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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
 

ภาวะเศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวต่อเนื่อง
โดยมีแรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศและการท่องเท่ียว  
ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน  
สอดคล้องกับภาคการผลิตท่ีขยายตัวหลังจากชะลอลง
เล็กน้อยในเดือนก่อน  ท้ังน้ี  รายได้เกษตรกรและรายได้ 
จากการท่องเท่ียวเป็นปัจจัยส าคัญต่อการขยายตัวของ      
อุปสงค์ในประเทศ 

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจภายนอกประเทศอยู่ใน  
เกณฑ์ดี  โดยท้ังทุนส ารองระหว่างประเทศ  หนี้ต่างประเทศ  
และดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่ในเกณฑ์ดี  ส่วนเสถียรภาพ
ภายในประเทศยังคงมีแรงกดดันให้อัตราเงินเฟ้อปรับสูงขึ้น  
ท้ังจากราคาอาหารสด  และราคาผู้ผลิตท่ีปรับตัวสูงขึ้น 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือน กุมภาพันธ์ 2553  
ขยายตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน                   
โดย ด้านอุปทาน ขยายตัว  โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม
ขยายตัวจากมูลค่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญ   ด้านการค้า
ระหว่างประเทศขยายตัวตามการส่งออก  ภาคอุตสาหกรรม
ชะลอตัว จากจ านวนโรงงานและทุนจดทะเบียน
อุตสาหกรรมลดลง ส่วนภาษีสรรพสามิต เพ่ิมขึ้น  ส่วนภาค
เหมืองแร่และเหมืองหิน หดตัวจากแร่ทรายแก้วและ
หินแกรนิต  ด้าน อุปสงค์ ขยายตัวได้ดี  โดยก ารบริโภค
ภาคเอกช นขยายตัวดี  จากภาษีมูลค่าเพ่ิมและรถยนต์นั่ง 
ส่วนบุคคล  การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว จากพ้ืนท่ีอนุญาต
ก่อสร้าง  ธุรกิจนิติบุคคล และรถยนต์พาณิชย์ท่ีเพ่ิมขึ้น  และ
การเบิกจ่าย งบลงทุน เพ่ิมขึ้น   ด้าน การเงิน ขยายตัวได้ดี     

ท้ังปริมาณเงินฝาก และสินเช่ือ จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น  ด้านดัชนีราคาผู้บริโภคในจังหวัด เพ่ิมจาก
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการจ้างงานเพ่ิมขึ้น   

 
 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)                                        
 -  เกษตรกรรม  ขยาย ตัว จากการเพ่ิมขึ้นของ    
มูลค่าผลผลิตยางพารา มันส าปะหลัง และสับปะรด 
  -   ปศุสัตว์   ขยาย ตัว   จากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ผลผลิตเป็ดเนื้อและสุกร  แต่มูลค่าผลผลิตไก่เนื้อลดลง 

  -  เหมืองแร่และเหมืองหิ น  หดตัว  จากปริมาณ
ผลผลิตแร่ทรายแก้วและหินแกรนิต   
  -  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัว โดยจ านวนโรงงาน
และทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมลดลง ส่วน ภาษี
สรรพสามิตเพ่ิมขึ้นตามภาษีน้ ามันเป็นหลัก   
  -   การบริการและการท่องเท่ียว  ชะลอ ตัว โดย
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดลดลง  
 
 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 
  -  การบริโภคภาคเอกช น ขยายตัวทุกองค์ประกอบ 
โดยเฉพาะภาษี มูลค่าเพ่ิม   รถยน ต์น่ัง ส่วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่  

 -  การลงทุนภาคเอกชน   ขยายตัว จากการเพ่ิมขึ้น
ของพ้ืนท่ีอนุญาตก่อสร้าง จ านวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ  และ
รถยนต์พาณิชย์ 

 -  การใช้จ่ายภาครัฐ   ขยายตัว  จากการเพ่ิมขึ้นของ   
ผลการเบิกจ่ายงบประจ าและงบลงทุน 

 -  การค้าระหว่างประเทศ   ขยายตัว  โดยการน าเข้า
และการส่งออกเพ่ิมขึ้น 

 

 เศรษฐกิจด้านการเงิน   
  -  ด้านการเงิน  ขยายตัว   โดยปริมาณเงินฝาก และ
สินเช่ือเพ่ิมขึ้น  และอัตราดอกเบ้ียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

 

ส่วนที่ 1 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
รายงานภาวะเศรษฐกจิการคลังจังหวัดระยอง 

เดือนกุมภาพันธ์ 2553 
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 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ด้านระดับราคา  ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ   6.50   ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม  และกลุ่มพลังงาน 
 -  ด้านการจ้างงาน   ขยายตัว  จากผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพ่ิมขึ้น  ส่วนอัตราการว่างงาน  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 ด้านรายได้ 
 การจัดเก็บรายได้  
  เดือนกุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดระยองมีรายได้สุทธิ  
8,936.34  ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  
4,681.27  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  110.02  และสูงกว่า
ประมาณการ  2,280.23  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  34.26 
  การจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได้รวมท้ังสิ้น  46,307.43  ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  24,367.67  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  111.07  
และสูงกว่าประมาณการ  13,286.09  ล้านบาท  คิดเป็น   
ร้อยละ  40.23 
           
  การน าส่งรายได้  
  เดือนกุมภาพันธ์ 2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจ านวน  9,834.10  ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษี
อากร  8,728.50  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  88.76  รายได้อื่น  
0.22  และรายได้จากเงินนอก งบประมาณ 1,105.38 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  11.24 
 
  รายได้น าส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553)  มีจ านวน  48,572.98           
ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษีอากร  43,161.44  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  88.86  รายได้อื่น  1.23  ล้านบาท  และ
รายได้จากเงินนอกงบประมาณ  5,410.31  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  11.14 
  

 ด้านรายจ่าย 
 เดือนกุมภาพันธ์  2553  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จ านวน  1,800.92  ล้านบาท        
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  331.86  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  22.59 
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553)  จังหวัดระยอง  
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ านวน  7,422.05  ล้านบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  822.66  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  12.47 

            
 ด้านฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด  
  เดือนกุมภาพันธ์  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจากเงินงบประมาณ  8,728.72  ล้านบาท  ขณะท่ี
รายจ่ายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,562.65  ล้านบาท  ท าให้ฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  7,166.07  ล้านบาท 
             
  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนกุมภาพันธ์  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  340.25  ล้านบาท  
ขณะท่ีรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน  
218.74  ล้านบาท  ท าให้ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกินดุล  121.51  ล้านบาท   
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

1.3  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายโครงการภายใต้
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและงบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 
 

 โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  จังหวัดระยอง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  เดือนกุมภาพันธ์ 2553 
 -  จัดท าโครงการ   จ านวน  39  โครงการ   
  -  วงเงินอนุมัติ  จ านวน  11,035.84  ล้านบาท 

-  วงเงินตามสัญญา จ านวน  850.59  ล้านบาท 
-  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน  230.85  ล้านบาท   
   (ร้อยละ  27.14) 
-  คงเหลื่อ  จ านวน  619.74  ล้านบาท   
    (ร้อยละ  72.86) 

 
 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 จังหวัดระยอง  ได้รับงบประมาณ 45.07 ล้านบาท 
เดือนกุมภาพันธ์ 2553 
  -  จัดท าโครงการ   จ านวน  13  โครงการ   
  -  งบประมาณ  จ านวน  45,07  ล้านบาท 

-  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน  3.38  ล้านบาท   
   (ร้อยละ 7.50) 
-  คงเหลือ  จ านวน  41.69  ล้านบาท   
   (ร้อยละ 92.50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

 โครงการสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
   สินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   ( OTOP)         
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553  หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมียอดการจ าหน่าย  จ านวน 122.24 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 3.85 ตามการลดลงของ สินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องดื่ม  ส าหรับสินค้า  OTOP  ระดับ 5 ดาว ท่ีส าคัญ
ของจังหวัด  ได้แก่ ปลาหมึกปรุงรส   ทุเรียนทอดกรอบ 
สับปะรดสุญญากาศ  น้ าปลา  ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  
น้ ามังคุดเข้มข้น  และชุดส าเร็จรูปสตรีผ้าไทย   เป็นต้น และ
สินค้าOTOP ได้มีจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้าและ
การจ าหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ไทยต าบลดอทคอม
( www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เป็นต้น 

 

 โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายย่อย  เช่น  การค้าขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เป็นการให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบ้ียต่ าเพ่ือช่วยให้
ประชาชนมีอาชีพเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  
สินเช่ือท่ีอนุมัติตั้งแต่เริ่มโครงการ  จ านวน  23,324  ราย  
เป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น  742.92   ล้านบาท   ใน เดือน
กุมภาพันธ์ 2553    การให้สินเช่ือของโครงการธนาคาร
ประชาชน เพ่ิมขึ้น  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
โดยอนุมัติเงินกู้จ านวน  292   ราย ( เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  22.18 )  
และจ านวนเงินอนุมัติ  10.48  ล้านบาท  (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  
24.17 )   ส่วนยอดหนี้ค้างช าระตั้งแต่   3   เดือนขึ้นไป            
มีจ านวน  38.39   ล้านบาท  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 78.72 )  และ  
ร้อยละของหนี้ท่ีค้างช าระ  ร้อยละ  13.75   (ลดลงร้อยละ  
31.90) 
 

 

 

 

 

 

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


 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 5 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัด 
 

  สัญญาณอันตรายต้องรีบแก้ไข        สัญญาณเฝ้าระวัง        ปลอดภัยและผ่าน 
 

ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 

เกษตรกรรม   
ปศุสัตว์   
เหมืองแร่และย่อยหิน   จากการลดลงแร่ทรายแก้ว และหินแกรนิต 
อุตสาหกรรม  โรงงานและทุนจดทะเบียนชะลอตัว 
ภาคบริการและการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการนักท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น 
การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน   
การใช้จ่ายภาครัฐ   
การค้าระหว่างประเทศ   
ด้านการเงิน   
ด้านระดับราคา  ดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 จากการ 
  เพิ่มขึ้นหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
ด้านการจ้างงาน   
งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด   
1 โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  จังหวัดระยอง   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2553  

-  จัดท าโครงการ จ านวน  39  โครงการ   
-  วงเงินอนุมัติ  จ านวน  11,035.84  ล้านบาท 
-  วงเงินตามสัญญา จ านวน  850.59  ล้านบาท 
-  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน  230.85  ล้านบาท (ร้อยละ  27.14) 
-  คงเหลื่อ  จ านวน  619.74  ล้านบาท (ร้อยละ  72.86) 

2 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 3  
จังหวัดระยอง   

-  จัดท าโครงการ  จ านวน  13  โครงการ   
-  งบประมาณ  จ านวน  45,07  ล้านบาท 
-  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน  3.38  ล้านบาท  (ร้อยละ 7.50) 
-  คงเหลือ  จ านวน  41.69  ล้านบาท  (ร้อยละ 92.50) 

 

