
สับปะรดที่ยังอยูในระดับสูง 
 

 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ยางพารา 62.64 146.00 145.52 125.03

 % -55.77 47.55 278.34 99.60

มันสําปะหลัง 71.00 123.82 149.54 108.17

 % -12.88 139.64 190.17 52.35

สับปะรด 179.59 187.39 190.19 233.78

 % -16.47 22.07 18.57 30.17

รายการ
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว   ในเดือนมกราคม  2553   ขยายตัว        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จากการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณและราคาไกเนื้อและสุกรเปนหลัก  โดยดานมูลคา
ผลผลิตไกเนื้อเพิ่มขึ้นรอยละ   6.09  เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตไกเนื้อที่ปรับเพิ่มขึ้น  ตามความตองการของตลาด  
ประกอบกับราคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  และมูลคาผลผลิต
สุกรเพิ่มขึ้นรอยละ   34.76  เนื่องจากปริมาณผลผลิต        
ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น  ประกอบกับราคาสุกรที่ เรงตัวขึ้น     
ตามความตองการของผูบริโภคที่ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  
อยางไรก็ตาม  มูลคาผลผลิตเปดเนื้อลดลงรอยละ 23.78  
เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงอยางมาก  ขณะที่ราคา   
เปดเนื้อยังคงสูงขึ้น  สําหรับราคาไขไกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนจาก  2.09 บาท/ฟอง เปน 2.18 
บาท /ฟอง  และราคาไขเปดเพิ่มขึ้น  เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอนจาก  3.06  บาท/ฟอง เปน 3.36 บาท/ฟอง   
 

  แนวโนมดานปศุสัตว  ในเดือนกุมภาพันธ 2553   
คาดวาขยายตัว  โดยดานผลผลิตไกเนื้อคาดวามีแนวโนม
เพิ่มขึ้น  เนื่องจากเปนชวงเทศกาลตรุษจีน  ดานมูลคา
ผลผลิตสุกรคาดวาปรับตัวไดดี  จากราคาที่ยังคงอยูใน
ระดับสูง ประกอบกับความตองการของผูบริโภคมีอยาง
ตอเนื่อง  ดานผลผลิตเปดเนื้อมีแนวโนมจะปรับตัวสูงขึ้น  
ดานราคาไขไกและไขเปดคาดวาจะขยายตัวไดดี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ไกเนื้อ 123.67 120.63 109.70 131.21

 % -24.90 11.70 -9.22 6.09

เปดเน้ือ 25.47 37.74 38.57 19.41

 % 24.33 60.75 94.52 -23.78 

สุกร 37.93 48.92 48.71 51.12

 % -11.63 37.11 38.22 34.76

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 9 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 เหมืองแรและเหมืองหิน  ในเดือนมกราคม 2553  
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนจากการลดลง
ของปริมาณผลผลิตแรทรายแกว และหินแกรนิต เปนสําคัญ  
โดยมูลคาผลผลิตของแรทรายแกวลดลงรอยละ  27.68  
เนื่องจากผูประกอบการสวนใหญกําลังอยูระหวางขอตอ
ใบอนุญาตประทานบัตรการทําเหมืองแรทรายแกว    มูลคา
ผลผลิตหินปูนลดลงรอยละ  6.31  เนื่องจากความตองการ
ของโรงงานผลิตปูนซีเมนตชะลอตัว  และมูลคาผลผลิต
หินแกรนิตลดลงรอยละ  30.41  เนื่องจากตามความตองการ
ของภาคกอสรางที่เริ่มอิ่มตัว  สงผลใหปริมาณการผลิตมี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง      
 

 แนวโนมการผลิต เหมืองแรและ เหมืองหิน          
ในเดือนกุมภาพันธ 2553   คาดวาจะขยายตัว  จากผลผลิตแร
ทรายแกวคาดวานาจะขยายตัว  สวนผลผลิตหินปูนและ
หินแกรนิตมีแนวโนมที่จะชะลอตัว ตามความตองการของ
ตลาดที่นอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

แรทรายแกว 11.24 11.68 24.49 8.13

 % -38.09 -2.20 190.09 -27.68 

หินปูน 6.54 5.69 6.09 6.31

 % 35.61 11.36 -33.21 -3.54 

หินแกรนิต 17.28 14.95 13.05 12.02

 % 157.85 -11.76 -30.64 -30.41 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนมกราคม 2553  ขยายตัว  
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากภาษีสรรพสามิต
น้ํ ามันที่ เพิ่ มขึ้ นอย างมาก  และปริมาณการใชไฟฟ า
ภาคอุตสาหกรรม   โดยภาษีสรรพสามิตที่จัดเก็บจากการ
ผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ  969.22  จากการเพิ่มขึ้นของภาษีน้ํามัน
เปนสําคัญ   เนื่องจากในปกอนมีการปรับลดอัตราภาษี
น้ํามันลง  รองลงมาเปนภาษีรถยนตและภาษีสุราแช  และ
ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ  20.57 
อยางไรก็ตาม  จํานวนโรงงาน  จํานวนแรงงาน  และจํานวน
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมลดลงรอยละ  1.82 , 0.99  
และ  0.08 เนื่องจากผูประกอบการชะลอกิจชะลอการเปด
กิจการใหม เพื่อรอดูความชัดเจนจากการระงับการลุงทุนใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ 
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในเดือน
กุมภาพันธ 2553  คาดวาจะขยายตัว  จากภาษีสรรพสามิต
เพิ่มขึ้น ตามภาษีน้ํามันที่สูงขึ้นมาก  ดานจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมและการจางแรงงานยังคงเพิ่มขึ้น สําหรับปจจัย
ลบที่มีผลตออุตสาหกรรม  คือ  ปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว  ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  เสถียรภาพทาง
การเมืองของประเทศ  และการระงับการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

 ปริมาณการใชไฟฟา
อุตสาหกรรม   (ลานกิโลวัตต)

452.93 530.72 539.25 546.12

% -23.43 -18.98 5.45 20.57

โรงงานอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,814 1,781 1,781 1,781

% 4.79 -2.41 -2.57 -1.82 

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 150,430 148,943 148,943 148,943

% 4.39 -1.24 -1.32 -0.99 

ทุนจดทะเบียนภาคอตุสาหกรรม*(ลานบาท) 859,923.99 859,247.94 859,247.94 859,247.94

% 5.49 0.96 -0.09 -0.08 

ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 524.20 4,697.10 5,246.40 5,604.85

% -85.69 870.82 1,159.91 969.22

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 เดือนมกราคม ปี 2553 

๏  ดานการบริการและการทองเท่ียว   
 

  การบริการและการทองเท่ียวชะลอตัวเมื่อเทียบกับ
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   
 

  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  ดานจํานวนสถานพัก
แรมมีทั้งหมด  244  แหง  มีจํานวนหองพัก  9,596  หอง   
วันพักเฉลี่ย  3.08  วัน   และสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดระยอง ไดแก  เกาะเสม็ด  หาดแมรําพึง  หาดแมพิม   
และตลาดบานเพ   เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 เดือนมกราคม ปี 2553 