 ควรเร่งรัดให้ส่วนราชการเร่งการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 6 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือน กุมภาพันธ์ 2553  
ขยายตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน                   
โดย ด้านอุปทาน ขยายตัว  โดยเฉพาะด้านเกษตรกรรม
ขยายตัวจากมูลค่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจส าคัญ   ด้านการค้า
ระหว่างประเทศขยายตัวตามการส่งออก  ภาคอุตสาหกรรม
ชะลอตัว จากจ านวนโรงงานและทุนจดทะเบียน
อุตสาหกรรมลดลง ส่วนภาษีสรรพสามิต เพ่ิมขึ้น  ส่วนภาค
เหมืองแร่และเหมืองหิน หดตัวจากแร่ทรายแก้วและ
หินแกรนิต  ด้าน อุปสงค์ ขยายตัวได้ดี  โดยก ารบริโภค
ภาคเอกช นขยายตัวดี  จากภาษีมูลค่าเพ่ิมและรถยนต์นั่ง 
ส่วนบุคคล  การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว จากพ้ืนท่ีอนุญาต
ก่อสร้าง  ธุรกิจนิติบุคคล และรถยนต์พาณิชย์ท่ีเพ่ิมขึ้น  และ
การเบิกจ่ายงบลงทุนเพ่ิมขึ้น   ด้านการเงินขยายตัวได้ดี  ท้ัง
ปริมาณเงินฝากและสินเช่ือจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มปรับตัว
ดีขึ้น  ด้านดัชนีราคาผู้บริโภคในจังหวัด เพ่ิมจากหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม และด้านการจ้างงานเพ่ิมขึ้น   

 
 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)                                        
 -  เกษตรกรรม  ขยาย ตัว จากการเพ่ิมขึ้นของ    
มูลค่าผลผลิตยางพารา มันส าปะหลัง และสับปะรด 
  -   ปศุสัตว์   ขยาย ตัว   จากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่า
ผลผลิตเป็ดเนื้อและสุกร  แต่มูลค่าผลผลิตไก่เนื้อลดลง 

  -  เหมืองแร่และเหมืองหิ น  หดตัว  จากปริมาณ
ผลผลิตแร่ทรายแก้วและหินแกรนิต   
  -  ภาคอุตสาหกรรม  ชะลอตัว โดยจ านวนโรงงาน
และทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมลดลง ส่วน ภาษี
สรรพสามิตเพ่ิมขึ้นตามภาษีน้ ามันเป็นหลัก   
  -   การบริการและการท่องเท่ียว  ชะลอ ตัว โดย
นักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดลดลง  

 
 
 
 

 
 

 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 
  -  การบริโภคภาคเอกช น ขยายตัวทุกองค์ประกอบ 
โดยเฉพาะภาษี มูลค่าเพ่ิม   รถยน ต์น่ัง ส่วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่  

 -  การลงทุนภาคเอกชน   ขยายตัว จากการเพ่ิมขึ้น
ของพ้ืนท่ีอนุญาตก่อสร้าง จ านวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ  และ
รถยนต์พาณิชย์ 

 -  การใช้จ่ายภาครัฐ   ขยายตัว  จากการเพ่ิมขึ้นของ   
ผลการเบิกจ่ายงบประจ าและงบลงทุน 

 -  การค้าระหว่างประเทศ   ขยายตัว  โดยการน าเข้า
และการส่งออกเพ่ิมขึ้น 

 

 เศรษฐกิจด้านการเงิน   
  -  ด้านการเงิน  ขยายตัว   โดยปริมาณเงินฝาก และ
สินเช่ือเพ่ิมขึ้น  และอัตราดอกเบ้ียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ด้านระดับราคา  ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยอง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ   6.50   ตามการสูงขึ้นของหมวดอาหารและ
เครื่องดื่ม  และกลุ่มพลังงาน 
 -  ด้านการจ้างงาน   ขยายตัว  จากผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพ่ิมขึ้น  ส่วนอัตราการว่างงาน  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

   รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิ จ ใน เดือน
กุมภาพันธ์ 2553  มีดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกจิจังหวัดระยอง 
 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 7 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.1  เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ด้านเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรม   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553   ขยายตัว        
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน   จากการเพ่ิมขึ้นของ
ราคายางพาราและมันส าปะหลังเป็นส าคัญ   โดยด้าน มูลค่า
ผลผลิตยางพาราเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  5.39  จากราคายางพาราท่ี
เพ่ิมขึ้น จากอุปสงค์ของโลกท่ีฟ้ืนตัวต่อเนื่อง  ตามการ
ขยายตัวของ อุตสาหกรรมยานยนต์ ในจีนและญี่ปุ่น          
ด้าน มูลค่าผลผลิตมันส าปะหลัง เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  39.95      
โดยราคามันส าปะหลังปรับตัวสูงขึ้นมาก  เนื่องจาก อุปสงค์
โลกโดยเฉพาะจากจีนปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง  ตามความ
ต้องการผลิตภัณฑ์มันเส้นเพ่ือใช้ในการผลิตเอทานอลท่ี  
เพ่ิมมากขึ้น  และมูลค่าผลผลิตสับปะรดเพ่ิมขึ้นร้อยละ  6.27  
จากราคาสับปะรดเพ่ิมขึ้นตามความต้องการของโรงงาน
แปรรูป  ส่วนปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลง  เนื่องจาก      
ในปลายปีก่อนเกษตรกรประสบปัญหาราคาตกต่ า  จึงท าให้
เกษตรกรลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกลง 
   

  แนวโน้มด้านเกษตรกรรม  ในเดือนมีนาคม 2553  
คาดว่าจะขยายตัว  โดยมูลค่า ยางพารา และ มันส าปะหลัง   
คาดว่าจะขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะราคายางพาราและ
มันส าปะหลังท่ีทรงตัวอยู่ในระดับสูง  เนื่ องจากการฟ้ืนตัว
ของอุปสงค์โลกและอุปทาน  ในต่างประเทศลดลง         
ด้านมูลค่าสับปะรดคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น   เนื่องจากตลาด
ยังมีความต้องการสินค้าอยู่มาก และ ราคาสับปะรดท่ียังอยู่
ในระดับสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าผลผลิตด้านเกษตรกรรม 
หน่วย: ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ยางพารา 68.04 145.52 125.03 71.71
 r% 608.75 278.37 99.60 5.39
มันส าปะหลัง 61.95 149.55 108.17 86.70
 r% -55.89 190.16 52.35 39.95
สับปะรด 166.44 190.19 233.78 176.88
 r% -28.16 18.56 30.17 6.27

รายการ
25532552

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา:  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง, ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางจังหวัดระยอง 

 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 8 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

๏  ด้านปศุสัตว์ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว์   ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2553   ขยาย ตัว         
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน   จากการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณและราคาเป็ดเนื้อและสุกรเป็นหลัก   โดยด้าน มูลค่า
ผลผลิต เป็ด เนื้อ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  43.75  เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิต เป็ด เนื้อท่ีเพ่ิมขึ้น  ตามความต้องการของตลาด  
ประกอบกับราคาท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง   และมูลค่าผลผลิต
สุกร เพ่ิมขึ้น ร้อยละ   30.71  เนื่องจากปริมาณผลผลิต        
สุกรออกสู่ตลาดเพ่ิมขึ้น  ตามราคาสุกรท่ีเพ่ิมขึ้น     
ประกอบกับจังหวัดระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีแรงงาน
เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในจังหวัดระยองเป็นจ านวนมาก    
จึงส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคเนื้อสุกรเพ่ิมขึ้นด้วย       
อย่างไรก็ตาม  มู ลค่าผลผลิต ไก่ เนื้อ ลดลง ร้อยล ะ 5.16       
โดยปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดลงอย่างมาก  ขณะท่ีราคา   
ไก่เนื้อยังคงสูงขึ้น  ประกอบกับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ค่อนข้าง
เงียบเหงา  อาจจะเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว  ท าให้
ประชาชนไม่ค่อยจับจ่ายสินค้ามากเท่าท่ีควร   ส าหรับราคา
ไข่ไก่เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนจาก  2.09  
บาท/ฟอง  เป็น 2.27  บาท/ฟอง  และ ราคาไข่เป็ด เพ่ิมขึ้น    
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จาก  3.02  บาท/ฟอง  
เป็น  3.49  บาท/ฟอง   
 

  แนวโน้มด้านปศุสัตว์   ในเดือนมีนาคม 2553   
คาดว่า ขยายตัว  โดยด้านมูลค่าผลผลิตไก่เนื้อคาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้น  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟ้ืนตัว  ด้านมูลค่า
ผลผลิตสุกรคาดว่าจะยังคงเพ่ิมขึ้น  จากราคาท่ียังคงอยู่ใน
ระดับสูง  ประกอบกับความต้องการของผู้บริโภคมีอย่าง
ต่อเนื่อง  ด้านมูลค่าผลผลิตเป็ดเนื้อมีแนวโน้มจะปรับตัว
สูงขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ 
   หน่วย: ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ไกํเนื้อ 141.80 109.70 131.21 134.49
 r% 22.28 -9.22 6.09 -5.16 
เป็ดเนื้อ 25.37 38.57 19.42 36.47
 r% 16.64 94.50 -23.75 43.75
สุกร 38.55 48.71 51.12 50.39
 r% -22.45 38.22 34.74 30.71

รายการ
2552 2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา:  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 9 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ด้านเหมืองแร่และเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 เหมืองแร่และเหมืองหิน   ใน เดือนกุมภาพันธ์ 
2553   หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ ปีก่อนจากการ
ลดลงของปริมาณผลผลิตแร่ทรายแก้ว และหินแกรนิต    
เป็นส าคัญ  โดยมูลค่าผลผลิตของแร่ทรายแก้วหดตัวร้อยละ  
8.18  เนื่องจากความต้องการของตลาดท่ีลดลง  และ
ผู้ประกอบการบางส่วนก าลังอยู่ระหว่างขอต่อใบอนุญาต
ประทานบัตรการท าเหมืองแร่ทรายแก้ว  ด้าน มูลค่าผลผลิต
หินแกรนิต ลดลงร้อยละ  57.19  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการ
น าเข้า แกรนิต จากจีนท่ีมีราคาถูกกว่า มาจ าหน่ายเป็น    
จ านวนมาก  ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการต้องลดการผลิต 
ส่วนมูลค่าผลผลิตหินปูน เพ่ิมขึ้น ร้อยละ   5.46   เนื่องจาก
มาตรการของภาครัฐ และภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ี ช่วย
สนับสนุนให้ปริมาณความต้องการใช้หินปูนเพ่ิมขึ้น  
        

 แนวโน้มการผลิตเหมืองแร่และเหมืองหิน           
ในเดือนมีนาคม 2553  คาดว่าจะชะลอตัว  จากมูลค่าผลผลิต
แร่ทรายแก้ว คาดว่าจะหดตัว  ส่วนมูลค่า ผลผลิตหินปูน มี
แนวโน้มท่ีจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น  ตามความต้องการของตลาด
ท่ีเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าผลผลิตเหมืองแร่และเหมืองหิน 
หน่วย: ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

แรํทรายแก๎ว 20.65 24.50 8.13 18.96
 r% 56.91 189.94 -27.73 -8.18 
หนิปูน 6.41 6.09 6.32 6.76
 r% 70.93 -33.22 -3.51 5.46
หนิแกรนติ 18.85 13.06 12.03 8.07
 r% 183.03 -30.64 -30.38 -57.19 

รายการ
25532552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา:  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 10 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

๏  ด้านอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553  ชะลอตัว  
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  แม้ว่าภาษีสรรพสามิต
น้ ามันท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมาก  แต่จ านวนแรงงานและโรงงาน
ภาคอุตสาหกรรมลดลง  โดยภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจาก
การผลิต เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  224.19  จากการเพ่ิมขึ้นของภาษี
น้ ามันเป็นส าคัญ  เนื่องจากในปีก่อนมีการปรับลดอัตราภาษี
น้ ามันลง  รองลงมาเป็นภาษีรถยนต์  และปริมาณการใช้
ไฟฟ้าอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.45 อย่างไรก็ตาม  
จ านวนโรงงาน  จ านวนแรงงาน  และจ านวนทุนจดทะเบียน
ภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ   6.85  , 1.00   และ  0.12 
ตามล าดับ เนื่องจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิกกิจการ
เพ่ิมขึ้น 
 

  แนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรม   ในเดือน
มีนาคม 2553  คาดว่าจะ ชะลอตัว   จากภาษีสรรพสามิต
เพ่ิมขึ้น  ตามภาษีน้ ามันท่ีสูงขึ้นมาก  ด้าน จ านวนโรงงาน
อุตสาหกรรมและการจ้างแรงงานยังคง ลดลง ส าหรับปัจจัย
ลบท่ีมีผลต่ออุตสาหกรรม   คือ  ปัญหาเศรษฐกิจโลก ชะลอ
ตัว  ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  เสถียรภาพทาง
การเมือง ของประเทศ และการระงับการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

 ปริมาณการใช๎ไฟฟ้า
อุตสาหกรรม   (ล๎านกิโลวัตต์)

508.28 539.25 515.09 510.57

r% -14.02 5.45 13.72 0.45

โรงงานอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,810 1,781 1,781 1,686

r% 3.90 -2.57 -1.82 -6.85 

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 150,483 148,943 148,943 148,985

r% 4.08 -1.32 -0.99 -1.00 

ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม*(ล๎านบาท) 860,311.34 859,247.94 859,247.94 859,278.78

r% 5.19 -0.09 -0.08 -0.12 

ภาษีสรรพสามิต(ล๎านบาท) 1,479.85 5,246.40 5,604.85 4,797.50

r% -52.16 1,159.91 969.22 224.19

รายการ
25532552

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน,   
                          *  คือ  ยอดสะสม  
ท่ีมา:  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง1และ 2 

 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 11 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

๏  ด้านการบริการและการท่องเท่ียว   
 

  การบริการและการท่องเท่ียวชะลอตัวเม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน   โดยมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในจังหวัดระยองในช่วงไตรมาสท่ี 4 เดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2552 (ตัวเลขประมาณการ)  จ านวน  461,527   คน          
ลดลงร้อยละ   9.42  โดยส่วนใหญ่ นักท่องเท่ียวชาวไทย      
ส่วนนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว
มากท่ีสุด  ได้แก่  ญี่ปุ่น  สวีเดน  เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา   
ตามล าดับ  ส าหรับ อัตราการเข้าพักโรงแรม   อยู่ท่ีร้อยละ  
43.81   ลดลง เม่ือเทียบกับ ช่วง เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ  
10.28   
 

   
 
 
 

 
 

 

 
 

  แนวโน้มการท่องเท่ียว   ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 
(ไตรมาสท่ี 1/2553)  คาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเท่ียวเดินทาง
มาท่องเท่ียวในจังหวัด เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูการ
ท่องเท่ียว  จังหวัดระยอง เป็นหนึ่งในจังหวัดท่ีมีศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียวหลากหลายรูปแบบ  สามารถมาเยือนได้
ตลอดท้ังปี มีชายหาด มีทะเลท่ีสวยงาม  โดยเฉพาะ          
เกาะเสม็ดแหล่งมัดใจนักเดินทางแล้ว ยังมีป่าเขา  น้ าตกและ
แหล่งท่องเท่ียว ทางประวัติศาสตร์มากมาย  ส าหรับการ
เดินทางสะดวกท้ังรถส่วนตัวหรือรถโดยสารประจ าทาง 
และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก  ด้านจ านวนสถานพัก
แรมมีท้ังหมด  244  แห่ง  มีจ านวนห้องพัก  9,596  ห้อง   
วันพักเฉลี่ย  3.08  วัน   และ สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญของ
จังหวัดระยอง ได้แก่  เกาะเสม็ด   หาดแม่ร าพึง  หาดแม่พิม    
และตลาดบ้านเพ   เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองชี้การบริการและการท่องเท่ียว 
 

2550

ทัง้ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ทัง้ปี ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3e ไตรมาส4e

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

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

 อัตราการเขา๎พักของโรงแรม  

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

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

รายการ
2551 2552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน  
                 - เป็นข้อมูลดิบ(Raw Data)ซึ่งเป็นจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท และบังกะโลเท่านั้น   
ที่มา:  ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (http://www.tourism.go.th/2009/th/statistic/tourism.php?cid=12) 

 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 12 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.2  เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553   
ขยาย ตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน   ตามการ
เพ่ิมขึ้นของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและจ านวนรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล  โดยภ าษีมูลค่าเพ่ิม ท่ีจัดเก็บได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ   
67.49   ตามการเพ่ิมขึ้นของการ น าเข้าผ่านด่านศุลกากร  
ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีอากรได้เพ่ิมขึ้น  จ านวนรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่เพ่ิมขึ้นร้อยละ   80.84  เนื่องจาก
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ   ประกอบกับการได้รับเงินโบนัส
ของพนักงานโรงงานและเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากราคา
สินค้าเกษตรท่ีสูงขึ้น  ส่งผลให้การจ าหน่ายรถยนต์เพ่ิมขึ้น  
ด้านจ านวนร ถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
23.72  เนื่องจา กผู้ประกอบการมีการส่งเสริมการขาย       
เพ่ือขยายส่วนแบ่งตลาด  ท าให้มีรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่
ออกสู่ตลาด  ราคาไม่แพงมาก  การซื้อรถได้ง่ายขึ้น และ  
การผ่อนช าระหลายงวดจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อรถจักรยานยนต์
มากขึ้น  และด้าน ปริมาณการใช้ไฟฟ้าครัวเรือน เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ  9.52  ตามการเพ่ิมขึ้นของท่ีอยู่อาศัยและอาคาร
พาณิชย์  
 

แนวโน้มการบริโภค  ในเดือนมีนาคม 2553     
คาดว่าจะขยายตัว จากภาษีมูลค่าเพ่ิม จ านวนรถยนต์นั่ง และ
รถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น          
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีขึ้น  และความเช่ือม่ัน
ผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ประชาชนยังมีความกังวล
ถึงปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และการระงับการลงทุนใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
จ้างงานในอนาคต 

 
 
 
  
 
 
 
 

เคร่ืองชีด้้านการบริโภคภาคเอกชน 
 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ภาษีมูลคําเพ่ิม(ล๎านบาท) 1,690.10 3,829.94 3,513.49 2,830.68 

  r% -67.65 49.90 62.92 67.49
รถยนต์นัง่จดทะเบียนใหม(ํคัน) 308.00 151.00 706.00 557.00 
  r% -15.38 -15.17 48.01 80.84
รถจักรยายยนต์จดทะเบียนใหม(ํคัน) 2,538.00 3,272.00 2,998.00 3,140.00 

  r% -17.52 26.23 23.68 23.72
ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าครัวเรือน(ล๎านกิโลวัตต์) 36.23 38.97 41.28 39.68 
  r% 1.51 28.06 18.25 9.52

รายงาน
25532552

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ท่ีมา:  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอปลวกแดง,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอแกลง, ส านักงาน
สรรพากรพื้นท่ีระยอง, ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 

 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 13 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 

 
 
 
 
 

 

   
การลงทุนภาคเอกชน   ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2553   

ขยายตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน   จากการเพิ่มขึ้น
ของจ านวน พื้นท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง และจ านวน รถยนต์
พาณิชย์จดทะเบียนใหม่  โดยจ านวนพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง  
จ านวน  89,382  ตารางเมตร  เพิ่มขึ้น ร้อยละ  18.54  จากการ
สูงขึ้นของพื้นท่ีอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและอาคาร
อุตสาหกรรม  ป ริมาณกา รจดทะเบียน รถยนต์พาณิชย์ เพิ่มขึ้น 
ร้อยล ะ 41.82  ปัจจัยส าคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจท้ังในและ
ต่างประเทศท่ีมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ความ
เช่ือม่ันและก าลังซื้อเริ่มฟื้นกลับคืนมา  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ  70.50  ส่วนจ านวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติ
บุคคลสุทธิและจ านวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ  14.79  
และ 65.79  เนื่องจากผู้ประกอบการมีการเปิดกิจการใหม่เพิ่มขึ้น  
จากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟื้นตัว  ส าหรับธุรกิจนิติบุคคลจดทะเบียน
ตั้งใหม่ท่ีส าคัญ ได้แก่  ประเภ ทกิจการ รับซื้อยางดิบยางพารา   
การน าเข้าและส่งออกสินค้าส าเร็จรูปท่ีท าจากยางพารา  ประเภท
กิจการธุรกิจให้เช่าอาคารพาณิชย์ และเกสท์เฮาส์ และประเภท
กิจการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประกอบกิจการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้าง 
 

 แนวโน้มการลงทุนภาคเอกช น  ในเดือน มีนาคม 
2553  คาดว่าจะขยายตัว จากพื้นท่ีอนุญาตก่อสร้างและจ านวน
ธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้น ส่วน การจดทะเบียนรถยนต์พาณิชย์ยังคง
ขยายตัวเนื่องจากความเช่ือม่ันทางธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้น  อย่างไร
ก็ตาม  ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  
รวมท้ังปัญหาจากกรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  กอปร
กับราคาน้ ามันที่ผันผวนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนใน
ระยะต่อไป 
 

 
 

เคร่ืองชีด้้านการลงทุนภาคเอกชน 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

 พ้ืนที่ได๎รับอนุญาตกอํสร๎าง
รวม(ตารางเมตร)

75,402 90,879 118,028 89,382

r% -61.39 55.10 111.12 18.54
 - ที่อยํูอาศยั(ตารางเมตร) 56,519 71,961 54,605 68,731

r% -22.32 34.05 13.28 21.61
 - อาคารพาณิชย์(ตารางเมตร) 13,224 2,582 53,263 10,270

r% -66.14 24.25 1,354.48 -22.34 
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 2,089 8,730 4,955 7,103

r% -97.25 1,165.22 22.68 240.02
 - อาคารและอ่ืนๆ(ตารางเมตร) 3,570 7,606 5,205 3,278

r% -51.98 254.92 520,400.00 -8.18 
 ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคธุรกจิ
(ลา๎นกโิลวัตต์)

15.93 17.05 17.65 27.16

r% 2.91 9.86 18.78 70.50
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลสุทธ(ิลา๎นบาท) 125.50 -5.65 336.94 144.06

r% -57.17 97.32 238.97 14.79
จ านวนธุรกจินิติบุคคลสุทธิ(ราย) 38 -14 68 63

r% -45.71 180.00 47.83 65.79
การจดทะเบยีนรถยนต์พาณิชย์(คนั) 330 199 637 468

r% -40.75 4.19 35.82 41.82

รายการ
25532552

หมายเหตุ :  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ท่ีมา: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ.ปลวกแดง,  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.แกลง,  ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง, 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง,  ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง    

 
 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 14 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.2.3  การใช้จ่ายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

     การใช้จ่ายภาครัฐ  ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2553   
ขยาย ตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  จากการ
เบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  โดยผลการเบิกจ่ายงบ ประจ า
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.96  เนื่องจากการปรับขึ้นของหมวด
เงินเดือนและค่าจ้าง  และผ ลการเบิกจ่ายงบลงทุน เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  85.32  เป็นผลจากการติดตามการเบิกจ่ายของส่วน
ราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้และเพ่ือช่วย
กระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ส า หรับผลการเบิกจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หดตัวจากการเบิกจ่าย
รายจ่ายลงทุน ลดลงร้อยละ 3.32  ส่วนการเบิกจ่าย รายจ่าย
ประจ าลดลงร้อยละ 27.31   

 

  แนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐ  ในเดือนมีนาคม 2553  
คาดว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนมีการเบิก จ่ายเพ่ิมขึ้น  ตาม
เป้าหมายของรัฐบาล   ในไตรมาส ท่ี 2  ก าหนดการเบิกจ่าย
ในภาพรวมร้อยละ 43  งบลงทุนร้อยละ  33  โดยมีมาตรการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
หน่วย: ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
รายจํายประจ าจากงบประมาณ 1,105.54 1,112.27 1,108.72 1,127.25
  r% 0.63 1.62 4.73 1.96
รายจํายลงทนุจากงบประมาณ 363.52 695.20 342.39 673.67
  r% 61.16 293.84 -44.51 85.32
รายจํายประจ าของ อปท. 148.77 206.81p 128.44p 108.14p
  r% 7.77 39.33 -38.51 -27.31 
รายจํายลงทุนของ อปท. 114.40 164.46p 96.87p 110.60p
  r% 87.14 135.04 143.76 -3.32 

รายการ
2552 2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
                    p คือ  ตัวเลขเบื้องต้น 
ที่มา :  - ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองจ านวน  68  แห่ง  ได้ข้อมูล
จ านวน  34  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  50.00 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 15 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.2.4   การค้าระหว่างประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

การค้าระหว่างประเทศ  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553   
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม  51,619.16  ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 60.68  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  
จากการฟ้ืนตัวของการน าเข้า  โดยการน าเข้ามีมูลค่าจ านวน  
39,979.85 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  76.09  เนื่องจาก
เศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น  ท าให้มีการ
น าเข้าสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิตเพ่ือกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
ส าหรับประเภทสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ  ได้แก่ น้ ามัน
ปิโตรเลียมดิบ คอนเคนเซต  และผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูปท า
ด้วยเหล็กคาร์บอนมากว่า 18 % โดยประมาณ  ด้าน การ
ส่งออกมีมูลค่าจ านวน  11,639.31  ล้านบาท  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
23.54   เนื่องจาก เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าฟ้ืนตัวอย่าง
ต่อเนื่อง  ท าให้การส่งออกอาจกลับมา เพ่ิมขึ้น  ส าหรับ
ประเภทสินค้าส่งออกท่ีส าคัญ   ได้แก่  น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  
น้ ามันเช้ือเพลิงหนักใช้กับเตาบอยเลอร์ และน้ ามัน
ปิโตรเลียมดิบ จากการน าเข้าสูงกว่าการส่งออกท าให้ ขาด
ดุลการค้า  (ผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด)  จ านวน 28,340.54   
ล้านบาท   

 

แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ  ในเดือนมีนาคม 
2553   คาดว่าขยายตัวจากการน าเข้าเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะการ
น าเข้าสินค้าทุนและสินค้าวัตถุดิบเพ่ือใช้ในกระบวนการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมและด้านการส่งออกคาดว่าจะสามารถ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นได้ดีจากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว     

 

 
 
 

สถิติสินค้าน าเข้า - ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หน่วย: ล้านบาท 

ที่ ประเภทสินค้าน าเข้า มลูค่า ประเภทสินค้าส่งออก มลูค่า

1 น้ ามันปิโตรเลยีมดิบ      26,596.80 น้ ามันดิเซลหมุนเร็ว 3,096.43     

2 คอนเคนเซต        1,803.40 น้ ามันเชือ้เพลงิหนักใช๎กบัเตา
บอยเลอร์

1,656.55     

3 ผลติภัณฑ์กึง่ส าเร็จรูปท าด๎วย
เหลก็คาร์บอนมากกวํา 18 % 
โดยประมาณ

1248.37 น้ ามันปิโตรเลยีมดิบ 1,471.67     

4 เคร่ืองจักรกลใช๎ไฟฟ้า           813.71 แนฟทา 1,402.08     

5 ถาํนหนิปิตูมินัส(โค๎กกลิง้โกล)           803.66 เบนซิน 1,146.51     

ที่มา : ด่านศุลกากรมาบตาพุด  
 

 

 

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 
หน่วย: ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มูลค่าการค้ารวม 32,125.54 60,817.75 49,596.17 51,619.16 

  r% -62.06 63.43 68.58 60.68

การน าเข๎า 22,704.32 42,184.62 40,882.72 39,979.85 
  r% -66.69 75.28 122.55 76.09
การสํงออก 9,421.22 18,633.13 8,713.45 11,639.31 
  r% -42.97 41.75 -21.15 23.54

รายการ
25532552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา :  ด่านศุลกากรมาบตาพุด 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 16 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.3  เศรษฐกิจด้านการเงิน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ด้านการเงิน   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553   ขยายตัว     
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  ท้ังด้านเงินฝากและ
ด้านสินเช่ือ   โดยจังหวัดระยองมีธนาคารพาณิชย์ จ านวน  
79  แห่ง  พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัด
ระยอง มีจ านวน  85,425.49   ล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ   
4.21  เนื่องจากการระดมเงินฝากของ สถาบันการเงิน เฉพาะ
กิจเป็นส าคัญ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินเชื่อตาม
โครงการภาครัฐ  ส่วน ปริมาณสินเช่ือรว ม  มีจ านวน  
78,088.51   ล้านบาท   ขยาย ตัวร้อยละ  4.50  ตามการ
ขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะจาก
ธนาคารออมสิน   ส าหรับค่าเงินบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 
2553  โดยเฉลี่ยอ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเดือนมกราคม   มาอยู่
ท่ี  33.15  บาทต่อดอลลาร์ สรอ.โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลง
ต่อเนื่องในช่วงต้นเดือนจากภาวะ Risk  aversion  ในตลาด
การเงินโลกต่อความกังวลในปัญหาด้านการคลังของ
ประเทศในกลุ่มยุโรป  โดยเฉพาะประเทศกรีซ 
 

 แนวโน้มการเงิน  ในเดือนมีนาคม 2553   คาดว่า
ปริมาณเงินฝากจะขยายตัว จากรายได้เกษตรกรเพ่ิมขึ้นตาม
ราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น  และ สินเช่ือ จะขยายตัวจากการ
สนับสนุนขยายสินเชื่อตามโครงการภาครัฐ  ขณะท่ี อัตรา
ดอกเบ้ียยังอยู่ในระดับต่ า แต่มีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น
จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารโลก 
 
 

 
 

 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หน่วย: ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
ปรมิาณเงินฝากรวม 81,977.87 83,671.56 87,975.24 85,425.49
  r% 4.85 4.08 7.01 4.21
ธนาคารพาณิชย์ 63,560.00 64,064.00 67,343.00 64,324.67
  r% 3.93 2.79 5.09 1.20
ธนาคารออมสิน 9,362.00 10,660.00 11,293.00 11,510.00
  r% 7.65 16.82 22.83 22.94
ธอส. 1,487.19 1,343.94 1,525.19 1,544.07
  r% 24.01 -8.15 3.31 3.82
ธ.ก.ส. 7,568.68 7,603.62 7,814.05 8,046.75
  r% 6.06 1.70 4.73 6.32
ปรมิาณสินเช่ือรวม 74,723.23 77,872.83 78,050.68 78,088.51
  r% 4.74 3.47 4.65 4.50
ธนาคารพาณิชย์ 51,038.00 52,336.00 52,432.00 52,307.00
  r% 11.64 1.45 2.90 2.49
ธนาคารออมสิน 5,898.00 7,663.00 7,765.00 7,899.00
  r% 6.91 29.12 31.59 33.93
ธอส. 14,158.47 14,123.33 14,122.32 14,133.17
  r% -14.17 -0.04 0.09 -0.18 
ธ.ก.ส. 3,628.76 3,750.50 3,731.36 3,749.34
  r% 0.45 3.96 3.17 3.32

รายงาน
25532552

หมายเหตุ: r%  คือ อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน,   
                      e     คือ ตัวเลขประมาณการ(เฉลี่ย 3 เดือน) 
ที่มา:  ธนาคารแห่งประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดระยอง,  ส านักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ด้านระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง   ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2553     สูงขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 6.50  จากหมวดอาหารและหมวดเครื่องดื่มท่ี
สูงขึ้น  
   1 . ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยองเดือน
กุมภาพันธ์ 2553  ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด
ระยองเท่ากับ 100 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 เท่ากับ 114.66 
ส าหรับเดือนมกราคม 2553 เท่ากับ 113.04 
  2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เม่ือเทียบกับ 
  2.1 เดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 1.5 
  2.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2552 สูงขึ้นร้อยละ 6.5 
        2.3 เฉลี่ยช่วงระยะเดียวกัน (มกราคม-กุมภาพันธ์)  
ปี 2552 สูงขึ้นร้อยละ 6.6 
  3. ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยองเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 เทียบกับเดือนมกราคม 2553 สูงขึ้นร้อยละ 
1.5 สาเหตุส าคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 2.9 ส าหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ  0.1ดัชนีหมวด
พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ดัชนี
หมวด เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.1 
  4. ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดัชนี
ราคาสูงขึ้นร้อยละ 6.5 (มกราคม 2553 เทียบกับ มกราคม 
2552 สูงขึ้น 6.8) สาเหตุหลักมาจากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ 5.2 โดยมาจาก 
ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 3.1 เนื้อสัตว์ 
เป็ด ไก่  และสัตว์น้ า สูงขึ้นร้อยละ 1.8 หมวดผักและผลไม้ 
สูงขึ้นร้อยละ 14.3 
        5. ถ้าพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยช่วงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-กุมภาพันธ์) ปี 2552 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 6.6 จาก
การสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ  
4.2 ส าหรับหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น
ร้อยละ 9.1 หมวดน้ ามันเช้ือเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 47.1 หมวด
ยานพาหนะการขนส่ง และการสื่อสารสูงขึ้นร้อยละ 22.9 
เป็นต้น  

ดัชนีราคา 
หน่วย: ร้อยละ 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

ดัชนีราคาผ๎ูบริโภค 107.70 112.60 113.00 114.70 
r% 3.86 6.83 6.81 6.50 

ดัชนีราคาผ๎ูผลิต 144.40 156.40 159.60 161.40 
r% -3.99 9.99 11.45 11.77 

รายการ
2552 2553

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

http://www.price.moc.go.th/
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง เดือนกุมภาพันธ ์2553 
(ปีฐาน พ.ศ.2550 = 100) 

สัดส่วน
น้ าหนัก ก.พ.53/ ก.พ.53/ ม.ค.53-ก.พ.53/

ปีฐาน ม.ค.53 ก.พ.52 ม.ค.52-ก.พ.52

รวมทุกรายการ      100.00      114.70      113.00      107.70      113.90 1.50 6.50        2.10 
หมวดอาหารและเครื่องด่ืม    37.93      133.70      129.90      127.10      131.80 2.93 5.19      10.90 
     ข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง    4.32      151.00      150.00      146.50      150.50 0.67 3.07        6.00 
     เนื้อสัตว์ เป็ดไกํ และสัตว์น้ า    7.19      117.40      116.20      115.30      116.80 1.03 1.82        4.60 
     ไขํและผลิตภัณฑ์นม    2.97      111.10      111.20      109.70      111.20 -0.09 1.28        1.50 
     ผักและผลไม๎    6.87      146.80      133.50      128.40      140.20 9.96 14.33      14.80 
     เคร่ืองประกอบอาหาร    3.63      145.40      145.50      144.10      145.50 -0.07 0.90      13.80 
     เคร่ืองดื่มไมํมีแอลกอฮอล์    2.18      107.20      107.20      105.70      107.20 0.00 1.42        2.90 
     อาหารบริโภค-ในบ๎าน    4.20      148.60      148.60      142.50      148.60 0.00 4.28      25.70 
     อาหารบริโภค-นอกบ๎าน    6.56      120.00      120.00      120.00      120.00 0.00 0.00        9.90 
หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องด่ืม    62.07      101.10      101.00        93.80      101.10 0.10 7.78 -5.00 
     หมวดเคร่ืองนุํงหํมและรองเท๎า    2.77        95.90        96.00      100.80        96.00 -0.10 -4.86 -1.60 
     หมวดเคหสถาน    28.36        91.60        91.60        91.50        91.60 0.00 0.11 -4.80 
     หมวดการตรวจรักษาและบริการสํวนบุคคล    5.22      101.50      101.40      100.50      101.50 0.10 1.00 0.20 
     หมวดพาหนะ การขนสํง และการสือ่สาร    19.09      110.70      110.50        92.30      110.60 0.18 19.935 -7.60 
     หมวดการบันเทิงการอํานและการศึกษา    2.69        92.30        92.30      101.80        92.30 0.00 -9.33 -5.10 
     หมวดยาสูบและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์    3.93      110.70      110.70      102.00      110.70 0.00 8.53 6.00 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน    65.66      108.90      108.90      108.20      108.90 0.00 0.65 4.20 
     กลํุมอาหารสดและพลังงาน    34.34      122.40      118.70      107.10      120.60 3.12 14.29 -0.30 
      -  อาหารสด    21.36      134.70      128.60      125.40      131.70 4.74 7.42 8.80 
      -  พลังงาน    12.99      104.30      104.00        80.00      104.20 0.29 30.38 -14.60 