2.2  เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนมกราคม 2553  
ขยายตัวทุกองคประกอบเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ      
ปกอน  ตามการเพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและ
จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล  โดยภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บได
เพิ่มขึ้นรอยละ  62.92  ตามการเพิ่มขึ้นของการนําเขาผาน
ดานศุลกากร  สงผลใหการจัดเก็บภาษีอากรไดเพิ่มขึ้น  
ประกอบกับประชาชนมีการใชจ ายมากขึ้นจากภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น  และการ
ใชจายในชวงเทศกาลปใหม  จํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคล
จดทะเบียนใหมเพิ่มขึ้นรอยละ  48.01  เนื่องจากการฟนตัว
ของระบบเศรษฐกิจ  ซึ่ง เปนผลจากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจจากภาครัฐ  การไดรับเงินโบนัสของพนักงาน
โรงงาน  และราคาสินคาการเกษตรสูงขึ้น  ดานจํานวน
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม เพิ่มขึ้นรอยละ  23.68  
เนื่องจากผูประกอบการมีการสงเสริมการขาย  เพื่อขยาย
สวนแบงตลาด  ทําใหมีรถจักรยานยนตรุนใหม  ราคาไม
แพงมาก การซื้อรถไดงายขึ้น และการผอนชําระหลายงวด  
จูงใจใหผูบริโภคซื้อรถมากขึ้น  และดานปริมาณการใช
ไฟฟาครัวเรือนเพิ่มขึ้น   รอยละ  17.47   ตามการเพิ่มขึ้น
ของอาคารพาณิชยและจํานวนบานเชา   
 

แนวโนมการบริโภค ในเดือนกุมภาพันธ 2553  
คาดวาจะขยายตัว จากภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนรถยนตนั่งและ
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น  ตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้น  และความเชื่อมั่นผูบริโภค
เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม  ประชาชนยังมีความกังวลถึงปญหา
เศรษฐกิจ  การเมือง  และการระงับการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจาง
งานในอนาคต 

 
 
 
  
 
 

เคร่ืองชี้ดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
ภาษีมูลคาเพ่ิม(ลานบาท) 2,156.56 3,042.42 3,829.94 3,513.49 

  % -56.36 30.41 49.90 62.92

รถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 477.00 292.00 151.00 706.00 
  % 70.97 14.06 -15.17 48.01

รถจักรยายยนตจดทะเบียนใหม(คัน) 2,424.00 2,690.00 3,272.00 2,998.00 

  % 69.16 -11.72 26.23 23.68

ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 34.91 40.31 38.97 41.01 
  % -7.62 11.51 28.06 17.47

รายงาน
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   
  การลงทุนภาคเอกชน  ในเดือนมกราคม 2553  
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จากการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางและจํานวน
รถยนตพาณิชยจดทะเบียนใหม  โดยจํานวนพื้นที่ไดรับ
อนุญาตกอสราง จํานวน  118,028  ตารางเมตร  เพิ่มขึ้น     
รอยละ 111.12   ตามการสูงขึ้นของพื้นที่อนุญาตกอสราง     
ที่อยูอาศัยและอาคารพาณิชย   ปริมาณการจดทะเบียน
รถยนตพาณิชยเพิ่มขึ้นรอยละ 35.82  จากภาวะเศรษฐกิจที่
เริ่มปรับตัวดีขึ้น ทําใหผูประกอบการมีความมั่นใจและ  
ขยายการลงทุน  ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น    
รอยละ  18.78   สวนจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล
สุทธิและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ  238.97  
และ 47.83  เนื่องจากผูประกอบการมีการเปดกิจการใหม
เพิ่มขึ้น  จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟนตัว  สําหรับธุรกิจนิติบุคคล
จดทะเบียนตั้งใหมที่สําคัญ ไดแก  ประเภทกิจการติดตั้ง
ช้ินสวนอะไหล อุปกรณประกอบเครื่องใชไฟฟา  และ
ประเภทกิจการซื้อขายพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ดิน  บานพัก
ที่อยูอาศัย   
 

 แนวโนมการลงทุนภาค เอกชน   ใน เดื อน
กุมภาพันธ 2553  คาดวาจะขยายตัว จากพื้นที่อนุญาต
กอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้น สวน การจด
ทะเบียนรถยนตพาณิชยนาชะลอตัว  ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
มีแนวโนมดีขึ้น  อยางไรก็ตาม  ความไมแนนอนของภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือง  รวมทั้งปญหาจากกรณีของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด   กอปรกับราคาน้ํามันที่ผันผวน
ยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอการลงทุนในระยะตอไป 
 

 

เคร่ืองชี้ดานการลงทุนภาคเอกชน 
2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

 พื้นท่ีไดรบัอนุญาตกอสราง
รวม(ตารางเมตร)

55,905 88,150 90,879 118,028

% -44.87 -27.80 55.10 111.12
 - ท่ีอยูอาศยั(ตารางเมตร) 48,204 80,896 71,961 54,605

% -39.04 -20.57 34.05 13.28
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 3,662 3,905 2,582 53,263

% -3.22 -66.32 24.25 1,354.48
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 4,039 3,209 8,730 4,955

% -70.01 220.90 1,165.22 22.68
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 0 140 7,606 5,205

% -100.00 -98.17 254.92 520,400.00

 ปรมิาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ
(ลานกิโลวัตต)

14.86 17.32 17.05 17.65

% -9.45 4.65 9.86 18.78
ทุนจดทะเบียนนิตบิุคคลสุทธิ(ลานบาท) 99.40 68.90 -5.65 336.94

% -74.72 -90.84 97.32 238.97
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 46 51 -14 68

% -33.33 18.60 -180.00 47.83
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คนั) 469 245 199 637

% 0.43 -22.71 4.19 35.82

รายการ
2552

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

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 14 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใชจ ายภาครัฐ  ในเดือนมกราคม  2553  
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการ
เบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและองคกรปกครอง   
สวนทองถิ่นเพิ่มขึ้นตอเนื่อง  โดยผลการเบิกจายงบประจํา
เพิ่มขึ้นรอยละ  4.73  เนื่องจากการปรับขึ้นของหมวด
เงินเดือนและคาจาง  สวนผลการเบิกจายงบลงทุนลดลง  
รอยละ  44.51  ซึ่งกําลังเรงรัดและติดตามการเบิกจายของ
สวนราชการตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมายที่ วางไวและเพื่อ
ชวยกระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ  สําหรับผลการ
เบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขยายตัวจาก การ
เบิกจายรายจายลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ  114.14  สวนการ
เบิกจายรายจายประจําลดลงรอยละ 44.72   

 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  ในเดือนกุมภาพันธ 
2553   คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกจายเพิ่มขึ้น  
ตามเปาหมายของรัฐบาล  ในไตรมาสที่ 2  กําหนดการ
เบิกจายในภาพรวมรอยละ 43  งบลงทุนรอยละ  33  และมี
มาตรการเพื่อติดตามเรงรัดอยางใกลชิด เพื่อใหทราบปญหา
อุปสรรคและแกไขทันที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2553
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,058.69 1,275.45 1,112.27 1,108.72

   % 1.92 18.06 1.62 4.73

รายจายลงทุนจากงบประมาณ 617.08 114.26 695.20 342.39

   % 6.46 7.29 293.84 -44.51 

 รายจายประจําของอปท. 208.87 199.28 95.41 115.47

   % 29.58 51.74 -35.72 -44.72

 รายจายลงทุนของอปท. 39.74 81.93 123.78 85.10

   % -21.38 245.55 76.90 114.14

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
             p คือ  ตัวเลขเบือ้งตน 
ที่มา :  - สํานักงานคลงัจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวดัระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  34  แหง  คิดเปนรอยละ  50.00 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

การคาระหวางประเทศ  ในเดือนมกราคม 2553  
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  จากการฟน
ตัวของการนําเขา  โดยการนําเขามีมูลคาจํานวน  40,882.72  
ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 122.55  เนื่องจากเศรษฐกิจใน
ประเทศมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น  ทําใหมีการนําเขาสินคา    
มากขึ้น  โดยเฉพาะสินคาวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเพื่อ
กระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ  สําหรับประเภทสินคา
นําเขาที่สําคัญ  ไดแก น้ํามันปโตรเลียมดิบ คอนเคนเซต  
และแนฟทา  ดานการสงออกมีมูลคาจํานวน  8,713.45    
ลานบาท  ลดลงรอยละ 21.15  เนื่องจากความตองการใน
ตลาดโลกที่ลดลง การแขงขันที่มีแนวโนมสูงขึ้น ลูกคา
ชะลอการสั่งซื้อและมีการตอรองราคามาก  สําหรับประเภท
สินคาสงออกที่สําคัญ  ไดแก  น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  แนฟทา 
และน้ํามันปโตรเลียมดิบ จากการนําเขาสูงกวาการสงออก
ทําใหขาดดุลการคา (ผานดานศุลกากรมาบตาพุด) จํานวน  
23,551.49  ลานบาท   

 

แนวโนมการค าระหว างประเทศ   ในเดือน
กุมภาพันธ 2553  คาดวาการนําเขาเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการ
นําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพื่อใชในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรม  และดานการสงออกคาดวาจะ
สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นไดดีจากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนม
ขยายตัว     

 

 
 
 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 29,552.51    น้ํามันดีเซลหมุนเรว็ 1,908.40     

2 คอนเคนเซต 5,282.28      แนฟทา 1,760.55     

3 แนฟทา 898.43 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 1,411.31     

4 สินแรและหัวแรสังกะสี 864.67         เบนซิน 912.39        

5 เศษเหล็กทีไ่ดรบัจากกลึงใส 764.90         น้ํามันเชื้อเพลิงอื่นๆ 904.79        

ที่มา : ดานศุลกากรมาบตาพดุ  
 

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
การนําเขา(ลานบาท) 18,370.43 35,873.49 42,184.62 40,882.72 

  % -69.45 80.23 75.28 122.55

การสงออก(ลานบาท) 11,050.04 15,509.36 18,633.13 8,713.45 
  % -39.23 -5.72 41.75 -21.15 

รายงาน
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพดุ 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ดานการเงิน  ในเดือนมกราคม 2553  ขยายตัว     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ทั้งดานเงินฝากและ
ดานสินเชื่อ  โดยจังหวัดระยองมีธนาคารพาณิชย จํานวน  
79  แหง  พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัด
ระยอง มีจํานวน  84,156.24  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  
2.36  เนื่องจากการระดมเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจเปนสําคัญ  เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเชื่อตาม
โครงการภาครัฐ   สวนปริมาณสินเชื่อรวม   มีจํานวน  
77,428.35  ลานบาท   ขยายตัวรอยละ  3.82  ตามการ
ขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือนเปนสําคัญ โดยเฉพาะจาก
ธนาคารออมสิน  สําหรับคาเงินบาทในเดือนมกราคม 2553 
โดยเฉล่ียปรับแข็งคาขึ้นเล็กนอยจากเดือนธันวาคมที่ระดับ 
33.23  มาอยูที่  33.04  บาทตอดอลลารสรอ. โดยเปนผลจาก
การออนคาของเงินดอลลาร สรอ.  และแรงขายดอลลาร 
สรอ.  จากผูสงออกที่เกรงวาเงินบาทจะแข็งคาเร็วรวมทั้ง
ธนาคารพาณิชยที่ลดการถือครองดอลลาร สรอ. 
 

 แนวโนมการเงิน ในเดือนกุมภาพันธ 2553 คาดวา
ปริมาณเงินฝากจะขยายตัว จากรายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นตาม
ราคาสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น  และสินเชื่อจะขยายตัวจากการ
สนับสนุนขยายสินเชื่อตามโครงการภาครัฐ  ขณะที่อัตรา
ดอกเบี้ยยังอยูในระดับต่ํา แตมีแนวโนมที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากการปรับขึ้นอตัราดอกเบี้ยของธนาคารโลก 
 
 

 
 

 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หนวย: ลานบาท 

2553
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ปริมาณเงินฝากรวม 82,215.29 81,098.55 83,671.56 84,156.24
  % 6.48 4.74 4.08 2.36
ธนาคารพาณิชย 64,084.00 61,567.00 64,064.00 64,427.00e
  % 6.50 3.67 2.79 0.54
ธนาคารออมสิน 9,194.00 10,460.00 10,660.00 10,390.00
  % 5.75 16.48 16.82 13.01
ธอส. 1,476.26 1,355.97 1,343.94 1,525.19
  % 21.13 -7.02 -8.15 3.31
ธ.ก.ส. 7,461.03 7,715.58 7,603.62 7,814.05
  % 4.72 1.52 1.70 4.73
ปริมาณสินเช่ือรวม 74,580.28 77,501.25 77,872.83 77,428.35
  % 4.41 3.30 3.47 3.82
ธนาคารพาณิชย 50,953.00 52,153.00 52,336.00 52,148.67e
  % 11.00 1.22 1.45 2.35
ธนาคารออมสิน 5,901.00 7,514.00 7,663.00 7,426.00
  % 8.43 27.94 29.12 25.84
ธอส. 14,109.57 14,099.57 14,123.33 14,122.32
  % -14.29 0.57 -0.04 0.09
ธ.ก.ส. 3,616.71 3,734.68 3,750.50 3,731.36
  % -0.07 3.50 3.96 3.17