หมวด
 ก.พ.53 ม.ค.53 ก.พ.52

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง
ม.ค.-

ก.พ.53

 
หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีผู้บริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน 
ที่มา:  ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย ์(www.price.moc.go.th) 

 

 

http://www.price.moc.go.th/
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการข่าวตลาดจังหวัดระยอง  ประจ าวันท่ี  23 กุมภาพันธ์ 2553 
 

ล าดับ รายการสินค้า หน่วย สัปดาห์ที ่1 สัปดาห์ที ่2 สัปดาห์ที ่3 สัปดาห์ที ่4 ราคาเฉล่ีย
หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

1 ขา๎วสาร - ขา๎วสาร 100% 15 กก. 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00
           -ขา๎วสารหอมมะล ิ  15 กก. 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

2 สุกรช าแหละ - เนื้อแดง กก.ละ 120.00 130.00 130.00 130.00 127.50
3 ไกสํด กก.ละ 65.00 75.00 70.00 65.00 68.75
4 ปลาทูนึ่ง เขงํ ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
5 กระเทียมแห๎ง กก.ละ 150.00 160.00 140.00 180.00 157.50
6 หัวหอมแดง (ไมํตัดหมวด) กก.ละ 30.00 30.00 30.00 40.00 32.50
7 พริกขีห้นูแห๎ง (กลาง) กก.ละ 180.00 200.00 180.00 170.00 182.50
8 พริกขีห้นูสด กก.ละ 100.00 - 120.00 90.00 90.00 - 100.00 90.00 96.25
9 ไขไํก ํ(เบอร์ 3) ฟองละ 2.80 2.80 3.00 2.90 2.88
11 น้ ามันถัว่เหลอืง ,น้ ามันปาลม์ ลติรละ 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00, 38.00 46.00, 38.00 46.00, 38.00
12 น้ าตาลทรายขาว กก.ละ 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50
13 ผักคะน๎า กก.ละ 25.00 - 30.00 50.00 30.00 - 35.00 20.00 32.50
14 ถัว่ฝักยาว กก.ละ 20.00 30.00 20.00 25.00 23.75
15 ผักบุง๎จีน กก.ละ 25.00 - 30.00 35.00 20.00 15.00 24.37
16 มะนาว ลกูละ 3.00 3.00 3.00 - 5.00 5.00 3.75

หมวดวัสดุก่อสร้าง
17 ปูนซีเมนต์ตราเสือ ถงุละ 116.00 - 135.00 116.00 - 135.00 135.00 135.00 130.25
18 ปูนซีเมนต์ตราชา๎ง ถงุละ 125.00 - 150.00 123.00 - 135.00 130.00 130.00 131.62
19 เหลก็เส๎นกลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. เส๎นละ 115.00 114.00 - 115.00 115.00 115.00 114.87
20 เหลก็เส๎นกลมผิวเรียบ  ขนาด 12  มม. เส๎นละ 195.00 195.00 198.00 190.00 194.50
21 ลวดผูกเหลก็ (เบอร์ 18) กก.ละ 40.00 35.00 38.00 40.00 38.25
22 สังกะสี (ลอนใหญํสีขาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
23 ทํอ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว (ชัน้ 13.5) เส๎นละ 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00
24 อิฐมอญ กอ๎นละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
25 คอนกรีตบล๏อค กอ๎นละ 4.30 - 4.50 4.00 - 4.30 4.30 4.30 4.28

หมวดเช้ือเพลิง
26 เบนซิน 91 ลติรละ 35.87 36.37 36.37 36.37 36.25
27 แก๏สโซฮอลล ์95 ลติรละ 32.27 32.77 32.77 32.77 32.65
28 แก๏สโซฮอลล ์91 ลติรละ 31.47 31.27 31.27 31.27 31.32
29 ดเีซลหมุนเร็ว ลติรละ 27.62 27.62 27.62 28.12 27.75
30 ก๏าซ NGV  (ปตท.) ลติรละ 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
31 ก๏าซหุงต๎ม ปตท. 15 กก.ละ 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 292.50

หมวดสินค้าเกษตร
32 ยางแผํนดบิคละ  กก.ละ 86.00 - 89.00 87.00 - 90.00 87.00 - 90.00 90.00 - 95.00 89.25
33 น้ ายางสด  กก.ละ 81.00 - 86.00 85.00 - 89.00 85.00 - 89.00 88.00 - 92.00 86.87
34 เศษยาง(ขีย้าง) กก.ละ 41.43 - 44.40 41.76 - 45.00 41.76 - 45.00 46.40 - 50.40 44.51
35 สัปปะรด ผลใหญํ, ผลเลก็ กก.ละ 5.80 , 2.60 5.90 , 2.60 6.00, 2.60 6.00, 2.60 5.92 , 2.60
36 หัวมันสดคละ กก.ละ 1.85 1.80 1.85 1.90 1.85
37 กุง๎ขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 180.00 180.00 170.00 180.00 177.50
38 กุง๎ขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 160.00 - 170.00 160.00 - 170.00 160.00 170.00 165.00
39 กุง๎ขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 130.00 130.00 120.00 130.00 127.50
40 อาหารกุง๎ ตรา โปรฟีด (เบอร์ 1 ) 25 กก.ละ 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00
41 อาหารกุง๎ ตรา โปรฟีด (เบอร์ 2/3 ) 25 กก. ละ 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
42 ปุย๋เคมีตราเรือใบ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1,010.00 1010.00
43 ปุย๋เคมีตรากระตําย สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
44 ปุย๋เคมีตรารํุงอรุณ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

 
หมายเหต:ุ  ราคาน้ีมิใช่ราคาที่บังคับให้ซื้อขาย  แต่เป็นราคาที่ให้ทราบแนวโน้มเท่านั้น 
ที่มา:  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  โทรศัพท์ 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 20 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

2.4.2  ด้านการจ้างงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  การจ้างงาน   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553   ขยายตัว      
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  พิจารณาจากจ านวน
ลูกจ้างในระบบประกันสังคม  จ านวน  304,792   คน  
เพ่ิมขึ้นร้อยละ  0.49   โดยการจ้างงาน(จ านวนแรงงาน         
ในระบบประกันสังคม)  เพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของ          
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร        
เป็นส าคัญ  และอัตราการว่างงานของจังหวัดระยองเดือน
ธันวาคม 2552  อยู่ท่ีร้อยละ  1.40  ของก าลังแรงงานรวม 
เท่ากับ เดือนเดียวกัน ของปีก่อน     ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ของจังหวัดระยอง   ปรับขึ้น 5 บาท จาก 173  บาท/วัน     
เป็น 178 บาท/วัน     ตามการประกาศของกระทรวงแรงงาน 
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2553  เพ่ือให้เหมาะสมกับค่าครองชีพ
ท่ีปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโน้มการจ้างงาน   ในเดือนมีนาคม 2553     
คาดว่าจะขยายตัวจากจ านวนผู้ประกันตนในระบบ
ประกันสังคมท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง  ท้ังน้ี   
ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง   ได้มีการจัดงานนัดพบ
แรงงานขึ้นทุกวันอังคารท่ีสองของเดือน   เพ่ือให้บริษัทและ
โรงงานต่างๆ   ได้มาพบกับผู้สมัครงานโดยตรง  ท้ังน้ี  
ผู้สมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝากประวัติเพ่ือหางาน   
ได้ท่ีส านักงานจัดหางานจังหวัดระยองได้ทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชีด้้านการจ้างงาน 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

อัตราวํางงาน(ร๎อยละ) 2.00 1.40 n.a. n.a.

  r% 233.33 0.00  -  -

 จ านวนผ๎ูประกนัตนใน
ระบบประกนัสังคม (คน)

303,300 304,733 302,612 304,792

  r% 7.56 0.77 1.36 0.49

อัตราคําจ๎างขัน้ต่ า(บาท) 173.00 173.00 178.00 178.00

  r% 4.85 0.00 2.89 2.89

รายการ
25532552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
                   n.a. คือ ไม่มีข้อมูล   
                  อตัราการวา่งานย้อนหลงั 2 เดือน 
ที่มา:  ส านักงานแรงงานจังหวัดระยอง, ส านักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง       

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 21 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ด้านรายได้ 
 การจัดเก็บรายได้ 
  เดือนกุมภาพันธ์ 2553 จังหวัดระยองมีรายได้สุทธิ  
8,936.34  ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  
4,681.27  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  110.02  และสูงกว่า
ประมาณการ  2,280.23  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  34.26 
  การจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได้รวมท้ังสิ้น  46,307.43  ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน  24,367.67  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  111.07  
และสูงกว่าประมาณการ  13,286.09  ล้านบาท  คิดเป็น   
ร้อยละ  40.23 
           
  การน าส่งรายได้  
  เดือนกุมภาพันธ์ 2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจ านวน  9,834.10  ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษี
อากร  8,728.50  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  88.76  รายได้อื่น  
0.22  และรายได้จากเงินนอก งบประมาณ 1,105.38 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  11.24 
  รายได้น าส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553)  มีจ านวน  48,572.98           
ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษีอากร  43,161.44  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  88.86  รายได้อื่น  1.23  ล้านบาท  และ
รายได้จากเงินนอกงบประมาณ  5,410.31  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  11.14 
   
   
   
   
  
 
 
 
 

 
  
ด้านรายจ่าย 
 เดือนกุมภาพันธ์  2553  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จ านวน  1,800.92  ล้านบาท        
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  331.86  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  22.59 
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553)  จังหวัดระยอง  
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ านวน  7,422.05  ล้านบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  822.66  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  12.47 

            
 ด้านฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด  
  เดือนกุมภาพันธ์  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจากเงินงบประมาณ  8,728.72  ล้านบาท  ขณะท่ี
รายจ่ายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,562.65  ล้านบาท  ท าให้ฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  7,166.07  ล้านบาท 
             
  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนกุมภาพันธ์  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  340.25  ล้านบาท  
ขณะท่ีรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน  
218.74  ล้านบาท  ท าให้ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกินดุล  121.51  ล้านบาท   
       
  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง    
เดือนกุมภาพันธ์  2553  มีดังน้ี 
   
 
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 22 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

3.1  ด้านรายได้ 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายได้เดือนกุมภาพันธ์  2553 แยกตาม
หน่วยงาน 
 

 
 

 
 

 

 

   การจัดเก็บรายได้   ใน เดือนกุมภาพันธ์  2553   
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายได้จ านวน  8,936.34 ล้านบาท  
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 4,681.27  ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 110.02  และสูงกว่าประมาณการ 2,280.23  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  34.26  แยกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 

  1.  สรรพากรพื้นท่ีระยอง   จัดเก็บได้  4,051.45  
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  1,352.31       
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  50.10  และสูงกว่าประมาณการ  
595.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.23  เนื่องจาก
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้าน้ ามันดิบ  และการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึ้น       
โดยรายละเอียดการจัดเก็บรายได้มีดังน้ี 
  -  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  จัดเก็บได้  2,830.68  ล้านบาท  
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  1,140.58  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  67.49  และสูงกว่าประมาณการ  342.21  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  13.75  เนื่องจากภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการน าเข้า
น้ ามันดิบเพ่ิมขึ้น  ประกอบกับภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการ
บริโภคภายในประเทศเพ่ิมขึ้นจากกลุ่มกิจการผลิตและ
จ าหน่ายรถยนต์  ช้ินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ 
  -  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  จัดเก็บได้  677.75       
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  96.49  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  16.60  และสูงกว่าประมาณการ  133.35  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  24.49  เนื่องจากการโอนเงินจ่าย
ค่าบริการและเงินก าไรไปต่างประเทศของกลุ่มกิจการผลิต
และจ าหน่ายรถยนต์  ช้ินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์  เพ่ิมขึ้น 
  -  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได้  529.46  
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  112.68  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  27.04  และสูงกว่าประมาณการ  117.93  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  28.66  เนื่องจากผลการยื่นแบบ
ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายประเภทเงินเดือนและการจ้าง
แรงงานเพ่ิมขึ้น 
  -  อากรแสตมป์  จัดเก็บได้  9.43  ล้านบาท        
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  2.26  ล้านบาท  คิดเป็น   
ร้อยละ  31.52  และสูงกว่าประมาณการ  1.69  ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ  21.83 

รายได้ของสรรพากรพื้นท่ีระยอง เดือนกุมภาพันธ์  2553 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทภาษี  จ านวนเงิน  สัดส่วน

 ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 529.46 13.07 
 ภาษีเงินได๎นติิบุคคล 677.75 16.73 
 ภาษีมูลคําเพ่ิม 2,830.68 69.87 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.80 0.09 
 อากรแสตมป์ 9.43 0.23 
 รายได๎อ่ืน ๆ 0.33 0.01 

รวม 4,051.45 100.00 
ที่มา:  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ระยอง  

 

 

รายได้จังหวัดระยองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

หน่าย:  ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.

รายได๎จังหวัดระยอง 4,255.07 9,793.99 10,148.69 8,936.34

r% -55.51 157.54 168.17 110.02

สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 2,699.14 4,437.47 4,419.71 4,051.45

r% -56.69 40.67 38.82 50.10
สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 1,479.85 5,246.40 5,604.85 4,797.50

r% -52.17 1,159.01 969.22 224.19

ดํานศุลกากร 41.73 94.20 107.42 53.28

r% -79.98 -0.73 187.68 27.68

ธนารักษ์พ้ืนทีร่ะยอง 11.04 2.68 0.60 16.22

r% 56.82 64.42 -65.52 46.92

สํวนราชการอ่ืน 23.31 13.24 16.11 17.89

r% 0.73 -90.21 -56.94 -23.25

รายการ
2552 2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพ้ืนที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ2 , 
ด่านศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 23 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได้  3.80  ล้านบาท   
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  0.26  ล้านบาท  คิดเป็น    
ร้อยละ  7.34  และสูงกว่าประมาณการ  0.27  ล้านบาท     
คิดเป็นร้อยละ  7.65 
  -  รายได้อื่นๆ  จัดเก็บได้  0.33  ล้านบาท  สูงกว่า
เดือนเดียวกันของปีก่อน  0.04  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
13.79  แต่ต่ ากว่าประมาณการ  0.01  ล้านบาท  คิดเป็น     
ร้อยละ  2.94 
 

 
 

 
 

 

  2.  สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ2  จัดเก็บได้  
4,797.50  ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  
3,317.65  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  224.19  และสูงกว่า
ประมาณการ  1,684.71  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  54.12  
ส าหรับภาษีท่ีจัดเก็บได้สูงสุด  5  ล าดับ  ได้แก่ 
  -  ภาษีน้ ามัน  จัดเก็บได้  4,321.12  ล้านบาท      
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  2,946.04  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  214.24  และสูงกว่าประมาณการ  1,325.26        
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  44.24  เนื่องจากในเดือนน้ี       
ของปีก่อนยังอยู่ในช่วงการลดอัตราภาษีน้ ามันดีเซล  และ
อยู่ในช่วงหยุดการผลิตเพ่ือปรับปรุง/แก้ไข/ซ่อมบ ารุง  
หน่วยกลั่นน้ ามันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  -  ภาษีรถยนต์  จัดเก็บได้  456.75  ล้านบาท       
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  378.96  ล้านบาท  คิดเป็น 
ร้อยละ  487.16  และสูงกว่าประมาณการ  345.51  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 310.60  เนื่องจากยอดจองรถยนต์ (มาสด้า 2)  
ท่ีประหยัดน้ ามัน  ก าลังได้รับความนิยมจากผู้ใช้ท าให้    
ยอดจองมีอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับยอดการขายรถยนต์   
ท่ีติดตั้งก๊าซ NGV  มีมากขึ้นจากปัญหาราคาน้ ามัน 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต์  จัดเก็บได้  7.16  ล้านบาท  
  -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า  จัดเก็บได้  6.25  ล้านบาท   
ต่ ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  16.14  ล้านบาท  คิดเป็น 
ร้อยละ  72.09  แต่สูงกว่าประมาณการ  4.53  ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ  263.37  เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้เก็บภาษี
เครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งในอาคารแล้ว เม่ือไปเทียบกับยอด
ภาษีท่ีมีอยู่เดิมในปีก่อน  ท าให้ผลการจัดเก็บภาษีลดลง 
  -  ภาษีสุราแช่  จัดเก็บได้  3.96  ล้านบาท  สูงกว่า
เดือนเดียวกันของปีก่อน  2.37  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
149.06  และสูงกว่าประมาณการ  2.57  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  184.89  เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้น าสุราท่ีผลิตไว้
ออกมาช าระภาษี เพ่ือรอการจ าหน่ายให้กับลูกค้า  และ          
ผลสืบเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราขาวยังคงส่งผลให้
ยอดการจัดเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น 
   3.  ด่านศุลกากรมาบตาพุด   จัดเก็บได้  53.28  
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  11.55  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  27.68  แต่ต่ ากว่าประมาณการ  30.49      
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  36.40   

รายได้ของสรรพสามิตพื้นท่ีระยอง เดือนกุมภาพนัธ์ 2553 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน สัดส่วน
 ภาษีสุราแชํ                  3.96                  0.08 
 ภาษีเคร่ืองดืม่                  0.23                  0.01 
 ภาษีน้ ามัน           4,321.12                90.07 
 ภาษีรถยนต์              456.75                  9.52 
 ภาษีรถจักรยานยนต์ 7.16 0.15
 ภาษีเคร่ืองไฟฟ้า 6.25 0.13
 ภาษีสนามกอล์ฟ 1.28 0.03
 ภาษีแก๎วฯ 0.11 0.00
 ไนต์คลับ  ดิสโก๎เธค 0.06 0.00
 อาบน้ า  อบตัว  นวดตัว                  0.16 0.00
 รายได๎อ่ืนๆ 0.42 0.01

รวม           4,797.50              100.00 
ที่มา:  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 24 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 4.  ธนารักษ์พื้นท่ีระยอง  จัดเก็บได้ 16.22        
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  5.18 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 46.92 และสูงกว่าประมาณการ  12.68      
ล้านบาท   คิดเป็นร้อยละ  358.19  เนื่องจากมีการต่ออายุ
สัญญาเช่าท่ีดินและอาคาร  พร้อมท้ังมีการช าระค่าเช่าท่ีดิน
ราชพัสดุซึ่งจะต้องช าระค่าเช่าล่วงหน้าภายในวันท่ี  28  
กุมภาพันธ์  ของทุกปี   
  5.  ส่วนราชการอื่น   จัดเก็บได้  17.89  ล้านบาท  
ต่ ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  5.42  ล้านบาท  คิดเป็น  
ร้อยละ  23.25 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2  ผลการจัดเก็บรายได้สะสม ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2553 
  การจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง  ตั้งแต่              
ต้นปีงบประมาณ  พ.ศ.2553  ถึงเดือนกุมภาพันธ์  2553      
แยกตามหน่วยงานได้ดังน้ี 
  1.  สรรพากรพื้นท่ีระยอง   จัดเก็บได้  20,662.05  
ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  3,239.10           
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  18.59  (สูงกว่าประมาณการ     
ร้อยละ  26.24)  โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได้มีดังน้ี 
  -  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  จัดเก็บได้  16,387.02  ล้านบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  3,154.81  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  23.84  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  34.15) 
  -  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  จัดเก็บได้  2,228.62     
ล้านบาท  ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  31.42  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  1.39  (ต่ ากว่าประมาณการร้อยละ  2.30) 
  -  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได้  1,975.38  
ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  110.50  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  5.93  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  9.51) 
  -  อากรแสตมป์  จัดเก็บได้  49.80  ล้านบาท      
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  6.71  ล้านบาท  คิดเป็น    
ร้อยละ  15.57  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  12.44) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได้  19.44  ล้านบาท  
ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  1.79  ล้านบาท  คิดเป็น   
ร้อยละ  8.43  (ต่ ากว่าประมาณการร้อยละ  6.04) 
  -  รายได้อื่นๆ  จัดเก็บได้  1.79  ล้านบาท  สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  0.29  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
19.33  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  10.49) 
  2.  สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2  จัดเก็บได้  
25,041.23  ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  
21,362.42  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  580.69  (สูงกว่า
ประมาณการร้อยละ  54.40)  โดยรายได้ท่ีจัดเก็บสูงสุด       
5  ล าดับ  ได้แก่ 
  -  ภาษีน้ ามัน  จัดเก็บได้  22,441.30  ล้านบาท   
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  19,912.91  ล้านบาท         
คิดเป็นร้อยละ  787.57  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  46.49) 
   
 

ผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนกุมภาพันธ์  2553 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีนี้ ปีทีแ่ล้ว

(ต.ค.52-ก.พ.53) (ต.ค.51-ก.พ.52) จ านวน ร้อยละ
สรรพากรพ้ืนท่ีระยอง 20,662.05 17,422.95 3,239.10 18.59
สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2 25,041.23 3,678.81 21,362.42 580.69
ดํานศุลกากร 456.99 479.70 -22.71 -4.73
ธนารักษ์พ้ืนท่ีระยอง 24.69 17.39 7.30 41.98
สํวนราชการอ่ืน 122.47 340.91 -218.44 -64.08

รวม 46,307.43 21,939.76 24,367.67 111.07

เปรียบเทยีบ
รายการ

ที่มา:  สนง.สรรพากรพ้ืนที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2,    
ด่านศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษ์พื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 25 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

  
 

 
 

 
 

  
   
  

  -  ภาษีรถยนต์  จัดเก็บได้  2,524.55  ล้านบาท     
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  1,457.38  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  136.56  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  189.11) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า  จัดเก็บได้  25.99  ล้านบาท  
ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  40.03  ล้านบาท  คิดเป็น 
ร้อยละ  60.63  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  411.61) 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต์ จัดเก็บได้  21.46  ล้านบาท  
  -  ภาษีสุราแช่  จัดเก็บได้  17.77  ล้านบาท  สูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน  10.75  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
153.13  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  154.22) 
  3.  ด่านศุลกากรมาบตาพุด   จัดเก็บได้  456.99  
ล้านบาท  ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  22.71  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  4.73  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  7.03) 
  4.  ธนารักษ์พื้นท่ีระยอง   จัดเก็บได้  24.69      
ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  7.30  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  41.98  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  162.66) 
  5.  ส่วนราชการอื่น  จัดเก็บได้  122.47  ล้านบาท  
ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  218.44  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  64.08    
 