รายงาน
2552

หมายเหต:ุ %  คือ อตัราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                      e     คือ ตัวเลขประมาณการ(เฉลี่ย 3 เดือน) 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ในเดือน
มกราคม 2553  สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 6.84  จากหมวดอาหารและหมวดเครื่องดื่มที่สูงขึ้น
เปนสําคัญ  
  1. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนมกราคม 
2553  ป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเทากับ 
100 และเดือนมกราคม 2553 เทากับ 113.04 สําหรับเดือน
ธนัวาคม 2552 เทากับ 112.60 
  2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนมกราคม 2553 เมื่อเทียบกับ 
  2.1 เดือนธันวาคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 0.39 
  2.2 เดือนมกราคม 2552 สูงขึ้นรอยละ 6.84 
  3. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
มกราคม 2553 เทียบกับเดือนธันวาคม 2552 สูงขึ้น รอยละ 
0.39 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหาร และ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 0.08 ดัชนีหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร
และเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ 0.60 หมวดพาหนะ การขนสง 
และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 1.19 
  4. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนมกราคม 2552 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นรอยละ 6.84 (ธันวาคม 2552 เทียบกับ ธันวาคม 
2551 สูงขึ้นรอยละ 6.83) สาเหตุหลักมาจากดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 3.26 โดยมาจาก
ดัชนีหมวดปลาและสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ 2.60 หมวดผัก
และผลไม สูงขึ้นรอยละ 8.27 และหมวดขาว แปงและ
ผลิตภัณฑจากแปงสูงขึ้นรอยละ 1.97 ดัชนีหมวดไข และ
ผลิตภัณฑนมสูงขึ้นรอยละ 0.36 
   สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นรอยละ 10.26 สาเหตุมาจากน้ํามันเชื้อเพลิง
สูงขึ้นรอยละ 55.40 หมวดพาหนะ การขนสง และการ
สื่อสาร สูงขึ้นรอยละ 26.14 สวน ดัชนีราคาหมวด
เครื่องนุงหมและรองเทา ลดลงรอยละ 4.76 เปนตน 
  
        

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2553
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ดัชนีราคาผูบริโภค 105.80 112.80 112.60 113.04

  % 2.22 5.03 6.83 6.84
ดัชนีราคาผูผลิต 143.20 159.40 156.40 159.60

  % -2.52 7.85 9.99 11.45

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทัง้ประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สัดสวน

นํ้าหนัก ม.ค.53/ ม.ค.53/

ปฐาน ธ.ค.-52 ม.ค.-52

รวมทุกรายการ          100.00          113.04          112.60          105.80 0.39 6.84

หมวดอาหารและเครื่องด่ืม    37.93          129.90          129.80          125.80 0.08 3.26

     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง    4.32          150.00          150.20          147.10 -0.13 1.97

     เน้ือสัตว เปดไก และสัตวนํ้า    7.19          116.20          116.00          114.50 0.17 1.48

     ไขและผลิตภัณฑนม    2.97          111.20          113.30          110.80 -1.85 0.36

     ผักและผลไม    6.87          133.50          132.50          123.30 0.75 8.27

     เครื่องประกอบอาหาร    3.63          145.50          145.50          144.10 0.00 0.97

     เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล    2.18          107.20          107.20          105.70 0.00 1.42

     อาหารบริโภค-ในบาน    4.20          148.60          148.70          142.50 -0.07 4.28

     อาหารบริโภค-นอกบาน    6.56          120.00          120.00          120.00 0.00 0.00

หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องด่ืม    62.07          101.00          100.40            91.60 0.60 10.26

     หมวดเคร่ืองนุงหมและรองเทา    2.77            96.00            96.30          100.80 -0.31 -4.76

     หมวดเคหสถาน    28.36            91.60            91.40            90.50 0.22 1.22

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล    5.22          101.40          101.20          100.50 0.20 0.90

     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร    19.09          110.50          109.20            87.60 1.19 26.14

     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69            92.30            92.30          101.80 0.00 -9.33

     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    3.93          110.70          110.50          101.90 0.18 8.64

ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน    65.66          108.90          108.80          108.00 0.09 0.83

     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34          118.70          117.90          103.00 0.68 15.24

      -  อาหารสด    21.36          128.60          128.30          123.20 0.23 4.38

      -  พลังงาน    12.99          104.00          102.30            73.00 1.66 42.47

หมวด

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

 ม.ค.53 ธ.ค.-52 ม.ค.-52

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่  29 มกราคม 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 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 20 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  การจางงาน  ในเดือนมกราคม 2553  ขยายตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  พิจารณาจากจํานวน
ลูกจางในระบบประกันสังคม   จํานวน   307,052  คน  
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.85  โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน        
ในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้น   ตามการเพิ่มขึ้นของ       
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ  และอัตราการวางงานของจังหวัดระยองเดือน
ธันวาคม 2552  อยูที่รอยละ 1.40  ของกําลังแรงงานรวม 
เทากับเดือนเดียวกันของปกอน  แตเมื่อเทียบกับเดือน    
กอนหนาลดลง  สวนอัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดระยอง  
ปรับขึ้น 5 บาท  จาก 173  บาท/วัน  เปน 178 บาท/วัน      
ตามการประกาศของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2553  เพื่อใหเหมาะสมกับคาครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในเดือนกุมภาพันธ 2553 
คาดว าจะขยายตัวจากจํ านวนผูประกันตนในระบบ
ประกั นสั ง คมที่ มี แนวโน ม เพิ่ ม ขึ้ นต อ เนื่ อ ง   ทั้ ง นี้   
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการจัดงานนัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สองของเดือน   เพื่อใหบริษัทและ
โรงงานตางๆ   ไดมาพบกับผูสมัครงานโดยตรง   ทั้งนี้  
ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝากประวัติเพื่อหางาน  
ไดที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เคร่ืองชี้ดานการจางงาน 
2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

อัตราวางงาน(รอยละ) 1.40 1.30 1.40 n.a.

  % 55.56 0.00 0.00 -

 จํานวนผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคม (คน)

298,554 308,139 304,733 307,052

  % 8.17 1.25 0.77 2.85

อัตราคาจางขั้นต่ํา(บาท) 173.00 173.00 173.00 178.00

  % 4.85 0.00 7.45 2.89

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   n.a. คือ ไมมีขอมูล   
                  อัตราการวางานยอนหลงั 2 เดือน 
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวดัระยอง       
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมกราคม 2553  จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ  
10,148.69  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
6,364.26  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  168.17  และสูงกวา
ประมาณการ  2,962.14  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.22 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-มกราคม 2553)  จังหวัดระยองจัดเก็บรายได
รวมทั้งสิ้น  37,371.15  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของ   
ปกอน  19,686.46  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  111.32  และ
สูงกวาประมาณการ  11,005.92  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
41.74 
           
  การนําสงรายได  
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  8,124.77  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
7,255.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.30  รายไดอื่น  0.40  
ลานบาท   และรายได เงินนอกงบประมาณ   869 .31          
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.70 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม  
2552 – มกราคม  2553)  มีจํานวน  36,334.40  ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  32,315.26  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  88.94  รายไดอื่น  0.97  ลานบาท  และรายไดเงิน
นอกงบประมาณ  4,018.17  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.06 
   
   
  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
ดานรายจาย 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ  จํานวน  1,451.11  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  224.66  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
13.41   
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม  2552 – มกราคม  2553)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน  5,621.13  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  490.80  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  9.57 

          
 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,255.46  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,161.55  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
จังหวัดเกินดุล  5,375.25  ลานบาท 
             
  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  173.66  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
186.95  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดดุล  13.29  ลานบาท   
       
  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง  
มกราคม  2553  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

3.1  ดานรายได 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนมกราคม  2553 แยกตาม
หนวยงาน 
 

 
 

 
 

 

 

   การจัดเ ก็บรายได   ในเดือนมกราคม   2553  
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  10,14.69 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 6,364.26  ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 168.17  และสูงกวาประมาณการ 2,962.14  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  41.22  แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  4,419.71  
ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน   1,235.97       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  38.82  และสูงกวาประมาณการ  
686.90  ลานบาท   คิดเปนรอยละ   18.40   เนื่องจาก
ภาษีมูลคาเพิ่มจากมูลคาการนําเขาน้ํามันและการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพิ่มจากการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  3,513.49  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  1,356.93  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  62.92  และสูงกวาประมาณการ  773.33  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  28.22  เนื่องจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
จากการนําเขาน้ํามันดิบเพิ่มขึ้น 
  -  ภาษี เงินไดนิ ติบุคคล   จัด เก็บได   330.69       
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  70.17  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  17.50  และต่ํากวาประมาณการ  85.42      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  20.53  เนื่องจากการจายคาบริการ
และเงินกําไรไปตางประเทศของกลุมกิจการผลิตไม  
ผลิตภัณฑจากไม  กระดาษ  สิ่งพิมพ  และกลุมกิจการผลิต
และจําหนายรถยนต  ช้ินสวนและอุปกรณยานยนตลดลง 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  562.35  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  51.39  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ 8.37  และต่ํากวาประมาณการ 0.95  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.17   เนื่องจากผลการยื่นแบบภาษีเงินไดหัก 
ณ ที่จายประเภทเงินเดือน(ภ.ง.ด.1) การจางแรงงานชะลอตัว 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  9.53  ลานบาท สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.74  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
8.42  และสูงกวาประมาณการ  0.11  ลานบาท   คิดเปน   
รอยละ  1.17   

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนมกราคม  2553 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 562.35 12.72 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 330.69 7.48 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 3,513.49 79.49 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.34 0.08 
 อากรแสตมป 9.53 0.22 
 รายไดอ่ืน ๆ 0.31 0.01 

รวม 4,419.71 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพืน้ที่ระยอง  

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

หนาย:  ลานบาท 

2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 3,784.43 8,865.27 9,793.99 10,148.69

% -60.81 128.55 157.54 168.17

สรรพากรพื้นที่ระยอง 3,183.74 4,039.54 4,437.47 4,419.71

% -45.44 27.55 40.67 38.82

สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 524.20 4,679.10 5,246.40 5,604.85

% -85.69 866.85 1,159.01 969.22

ดานศุลกากร 37.34 107.62 94.20 107.42

% -73.91 -14.42 -0.72 187.60

ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง 1.74 4.19 2.68 0.60

% 32.72 75.65 64.82 -65.39

สวนราชการอื่น 37.41 34.82 13.24 16.11

% 161.61 -65.11 -90.21 -56.94

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพืน้ที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 
 

 
 

 
 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  3.34  ลานบาท     
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  0.18  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  5.11  และต่ํากวาประมาณการ   0.17  ลานบาท      
คิดเปนรอยละ  4.84   
 -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0.31  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  0.04  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
14.81   

   2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได  
5,604.85  ลานบาท   สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  
5,080.65  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  969.22  และสูงกวา
ประมาณการ  2,223.15  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  65.74  
สําหรับภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  4,972.59  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  4,623.82  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  1,325.75  และสูงกวาประมาณการ   1,741.00       
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  53.87  เนื่องจากในเดือนเดียวกัน
ของปกอนมีการปรับลดอัตราภาษีน้ํามันฯ ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง  ประกอบกับในปกอนมีโรงงานบางโรง
ไดหยุดการผลิตเพื่อปรับปรุง/แกไข/ซอมบํารุงหนวยการ
กลั่นน้ํามันใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  -  ภาษีรถยนต   จัดเก็บได   616.07  ลานบาท       
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  459.33  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  293.05  และสูงกวาประมาณการ  471.19  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  325.23  เปนผลจากน้ํามันขึ้นราคาทําให
ผูบริโภคนิยมสั่งจองรถยนตนั่งที่ติดตั้งกาซ NGV  จึงสงผล
ใหยอดภาษีสรรพสามิตรถยนตเพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได  5.55  ลานบาท   
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  4.42  ลานบาท    
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  10.74  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  70.84  และสูงกวาประมาณการ  3.25  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  277.78  เนื่องจากปจจุบันสรรพสามิตไมได
จัดเก็บภาษีเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคารแลวซึ่งเดิมมี
มากถึง  80  %  หายไปจึงสงผลใหยอดการจัดเก็บ 
   -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  3.43  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปกอน  2.36  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
220.56  และสูงกวาประมาณการ  2.06  ลานบาท  คิดเปน 
รอยละ  150.36  เนื่องจากบริษัทผูผลิตไดนําสุราที่ผลิตไว
ออกมาชําระภาษีเพื่อรอการจําหนายใหกับลูกคาตามคําสั่ง
ซื้อสูงกวาปกอน  และเปนผลมาจากการปรับขึ้นอัตราภาษี
สุราขาวสงผลใหการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนมกราคม 2553 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  3.43                  0.06 
 ภาษีเครื่องด่ืม                  0.35                  0.01 
 ภาษีน้ํามัน           4,972.59                88.72 
 ภาษีรถยนต              616.07                10.99 
 ภาษีรถจักรยานยนต 5.55 0.10
 ภาษีเครื่องไฟฟา 4.42 0.08
 ภาษีสนามกอลฟ 1.01 0.02
 ภาษีแกวฯ 0.29 0.00
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.06 0.00
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว                  0.15 0.00
 รายไดอืน่ๆ 0.93 0.02

รวม           5,604.85              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  107.42  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  70.09  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  187.68  และสูงกวาประมาณการ  35.89  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  50.17   
 4.  ธนารักษพื้นที่ระยอง จัดเก็บได 0.60 ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  1.14 ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  65.52  และสูงกวาประมาณการ  0.09  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  17.65  เนื่องจากในเดือนมกราคม 2552  มี
การโอนสิทธิและตออายุสัญญาเชาที่ดินและอาคารพรอมทั้ง
มีการชําระคาธรรมเนียมตออายุสัญญาเชาฯ และชําระคาเชา
อาคารหลายราย 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  16.11  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  21.30  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  56.94 
   

 
 

 
 
 
 
 
 