3.1.3  ผลการน าส่งรายได้แผ่นดิน 
   รายได้แผ่นดินเดือนกุมภาพันธ์  2553 
  เดือนกุมภาพันธ์ 2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจ านวน  9,834.10  ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษี
อากร  8,728.50  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  88.76  รายได้อื่น  
0.22  และรายได้จากเงินนอก งบประมาณ 1,105.38 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  11.24 
   รายได้แผ่นดินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รายได้น าส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553)  มีจ านวน  48,572.98           
ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษีอากร  43,161.44  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  88.86  รายได้อื่น  1.23  ล้านบาท  และ
รายได้จากเงินนอกงบประมาณ  5,410.31  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  11.14 
     
   
  

ยอดการน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมแยกตามประเภทรายได้ 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทรายได้ ต.ค.52-ก.พ.53 สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได๎จากภาษีอากร 43,161.44 88.86
รายได๎จากการขาย 0.00 0.00
รายได๎อ่ืน 1.23 0.00

รวม 43,162.67 88.86
รายได๎เงินนอกงบประมาณ 5,410.31 11.14

รวม 5,410.31 11.14
รวมทัง้สิน้ 48,572.98 100.00

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS (ข้อมูลเบื้องต้น) 

 

ยอดการน าส่งรายได้แผ่นดินแยกตามประเภทรายได้ 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทรายได้ กุมภาพันธ์ 2553 สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได๎จากภาษีอากร 8,728.50p 88.76
รายได๎จากการขาย 0.00 0.00
รายได๎อ่ืน 0.22p 0.00

รวม 8,728.72p 88.76
รายได๎เงินนอกงบประมาณ 1,105.38p 11.24

รวม 1,105.38p 11.24
รวมทัง้สิน้ 9,834.10p 100.00

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS (ข้อมูลเบื้องต้น) 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 26 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 
 

 
 

 
 

 

3.2  ด้านรายจ่าย 

3.2.1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   
  เดือนกุมภาพันธ์ 2553  จังหวัดระยองมีการ      
เบิกจ่ายเงินงบประมาณจ านวน  1,800.92  ล้านบาท  สูงกว่า
เดือนเดียวกันของปีก่อน  331.86  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
22.59  โดยมีการเบิกจ่ายงบประจ า  1,127.25  ล้านบาท     
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  21.71  ล้านบาท  คิดเป็น  
ร้อยละ  1.96  และมีการเบิกจ่ายงบลงทุน  673.67  ล้านบาท  
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  310.15  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  85.32 
         
 

3.3.2  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม 

  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 

พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-กุมภาพันธ์ 2553)  จังหวัดระยอง  

มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ านวน  7,422.05  ล้านบาท 

สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  822.66  ล้านบาท  คิดเป็น

ร้อยละ  12.47  โดยมีการเบิกจ่ายงบประจ า  5,484.99      

ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  250.70  ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ  4.79  และมีการเบิกจ่ายงบลงทุน  1,937.06  

ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  571.96  ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ  41.90 

        

 
   

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 

หน่วย: ล้านบาท 

(ต.ค.52-ก.พ.53) (ต.ค.51-ก.พ.52) จ านวน ร้อยละ
1.  รายจํายจริงปปีจัจุบนั 6,334.81 6,063.27 271.54 4.48
     1.1  งบประจ า 5,484.99 5,234.29 250.70 4.79
     1.2  งบลงทนุ 849.82 828.98 20.84 2.51
2.  รายจํายปกีํอน 1,087.24 536.12 551.12 102.80
     2.1  งบประจ า 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 1,087.24 536.12 551.12 102.80
3.  รวมการเบกิจําย 7,422.05 6,599.39 822.66 12.47
     3.1  งบประจ า 5,484.99 5,234.29 250.70 4.79
     3.2  งบลงทนุ 1,937.06 1,365.10 571.96 41.90

เปรียบเทยีบเบิกจ่ายจริง
ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้วรายการ

ปีนี้ ปีทีแ่ล้ว

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS 

 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2553 

หน่วย: ล้านบาท 

จ านวน ร้อยละ
1.  รายจํายจริงปปีจัจุบนั 1,562.65 1,414.35 148.30 10.49
     1.1  งบประจ า 1,127.25 1,105.54 21.71 1.96
     1.2  งบลงทนุ 435.40 308.81 126.59 40.99
2.  รายจํายปกีํอน 238.27 54.71 183.56 335.51
     2.1  งบประจ า 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 238.27 54.71 183.56 335.51
3.  รวมการเบกิจําย 1,800.92 1,469.06 331.86 22.59
     3.1  งบประจ า 1,127.25 1,105.54 21.71 1.96
     3.2  งบลงทนุ 673.67 363.52 310.15 85.32

เปรียบเทยีบเบิกจ่ายจริง
ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้วรายการ ก.พ.53 ก.พ.52

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 27 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

1.  กองทัพเรือ  เบิกจ่ายแล้ว  3,722.67  ล้านบาท   
     (62.46 %) 
2.  สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เบิกจ่ายแล้ว  634.25  ล้านบาท  (94.36 %) 

3.  สนป.สาธารณสุข  เบิกจ่ายแล้ว  249.01     
ล้านบาท  (85.92 %) 

4.  สนง.ต ารวจแห่งชาติ  เบิกจ่ายแล้ว  179.89  
ล้านบาท  (85.31 %) 

5.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
เบิกจ่ายแล้ว 178.85  ล้านบาท  (99.25 %) 

 งบลงทุน   
  1.  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เบิกจ่ายแล้ว   
       763.85  ล้านบาท  (89.11 %) 
  2.  กรมชลประทาน  เบิกจ่ายแล้ว 46.36  ล้านบาท     
       (11.53 %)  
  3.  กรมทางหลวง  เบิกจ่ายแล้ว  18.21  ล้านบาท    
       (36.38 %)   
  4.  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  เบิกจ่ายแล้ว  6.37           
       ลา้นบาท   (63.71 %) 

5. สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
เบิกจ่ายแล้ว  5.04   ล้านบาท  (18.79 %) 

 

3.3.  ด้านฐานะการคลัง 
 

3.3.1  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนกุมภาพันธ์  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจากเงินงบประมาณ  8,728.72  ล้านบาท  ขณะท่ี
รายจ่ายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,562.65  ล้านบาท  ท าให้ฐานะ
การคลังของจังหวัดเกินดุล  7,166.07  ล้านบาท 
  

3.3.2  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนกุมภาพันธ์  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  340.25  ล้านบาท  
ขณะท่ีรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน  
218.74  ล้านบาท  ท าให้ฐานะการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกินดุล  121.51  ล้านบาท    

ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนกุมภาพันธ์ 2553 

หน่วย: ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
รายได๎ 551.78 633.36 199.83 340.25
รายจําย 263.17 371.27 225.31 218.74
ดุลการคลัง 288.61 262.09 -25.48 121.51

r% 12.56 247.97 -108.60 -57.90 

รายการ
25532552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา:  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองจ านวน 68  แห่ง  ได้ข้อมูล
จ านวน  36  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  52.94 

 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนกุมภาพันธ์  2553 
หน่วย: ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
รายได๎รวม* 3,754.51 8,730.26 9,373.18 8,728.72
รายจํายรวม** 1,414.35 1,460.62 1,161.55 1,562.65
ดุลการคลัง 2,340.16 7,269.64 8,211.63 7,166.07

r% -64.53 202.99 506.72 206.22

รายการ
25532552

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
รายได้รวม*  มาจากรายได้แผ่นดินน าส่งคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจ่ายรวม**   เป็นรายจ่ายงบประมาณจริงปีปัจจุบัน  ไมร่วมรายจ่ายงบประมาณปีก่อน 
ท่ีมา:  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินจาก   ระบบ   GFMIS 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 28 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินที่อนุมตัิ วงเงินตามสญัญา ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

2,535.84 850.59 230.85

1 สาขาทรัพยากรน้ าและการเกษตร 354.37 200.01 54.00

1 การจัดหาแหลํงน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทาน 68.39 54.07 25.99

2 การติดต้ังระบบเตือนภัยลํวงหน๎า(Early 
Warning) ส าหรับพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยดินถลํม

กรมทรัพยากรน้ า 0.99 0.99 0.31

3 การบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทาน 100.77 81.89 18.02

4 การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย กรมชลประทาน 41.20 34.10 6.02

5 โครงการส ารวจและพัฒนาแหลํงน้ าบาดาล 
เพ่ือสนับสนุนระบบน้ าดื่มสะอาดให๎กับ
โรงเรียนทั่วประเทศ

กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล

6.14 6.10 1.68

6 ปรับปรุงสิ่งกํอสร๎างด๎านแหลํงน้ าเพ่ือการถําย
โอนให๎กับองค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น

กรมทรัพยากรน้ า 3.08 0.13 0.00

7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหลํงน้ า กรมทรัพยากรน้ า 33.80 22.73 1.98

8 โครงการปรับปรุงฟ้ืนฟูแหลํงน้ า กรมทรัพยากรน้ า 20.00 0.00 0.00

9 ปรับปรุงอํางเก็บน้ าดอกกราย ต.แมํน้ าคู๎ อ.
ปลวกแดง จ.ระยอง

กรมชลประทาน 30.00 0.00 0.00

10 ระบบสงํน้ าสถานีสบูน้ าด๎วยไฟฟ้า บ๎าน
หนองทํากะสาว-บ๎านห๎วยมะเฟือง ต.บ๎าน
แลง-ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

กรมชลประทาน 50.00 0.00 0.00

2 สาขาขนส่ง 503.77 385.37 154.17

1 โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟทั่วประเทศ การรถไฟแหํง
ประเทศไทย

1.00 0.00 0.00

2 งานบ ารุงรักษาทางหลวง กรมทางหลวง 158.29 139.94 68.79

3 งานพัฒนาทางหลวง(โครงการยํอย) กรมทางหลวง 33.50 33.36 0.00

4 งานอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 45.21 43.49 11.38

5 ถนนไร๎ฝุ่น กรมทางหลวงชนบท 156.76 156.65 74.00

6 แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติ
อํูตะเภา

กองทัพเรือ 109.00 11.93 0.00

รวมทั้งสิ้น  39 หน่วยงาน

ที่ หน่วยงานโครงการย่อย

 

4.1  โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  เดือนกุมภาพันธ์ 2553 
๏  จัดท าโครงการ   จ านวน  39  โครงการ   

  ๏   วงเงินอนุมัติ  จ านวน  11,035.84  ล้านบาท 
๏  วงเงินตามสัญญา จ านวน  850.59  ล้านบาท 
๏  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน  230.85  ล้านบาท  (ร้อยละ  27.14) 
๏  คงเหลื่อ  จ านวน  619.74  ล้านบาท  (ร้อยละ  72.86) 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 : ความคบืหน้าการเบิกจ่ายโครงการภายใต้ปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง  

              และงบยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัด  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  
 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 29 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 
 

 
 

วงเงินที่อนุมตัิ วงเงินตามสัญญา ผลการเบิกจ่าย

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

3 สาขาการศึกษา 482.73 224.48 18.13

1 โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา 
(โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม
อัธยาศัย)