3.1.2  ผลการจัดเก็บรายไดสะสม ต้ังแตตนปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ถึงเดือนมกราคม  2553 
  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  ถึงเดือนมกราคม   2553      
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได  16,610.60  
ลานบาท   สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน   1 ,886.79         
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 12.81 (สูงกวาประมาณการรอยละ  
28.66)  โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลคาเพิ่ม  จัดเก็บได  13,556.34  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  2,014.23  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  17.45  (สูงกวาประมาณการรอยละ  39.37) 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   จัดเก็บได   1,550.87     
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  127.91  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  7.62  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  10.70) 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  1,445.92  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  2.18  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  0.15  (สูงกวาประมาณการรอยละ  3.85) 
  -  อากรแสตมป   จัดเก็บได  40.37  ลานบาท      
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  4.45  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  12.39  (สูงกวาประมาณการรอยละ  10.45) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  15.64  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  2.05  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  11.59  (ตํ่ากวาประมาณการรอยละ  8.86) 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  1.46  ลานบาท  สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอน  0.25  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
20.66 
  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง  1  และ  2  จัดเก็บได  
20,243.79  ลานบาท   สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  
18,044.83  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  820.61  และสูงกวา
ประมาณการ  7,138.41  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  54.47  
โดยภาษีที่จัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน   จัดเก็บได  18,120.18  ลานบาท    
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  16,966.87  ลานบาท คิดเปน
รอยละ 1,471.15  (สูงกวาประมาณการรอยละ  47.04) 
   

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนมกราคม  2553 

หนวย: ลานบาท 
ปน้ี ปที่แลว

(ต.ค.52-ม.ค.53) (ต.ค.51-ม.ค.52) จํานวน รอยละ
สรรพากรพื้นท่ีระยอง 16,610.60 14,723.81 1,886.79 12.81
สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 20,243.79 2,198.96 18,044.83 820.61
ดานศุลกากร 403.71 437.97 -34.26 -7.82
ธนารักษพื้นท่ีระยอง 8.47 6.35 2.12 33.39
สวนราชการอืน่ 104.58 317.60 -213.02 -67.07

รวม 37,371.15 17,684.69 19,686.46 111.32

เปรยีบเทียบ
รายการ

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

  
 

 
 

 
 

  
   
  

  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  2,067.80  ลานบาท       
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  1,078.42  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  109.00  (สูงกวาประมาณการรอยละ  171.38) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  19.80 ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  23.83 ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  54.62  (สูงกวาประมาณการรอยละ  489.29) 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได  14.30 ลานบาท   
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  13.81  ลานบาท  สูงกวา
ชวงเดียวกันของปกอน  8.38  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
154.33  (สูงกวาประมาณการรอยละ  146.61)    
   3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  403.71  
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  34.26   ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  7.82  (สูงกวาประมาณการรอยละ  17.63) 
  4 .   ธนารักษพื้นที่ ระยอง   จัด เก็บได   8 .47        
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  2.12  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  33.39  (สูงกวาประมาณการรอยละ  44.54) 
  5.  สวนราชการอื่น  จัดเก็บได  104.58  ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  213.02  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  67.07 
 
3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
   รายไดแผนดินเดือนมกราคม  2553 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจํานวน  8,124.77  ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  
7,255.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  89.30  รายไดอื่น  0.40  
ลานบาท   และรายได เงินนอกงบประมาณ   869 .31          
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.70 
   รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553 (ตุลาคม  
2552 – มกราคม  2553)  มีจํานวน  36,334.40  ลานบาท  
เปนรายไดจากภาษีอากร  32,315.26  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  88.94  รายไดอื่น  0.97  ลานบาท  และรายไดเงิน
นอกงบประมาณ  4,018.17  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.06 
     
   

  

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.52-ม.ค.53 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 32,315.26 88.94
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.97 0.00

รวม 32,316.23 88.94
รายไดเงินนอกงบประมาณ 4,018.17 11.06

รวม 4,018.17 11.06
รวมท้ังสิ้น 36,334.40 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได มกราคม  2553 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 7,255.06p 89.30
รายไดจากการขาย 0.00p 0.00
รายไดอ่ืน 0.40p 0.00

รวม 7,255.46p 89.30
รายไดเงินนอกงบประมาณ 869.31p 10.70

รวม 869.31p 10.70
รวมท้ังสิ้น 8,124.77p 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบือ้งตน) 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 
 

 
 

 
 

 

3.2  ดานรายจาย 

3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ  จํานวน  1,451.11  ลานบาท  ตํ่ากวา
เดือนเดียวกันของปกอน  224.66  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
13.41  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  1,108.72  ลานบาท     
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน  50.03  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  4.73  และมีการเบิกจายงบลงทุน  342.39  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน  274.69  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  44.51 
       
 

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552  -  มกราคม 2553)  จังหวัดระยอง
มีการเบิกจายเงินงบประมาณ  จํานวน  5,621.13  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  490.80  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ   9.57  โดยมีการเบิกจายงบประจํา   4,357.74       
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  228.99  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  5.55  และมีการเบิกจายงบลงทุน  1,263.39  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปกอน  261.81  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  26.14 
      

 
   

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนมกราคม  2553 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.52-ม.ค.53) (ต.ค.51-ม.ค.52) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 4,772.16 4,648.92 123.24 2.65
     1.1  งบประจํา 4,357.74 4,128.75 228.99 5.55
     1.2  งบลงทุน 414.42 520.17 -105.75 -20.33
2.  รายจายปกอน 848.97 481.41 367.56 76.35
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 848.97 481.41 367.56 76.35
3.  รวมการเบิกจาย 5,621.13 5,130.33 490.80 9.57
     3.1  งบประจํา 4,357.74 4,128.75 228.99 5.55
     3.2  งบลงทุน 1,263.39 1,001.58 261.81 26.14

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ

ปน้ี ปท่ีแลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงินงบประมาณ 
ประจําเดือนมกราคม  2553 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบนั 1,161.55 1,529.77 -368.22 -24.07
     1.1  งบประจํา 1,108.72 1,058.69 50.03 4.73
     1.2  งบลงทนุ 52.83 471.08 -418.25 -88.79
2.  รายจายปกอน 289.56 146.00 143.56 98.33
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 289.56 146.00 143.56 98.33
3.  รวมการเบกิจาย 1,451.11 1,675.77 -224.66 -13.41
     3.1  งบประจํา 1,108.72 1,058.69 50.03 4.73
     3.2  งบลงทนุ 342.39 617.08 -274.69 -44.51

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ ม.ค.53 ม.ค.52

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 
 

 
 

 
 

 
 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป         
พ.ศ.2553  สูงสุด 5 อันดับ 
 งบประจํา 

1.  กองทัพเรือ  เบิกจายแลว  2,921.06  ลานบาท   
     (62.92  %) 
2.  สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เบิกจายแลว  506.93  ลานบาท  (92.89 %) 
3.  สนป .สาธารณสุข   เบิกจายแลว   198.10     

ลานบาท  (91.82  %) 
4 .   กรมสง เสริมการปกครองสวนทองถิ่น  

เบิกจายแลว  178.73  ลานบาท  (99.18 %) 
5.  สนง.ตํารวจแหงชาติ  เบิกจายแลว 141.44        

ลานบาท  (80.05 %) 
 งบลงทุน   
  1.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว   
       352.51  ลานบาท  (80.69 %) 
  2.  กรมชลประทาน  เบิกจายแลว 34.96  ลานบาท     
       (8.80  %)  
  3.  กรมทางหลวง  เบิกจายแลว  14.20  ลานบาท    
       (28.36  %)   
  4.  สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
       เบิกจายแลว  5.03   ลานบาท  (63.49 %) 