สนง.ปลดักระทรวง
ศกึษาธิการ

7.85 7.01 0.25

2 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท๎องถิ่น
 (กํอสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกํอสร๎าง
อาคารเรียน)

กรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

27.87 0.00 0.00

3 โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ สนง.เลขาธิการครุุสภา 0.40 0.40 0.33

4 ปัจจัยสนับสนุนด๎านการศึกษา สนง.คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

76.24 71.74 2.15

5 พัฒนาครูทั้งระบบ สนง.คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

69.30 50.49 8.54

6 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูํมาตรฐาน สนง.คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

45.29 27.87 1.47

7 เพ่ิมประสทิธิภาพสถานศึกษาที่ต่ ากวํา
เกณฑ์มาตรฐาน

สนง.คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

4.60 4.52 0.41

8 ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสูํความทันสมัย
 (Modernized Vocational Education)

สนง.คณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา

219.41 30.91 0.00

9 ลงทุนด๎านการศึกษาและการเรียนร๎ู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สนง.คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

14.23 14.11 0.45

10 สร๎างจิตส านึกความเป็นไทยเพ่ือพัฒนา
เด็กไทยอยํางย่ังยืน

สนง.คณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน

17.53 17.43 4.53

4 สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 10.20 10.14 2.79

1 โครงการกํอสร๎างอาคารที่พักอาศัยให๎กับ
ข๎าราชการต ารวจ (แฟลต 163 หลัง และ
เรือนแถวชั้นประทวน 227 หลัง)

ส านักงานต ารวจ
แหํงชาติ

10.20 10.14 2.79

5 สาขาสิ่งแวดล้อม 2.13 2.12 1.05

1 โครงการประชาป้องภัยดับไฟป่า กรมอุทยานแหํงชาติ
 สตัว์ป่า และพันธุ์
พืช

2.13 2.12 1.05

ที่ หน่วยงานโครงการย่อย

 
 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 30 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วงเงินที่อนุมตัิ วงเงินตามสญัญา ผลการเบิกจ่าย
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

6.  สาขาพัฒนาการทอ่งเที่ยวสาขาพัฒนาการทอ่งเที่ยว 26.34 2.26 0.65

1 โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์และสวน
รุกขชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํองเที่ยวทาง
ธรรมชาติในพ้ืนที่อนุรักษ์

กรมอุทยาน
แหํงชาติ สตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช

15.75 1.87 0.54

2 โครงการพ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพการ
ทํองเที่ยวให๎เกิดความย่ังยืน

สนง.ปลัดกระทรวง
การทํองเที่ยวและ
กีฬา

10.20 0.00 0.00

3 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพหนํวยงานในการ
ป้องกันรักษาป่าและสภาพป่า

กรมอุทยาน
แหํงชาติ สตัว์ป่า 
และพันธุ์พืช

0.39 0.39 0.11

7.  สาขาการลงทนุในระดับชุมชนสาขาการลงทนุในระดับชุมชน 971.41 26.22 0.05

1 โครงการท าดีมีอาชีพ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร

27.62 26.22 0.05

2 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสวํน
ท๎องถิ่น (ภายใต๎แผนปฏบิัติการไทยเข๎มแข็ง 
2555)

กรมสงํเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

263.12 0.00 0.00

3 โครงการสงํเสริมเพ่ิมศักยภาพการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานฯ

กรมสงํเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น

490.83 0.00 0.00

4 พัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด จังหวัดระยอง 189.84 0.00 0.00

8.  สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 184.88 0.00 0.00

1 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

11.54 0.00 0.00

2 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

130.00 0.00 0.00

3 โครงการโรงพยาบาลสงํเสริมสขุภาพประจ า
ต าบล

สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

15.07 0.00 0.00

4 โครงการสนับสนุนการปฏบิัติงานของ
เครือขํายบริการทุกระดับ

สนง.ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

28.27 0.00 0.00

ที่ หน่วยงานโครงการย่อย

 
  ที่มา: กระทรวงการคลัง   http://www.tkk2555.com/online/   ข้อมูล ณ  วันที่ 19 มีนาคม 2553 
 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 31 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ

 รวมทั้งสิ้น 45,075,300.00 3,381,959.99 7.50 41,693,340.01 92.50

24,625,000.00 808,320.00 3.28 23,816,680.00 96.72

1 โครงการสงํเสริมปีทํองเที่ยวจังหวัดระยอง 2553 19,000,000.00 500,000.00 2.63 18,500,000.00 97.37

2 โครงการตรวจสอบฟาร์มมาตรฐานอยํางย่ังยืน 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 100.00

3 โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 2,025,000.00 304,700.00 15.05 1,720,300.00 84.95

4 โครงการเพ่ิมอินทรีย์วัตถุในดินโดยใช๎ปุ๋ยพืชสด 1,100,000.00 0.00 0.00 1,100,000.00 100.00

5 โครงการสงํเสริมการเลี้ยงโคเนือ้ในสวนผลไม๎
เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับเกษตรกร

2,000,000.00 3,620.00 0.18 1,996,380.00 99.82

7,450,300.00 540,000.00 7.25 6,910,300.00 92.75

6 โครงการสานสมัพันธ์สายใยคนทุกวัยใน
ครอบครัวและศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแหํง
ครอบครัว ต.หนองตะพาน อ.บ๎านคําย

1,550,300.00 0.00 0.00 1,550,300.00 100.00

7 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข๎หวัดนก 500,000.00 420,000.00 84.00 80,000.00 16.00

8 โครงการลดโรคและมลพิษเพ่ือสขุภาพ
ประชาชนแข็งแรง

5,000,000.00 120,000.00 2.40 4,880,000.00 97.60

9 โครงการสายใยรักแหํงครอบครัวในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ และกิจกรรม
ตามราชพิธี ประจ าปี 2553

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00

โครงการ ได้รับจัดสรรที่
เบิกจ่าย คงเหลือ

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาด้านสังคม

 

4.2  งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 3  จังหวัดระยอง   ได้รับงบประมาณ  
45,075,300  บาท  เดือนกุมภาพันธ์ 2553 

  ๏  จัดท าโครงการ   จ านวน  13  โครงการ   
  ๏   งบประมาณ  จ านวน  45,07  ล้านบาท 

๏  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน  3.38  ล้านบาท  (ร้อยละ 7.50) 
๏  คงเหลือ  จ านวน  41.69  ล้านบาท  (ร้อยละ 92.50) 

 
   

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 32 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ

3,000,000.00 623,268.79 20.78 2,376,731.21 79.22

11 โครงการฟ้ืนฟูแมํน้ าประแสร์   อ าเภอแกลง   
จังหวัดระยอง

1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 100.00

12 โครงการพัฒนาและสงํเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า
ไม๎ในเมือง

2,000,000.00 623,268.79 31.16 1,376,731.21 68.84

10,000,000.00 1,410,371.20 14.10 8,589,628.80 85.90

13 โครงการคําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ

10,000,000.00 1,410,371.20 14.10 8,589,628.80 85.90

เบิกจ่าย คงเหลือ

3.การบริหารจัดการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

4.การบริหารจัดการ

โครงการ ได้รับจัดสรรที่

ที่มา:  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ส านักงานจังหวัดระยอง  ณ  ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2553 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 33 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

5.1  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 
 

  
 สินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   ( OTOP)         
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553  หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมียอดการจ าหน่าย  จ านวน 122.24 ล้านบาท  
ลดลงร้อยละ 3.85 ตามการลดลงของ สินค้าประเภทอาหาร
และเครื่องดื่ม  ส าหรับสินค้า  OTOP  ระดับ 5 ดาว ท่ีส าคัญ
ของจังหวัด  ได้แก่ ปลาหมึกปรุงรส   ทุเรียนทอดกรอบ 
สับปะรดสุญญากาศ  น้ าปลา  ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  
น้ ามังคุดเข้มข้น  และชุดส าเร็จรูปสตรีผ้าไทย   เป็นต้น และ
สินค้าOTOP ได้มีจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้าและ
การจ าหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ไทยต าบลดอทคอม
( www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เป็นต้น 

 
แนวโน้มสินค้า หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์         

ในเดือนมีนาคม 2553 คาดว่ามูลค่าการจ าหน่ายสินค้า
ขยายตัวได้ดี  ท้ังน้ี  ได้จัดให้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า OTOP  
ในทุกอ าเภอไว้บริการนักท่องเท่ียว  ประกอบกับมีก าร
เผยแพร่สินค้า ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือขยายตลาดส าหรับ
ลูกค้าท่ีอยู่ในต่างจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก
มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
หน่วย:  ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
มูลคําการจ าหนาํยสินค๎า OTOP 127.13 135.24 102.83 122.24
  r% -9.47 4.50 5.74 -3.85
1. อาหาร 90.42 92.35 65.57 85.05
  r% -9.87 3.52 11.40 -5.94
2. เคร่ืองดื่ม 1.83 1.55 1.32 1.26
  r% -62.88 -32.90 -31.96 -31.15
3.ผ๎าและเคร่ืองแตํงกาย 0.89 1.48 1.19 0.83
  r% -41.83 5.71 0.85 -6.74
4.ของใช๎/ของตกแตํง/ของทีร่ะลกึ 33.46 38.91 34.05 34.08
  r% 12.17 8.69 -1.67 1.85
5.สมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร 0.53 0.95 0.70 1.02
  r% -86.13 35.71 9.37 92.45

รายงาน
25532552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ท่ีมา :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

 
 

 

ส่วนที่ 5 : นโยบายรัฐบาล 
 

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


 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  l 34 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง กุมภาพันธ์ ปี2553 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งในนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีแก้ไขปัญหาความยากจน  โดยให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ัวไปท่ีต้องการเงินทุนไปประกอบ
ธุรกิจรายย่อย  เช่น  การค้าขาย  หรือประกอบธุรกิจอื่นๆ  
เป็นการให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบ้ียต่ าเพ่ือช่วยให้ประชาชน
มีอาชีพเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้เพ่ิมขึ้น  สินเช่ือท่ี
อนุมัติตั้งแต่เริ่มโครงการ  จ านวน  23,324  ราย  เป็นจ านวน
เงินท้ังสิ้น  742.92   ล้านบาท   ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553    
การให้สินเช่ือของโครงการธนาคารประชาชน เพ่ิมขึ้น     
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน  โดยอนุมัติเงินกู้
จ านวน  292  ราย ( เพ่ิมขึ้นร้อยละ  22.18 )  และจ านวนเงิน
อนุมัติ  10.48  ล้านบาท  (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ  24.17 )   ส่วน      
ยอดหนี้ค้างช าระตั้งแต่   3  เดือนขึ้นไป  มีจ านวน  38.39   
ล้านบาท  (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 78.72 )  และร้อยละของหนี้          
ท่ีค้างช าระ ร้อยละ  13.75  (ลดลงร้อยละ  31.90) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หน่วย:  ล้านบาท 

ก.พ. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
อนุมัติเงินกู(๎ราย) 239 499 220 292
  r% 79.70 150.75 98.20 22.18
จ านวนเงินกู๎ 8.44 17.01 9.75 10.48
  r% 113.67 184.92 98.57 24.17
รับช าระคืน 5.32 10.54 8.06 8.05
  r% 252.32 156.45 78.71 51.32
เงินกูค๎งเหลอื 106.44 265.88 274.51 279.04
  r% 3.78 146.44 155.69 162.16
หนีค้๎างช าระ 3 เดือนขึ้นไป 21.48 38.52 26.29 38.39
  r% 7.56 96.83 28.81 78.72
ร๎อยละของหนีค้๎างช าระ 20.19 14.48 9.57 13.75
  r% 3.70 -20.18 -49.68 -31.90 

รายงาน
2552 2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 

 
 

 