5 .  สน ง .คณะก ร ร ม ก า ร ก า ร อ า ชี ว ศึ ก ษ า        
เบิกจายแลว  2.49   ลานบาท  (15.59 %) 

 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดนําสง
คลังจากเงินงบประมาณ  7,255.46  ลานบาท  ขณะที่รายจาย
ปปจจุบันมีจํานวน  1,161.55  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลัง
จังหวัดเกินดุล  5,375.25  ลานบาท 
  

3.3.2  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมกราคม  2553  จังหวัดระยองมีรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  173.66  ลานบาท  
ขณะที่รายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
186.95  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดดุล  13.29  ลานบาท     

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนมกราคม 2553 

หนวย: ลานบาท 
2553

ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายได 545.04 547.76 591.03 173.66
รายจาย 248.61 330.05 349.50 186.95
ดุลการคลัง 296.43 217.71 241.53 -13.29 

% -23.13 -44.69 220.67 -104.48 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจงัหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูลจํานวน  
31  แหง  คิดเปนรอยละ  45.59 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนมกราคม  2553 
หนวย: ลานบาท 

2553
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

รายไดรวม* 2,883.22 8,616.77 8,730.26 7,255.46
รายจายรวม** 1,529.77 1,288.27 1,460.62 1,161.55
ดุลการคลัง 1,353.45 7,328.50 7,269.64 6,093.91

% -77.49 230.33 202.99 350.25

รายการ
2552

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

11,035.84 560.95 121.87

1 สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 354.37 125.34 28.66

1 การจัดหาแหลงน้ําและเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทาน 68.39 42.18 18.02

2 การติดตั้งระบบเตือนภยัลวงหนา(Early 

Warning) สําหรับพ้ืนที่เส่ียงอุทกภยัดินถลม

กรมทรัพยากรน้ํา 0.99 0 0

3 การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทาน 100.77 75.04 8.3

4 การปองกันและบรรเทาอุทกภยั กรมชลประทาน 41.2 0 0

5 โครงการสํารวจและพัฒนาแหลงน้ําบาดาล 

เพ่ือสนับสนุนระบบน้ําดื่มสะอาดใหกับ

โรงเรียนทั่วประเทศ

กรมทรัพยากร

น้ําบาดาล

6.14 6.14 1.68

6 ปรับปรุงส่ิงกอสรางดานแหลงน้ําเพ่ือการถาย

โอนใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กรมทรัพยากรน้ํา 3.08 0 0

7 อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 33.8 1.98 0.66

8 โครงการปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 20 0 0

9 ปรับปรุงอางเก็บน้ําดอกกราย ต.แมน้ําคู อ.

ปลวกแดง จ.ระยอง

กรมชลประทาน 30 0 0

10 ระบบสงน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา บาน

หนองทากะสาว-บานหวยมะเฟอง ต.บาน

กรมชลประทาน 50 0 0

2 สาขาขนสง 503.77 260.54 81.54

1 โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟทั่วประเทศ การรถไฟแหง

ประเทศไทย

1 0 0

2 งานบํารุงรักษาทางหลวง กรมทางหลวง 158.29 97.97 38.97

3 งานพัฒนาทางหลวง(โครงการยอย) กรมทางหลวง 33.5 0 0

4 งานอํานวยความปลอดภยั กรมทางหลวง 45.21 5.92 5.92

รวมท้ังสิ้น  39 หนวยงาน

ท่ี หนวยงานโครงการยอย

 

4.1  โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  เดือนมกราคม 2553 
 

๏  จัดทําโครงการ   จํานวน  39  โครงการ   
  ๏  วงเงินอนุมัติ  จํานวน  11,035.84  ลานบาท 

๏  วงเงินตามสัญญา จํานวน  560.95  ลานบาท 
๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  121.87  ลานบาท  (รอยละ  21.73) 

ส่วนที่ 4 : ความคืบหน้าการเบิกจ่ายโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 

              และงบยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 
 

 
 

วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงนิตามสัญญา ผลการเบิกจาย

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

3 สาขาการศึกษา 482.73 160.75 8.89

1 โครงการปจจัยสนับสนุนการศึกษา 

(โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม

อัธยาศัย)

สนง.ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ
7.85 7.05 0.05

2 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทองถ่ิน

 (กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกอสราง

อาคารเรียน)

กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน
27.87 0 0

3 โครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ สนง.เลขาธิการคุรุสภา 0.4 0 0

4 ปจจัยสนับสนุนดานการศึกษา สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
76.24 62.01 0.1

5 พัฒนาครูท้ังระบบ สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
69.3 50.8 5.9

6 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
45.29 7.5 0.43

7 เพ่ิมประสิทธภิาพสถานศึกษาที่ต่ํากวา

เกณฑมาตรฐาน

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 4.55 0.14

8 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสูความทันสมัย

 (Modernized Vocational Education)

สนง.คณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา
219.41 0 0

9 ลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรู

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
14.23 11.31 0.21

10 สรางจิตสํานึกความเปนไทยเพื่อพัฒนา

เด็กไทยอยางย่ังยืน

สนง.คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
17.53 17.53 2.06

4 สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 10.2 10.2 1.53

1 โครงการกอสรางอาคารท่ีพักอาศัยใหกับ

ขาราชการตํารวจ (แฟลต 163 หลัง และ

เรือนแถวช้ันประทวน 227 หลัง)

สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

10.2 10.2 1.53

5 สาขาสิ่งแวดลอม 2.13 2.13 0.72

1 โครงการประชาปองภัยดับไฟปา กรมอุทยานแหงชาติ

 สัตวปา และพันธุ

พืช

2.13 2.13 0.72

ที่ หนวยงานโครงการยอย

 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินท่ีอนุมัติ วงเงินตามสญัญา ผลการเบิกจาย

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

6 สาขาพัฒนาการทองเท่ียว 26.34 1.99 0.53

1 โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตรและสวน

รกุขชาต ิเพื่อเพิ่มศักยภาพการทองเทีย่วทาง

ธรรมชาตใินพื้นทีอ่นุรกัษ

กรมอุทยานแหงชาติ

 สัตวปา และพันธุพืช

15.75 1.6 0.46

2 โครงการพื้นฟูและพัฒนาคณุภาพการ

ทองเทีย่วใหเกิดความยั่งยืน

สนง.ปลัดกระทรวง

การทองเที่ยวและกีฬา
10.2 0 0

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพหนวยงานใน

การปองกันรกัษาปาและสภาพปา

กรมอุทยานแหงชาติ

 สัตวปา และพันธุพืช

0.39 0.39 0.08

7 สาขาการลงทุนในระดับชุมชน 971.42 0 0

1 โครงการทําดมีีอาชพี กองอํานวยการ

รกัษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร

27.62 0 0

2 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555)

กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน

263.12 0 0

3 โครงการสงเสรมิเพิ่มศักยภาพการบรกิาร

สาธารณะขั้นพื้นฐานฯ

กรมสงเสรมิการ

ปกครองทองถ่ิน

490.83 0 0

4 พัฒนาจังหวดัและกลุมจังหวดั จังหวดัระยอง 189.84 0 0

8 สาขาพัฒนาดานสาธารณสุข พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 184.88 0 0

1 โครงการพัฒนาระบบบรกิารระดบัตตยิภูมิ สนง.ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข
11.54 0 0

2 โครงการพัฒนาระบบบรกิารระดบัทตุยิภูมิ สนง.ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข
130 0 0

3 โครงการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ

ประจําตําบล

สนง.ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข
15.07 0 0

4 โครงการสนับสนุนการปฏิบตังิานของ

เครอืขายบรกิารทกุระดบั

สนง.ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข
28.27 0 0

ท่ี หนวยงานโครงการยอย

 
  ที่มา: กระทรวงการคลัง   http://www.tkk2555.com/online/   ขอมูล ณ  วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม รอยละ วงเงิน รอยละ

1 โครงการสงเสริมปทองเที่ยวจังหวัดระยอง 2553 19,000,000.00 - - 19,000,000.00 100.00 
2 โครงการตรวจสอบฟารมมาตรฐานอยางยั่งยืน 500,000.00 - - 500,000.00 100.00 

3 โครงการเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตมัน 2,025,000.00 - - 2,025,000.00 100.00 

4 โครงการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใชปุยพืชสด 1,100,000.00 - - 1,100,000.00 100.00 

5 โครงการสงเสริมการเล้ียงโคเน้ือในสวนผลไมเพ่ือ

เพ่ิมรายไดใหกับเกษตรกร(ศูนยวิจัยและถายทอด
2,000,000.00 - - 2,000,000.00 100.00 

6 โครงการสานสัมพันธสายใยคนทกุวยัใน

ครอบครัวและศูนย 3 วยัสานสายใยรักแหง

ครอบครัว หนองตะพาน

1,550,300.00 - - 1,550,300.00 100.00 

7 โครงการควบคมุและปองกนัโรคไขหวดันก 500,000.00 - - 500,000.00 100.00 

8 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพ

ประชาชนแข็งแรง

5,000,000.00 90,000.00 1.80 4,910,000.00 98.20 

9 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระ

ราชปูถมัภ สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร

200,000.00 - - 200,000.00 100.00 

10 โครงการสนับสนุนกจิกรรมคลนิิกเกษตร

เคลือ่นทีใ่นพระบรมราชานุเคราะห และ

กจิกรรมตามราชพิธี ประจําป 2553

200,000.00 - - 200,000.00 100.00 

11 โครงการฟนฟูแมน้ําประแสร อ.แกลงระยอง 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 100.00 

12 โครงการพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษ

พื้นทีป่าไมในเมือง

2,000,000.00 584,139.82 29.21 1,415,860.18 70.79 

13 โครงการคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ
10,000,000.00 920,771.20 9.21 9,079,228.80 90.79 

 รวมท้ังสิ้น 45,075,300.00 1,594,911.02 3.54 43,480,388.98 96.46 

ท่ี โครงการ  งบประมาณ
เบิกจาย คงเหลือ

 
ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง  ณ  สิ้นเดือนมกราคม 2552

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

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

๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  1.59  ลานบาท  (รอยละ 3.54) 
๏  คงเหลือ  จํานวน  43.48  ลานบาท  (รอยละ 96.46) 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

5.1  สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 

  
 สินค าหนึ่ งตํ าบล   หนึ่ งผ ลิตภัณฑ   (OTOP)         
ในเดือนมกราคม 2553  ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 102.83 ลานบาท  
ขยายตัวรอยละ 5.74 ตามการเพิ่มขึ้นของสินคาประเภท
อาหาร   ประเภทผาและเครื่องแตงกาย   และประเภท
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ 5 ดาว 
ที่สําคัญของจังหวัด  ไดแก ปลาหมึกปรุงรส  ทุเรียนทอด
กรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  ปลากระตักปรุงรส
สมุนไพร  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        

ในเดือนกุมภาพันธ 2553 คาดวามูลคาการจําหนายสินคา
ขยายตัวไดดี  ทั้งนี้  ไดจัดใหมีสถานที่จําหนายสินคา OTOP  
ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเที่ยว  ประกอบกับมีการ
เผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อขยายตลาดสําหรับ
ลูกคาที่อยูในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวก
มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2553
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 97.25 117.91 135.24 102.83
  % -11.25 -8.80 4.50 5.74
1. อาหาร 58.86 78.09 92.35 65.57
  % -16.23 -11.20 3.52 11.40
2. เคร่ืองดื่ม 1.94 1.82 1.55 1.32
  % -61.58 -35.00 -32.90 -31.96
3.ผาและเครื่องแตงกาย 1.18 1.37 1.48 1.19
  % 49.37 30.48 5.71 0.85
4.ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 34.63 35.60 38.91 34.05
  % 14.71 -0.45 8.69 -1.67
5.สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 0.64 1.03 0.95 0.70
  % -80.55 -40.80 35.71 9.37

รายงาน
2552

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชมุชนจังหวัดระยอง   

สวนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมกราคม ปี 2553 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลที่แกไขปญหาความยากจน   โดยใหความ
ชวยเหลือประชาชนทั่วไปที่ตองการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อชวยใหประชาชน
มีอาชีพเกิดการสรางงานและสรางรายไดเพิ่มขึ้น  สินเชื่อที่
อนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  จํานวน  23,032  ราย  เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น   733.17  ลานบาท   ในเดือนมกราคม  2553      
การใหสินเชื่อของโครงการธนาคารประชาชนเพิ่มขึ้น     
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  โดยอนุมัติเงินกู
จํานวน  220  ราย (เพิ่มขึ้นรอยละ 98.20)  และจํานวนเงิน
อนุมัติ  9.75  ลานบาท   (เพิ่มขึ้นรอยละ 98.57)   สวน     
ยอดหนี้คางชําระตั้งแต  3  เดือนขึ้นไป  มีจํานวน  26.29  
ลานบาท  (เพิ่มขึ้นรอยละ 28.81)  และรอยละของหนี้ที่    
คางชําระ รอยละ  9.57  (ลดลงรอยละ  49.68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2553
ม.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

อนุมัติเงินกู(ราย) 111 600 499 220
  % 76.19 131.66 150.75 98.20
จํานวนเงินกู 4.91 38.36 17.01 9.75
  % 120.18 384.34 244.33 98.57
รับชําระคืน 4.51 10.24 10.54 8.06
  % 38.77 62.28 153.98 78.71
เงินกูคงเหลือ 107.36 253.23 265.88 274.51
  % 3.16 133.39 147.75 155.69
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 20.41 39.11 38.52 26.29
  % 10.44 84.13 113.29 28.81
รอยละของหนี้คางชําระ 19.02 15.44 14.48 9.57
  % 7.09 -21.14 -13.96 -49.68 

รายการ
2552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 


