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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจเดือนมีนาคมขยายตัวดี

ต่อเนื่อง โดยเป็นการขยายตัวของอุปสงค์จากทั้ง         
ในประเทศและต่างประเทศ  และการขยายตัวใน       
ภาคการผลิต  ทั้งนี้  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก      
การปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงาน  และรายได้เกษตรกร  
เป็นปัจจัยส าคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย    
ส่วนจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ปรับลดลงจาก
เดือนก่อนตามปัจจัยด้านฤดูกาลและความกังวลต่อ
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ 

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจด้านต่างประเทศอยู่ใน
เกณฑ์ดีต่อเนื่องจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและ    
เงินส ารองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง  ส าหรับ
เสถียรภาพในประเทศ  อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น   
แต่ยังอยู่ในระดับต่ า 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือน มีนาคม 2553  

ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว                  
โดยด้านอุปทานขยายตัว  โดยเฉพาะภาค อุตสาหกรรม
ขยายตัว  จาก ภาษีสรรพสามิต และการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่จ านวนโรงงานและ       
ทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมลดลง ภาคการเกษตรหดตัว
จากยางพาราและมันส าปะหลังลดลง ส่วนด้านปศุสัตว์
ทั้งไก่เนื้อและสุกรเพิ่มขึ้น  ส าหรับภาค เหมืองแร่และ
เหมืองหิน หดตัว  จากแร่ทรายแก้วและหินแกรนิต    
ด้านอุปสงค์ ขยายตัวได้ดี  โดยก ารบริโภค ภาคเอกช น
ขยายตัวดี จากภาษีมูลค่าเพิ่มและรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  

การเบิกจ่าย งบลงทุน เพิ่มขึ้น และด้านการค้าระหว่าง
ประเทศขยายตัวได้ดีตามการส่งออก  ส่วนการลงทุน
ภาคเอกช นชะลอตัว โดย พื้นที่อนุญาตก่อสร้าง และ
ธุรกิจนิติบุคคลลดลง  แต่ทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล
เพิ่มขึ้น  ด้าน การเงิน ขยายตัวได้ดี  ทั้ง ปริมาณเงินฝาก
และ สินเช่ือ จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น      
ด้านดัชนีราคาผู้บริโภคในจังหวัด เพิ่มจากหมวดอาหาร
และเครื่องดื่ม และด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น   

 

 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)                                        
 -  เกษตรกรรม  หด ตัว จากการลดลงของ    
ปริมาณผลผลิตยางพารา  มันส าปะหลังและสับปะรด 
  -   ปศุสัตว์  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ผลผลิตไก่เนื้อและสุกร   

  -  เหมืองแร่และเหมืองหิ น  หดตัว  โดยปริมาณ
ผลผลิตแร่ทรายแก้วและหินแกรนิตลดลง   
  -  ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวโดยภาษีสรรพสามิต
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  แต่จ านวนโรงงาน
และทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมลดลง 
  -   การบริการและการท่องเที่ยว  ขยาย ตัว โดย
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น 
 

 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 
  -  การบริโภคภาคเอกช น ขยายตัว จาก
ภาษมีูลค่าเพิ่มและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นส าคัญ  

 -  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว จากการลดลง
ของพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง และจ านวนธุรกิจนิติบุคคล
สุทธิ  ส่วนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้น 

 -  การใช้จ่ายภาครัฐ   ขยาย ตัว   โดยผล การ
เบิกจ่ายงบประจ าและงบลงทุน เพิ่มขึ้นเป็นส าคัญ ส่วน
ผลการเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

ส่วนที่ 1 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 
รายงานภาวะเศรษฐกจิการคลังจังหวัดระยอง 

เดือนมนีาคม 2553 
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 -  การค้าระหว่างประเทศ   ขยายตัว  โดยการ
น าเข้าและการส่งออกเพิ่มขึ้น 
 เศรษฐกิจด้านการเงิน   
  -   ด้านการเงิน  ขยายตัว   โดยปริมาณเงินฝาก
และสินเช่ือเพิ่มขึ้น  และ อัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น 
 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ด้านระดับราคา  ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ระยอง เพิ่มขึ้น ร้อยละ   7.57  ตามการสูงขึ้นของหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม  และกลุ่มพลังงาน 
 -  ด้านการจ้างงาน  ขยายตัว  จากผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น และ อัตราการ
ว่างงานลดลง  
 

  แนวโน้มเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 2 ปี 2553 (เม.ย.-
มิ.ย.) คาดว่าขยายตัว  โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัวจาก
ราคาสินค้าเกษตรยังคงอยู่ในระดับสูง  ภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นไม่มากนัก  จากการแก้ไขปัญหามาบตาพุด      
ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของนักลงทุน  ภาคการ
บริการและการท่องเที่ยวจะขยายตัวเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก
เข้าสู่ฤดูร้อนจะมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนคลายร้อนที่
ทะเลมากขึ้น  ภาคการบริโภคเอกชนจะขยายตัวเพิ่มขึ้น  
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ  การจ้างงานปรับตัว
เพิ่มขึ้น  รายได้เกษตรกรที่อยู่ในเกณฑ์ดี  ท าให้มีการ
จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น  ด้านการใช้จ่ายภาครัฐยังคง
ขยายตัว  จากมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินงบโครงการไทยเข้มแข็ง  ด้านการค้าระหว่าง
ประเทศขยายตัว  ตามการน าเข้า -ส่งออกเพิ่มขึ้น    
นอกจากนี้  ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง  
ปัญหาการระงับโครงการลงทุนใน นิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด  และ ต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
 
 

1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 ด้านรายได้ 
 การจัดเก็บรายได้  
  เดือนมีนาคม 2553 จังหวัดระยองมีรายได้สุทธิ 
11,145.80 ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 
4,109.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.40 
  การจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553) จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได้รวมทั้งสิ้น  57,453.23  ล้านบาท  สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว 28,476.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
98.28 
  การน าส่งรายได้  
  เดือนมีนาคม 2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจ านวน 8,866.88 ล้านบาท  เป็นรายได้จาก
ภาษีอากร  7,896.36  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  89.06  
รายได้อื่น 0.09  ล้านบาท  และรายได้เงินนอก
งบประมาณ 970.43  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.94 
  รายได้น าส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553)  มีจ านวน  57,514.72         
ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษีอากร 51,131.70 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  88.90  รายได้อื่น  1.33  ล้านบาท และ
รายได้เงินนอกงบประมาณ  6,381.69  ล้านบาท  คิดเป็น  
ร้อยละ  11.10 
  

 ด้านรายจ่าย 
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จ านวน  1,617.75  ล้านบาท  
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  360.00  ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ  28.62 
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553)  จังหวัดระยอง      
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จ านวน 9,039.80 ล้านบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  1,182.66  ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ  15.05 
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  ด้านฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด  
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจากเงินงบประมาณ  7,896.45  ล้านบาท  
ขณะที่รายจ่ายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,455.69  ล้านบาท  
ท าให้ฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,440.76  ล้านบาท 
 

  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 467.61 ล้านบาท  
ขณะที่รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน  
276.26  ล้านบาท  ท าให้ฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกินดุล  191.35  ล้านบาท   
  

1.3  ความคืบหน้าการเบิกจ่ายโครงการภายใต้
ปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและงบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  จังหวัด
ระยอง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.255 3 เดือนมีนาคม
2553 
-  จัดท าโครงการย่อย  จ านวน  184  โครงการ   
-  วงเงินจัดสรร จ านวน  999.21  ล้านบาท 
-  ผลการเบิกจ่าย จ านวน 201.90 ล้านบาท (ร้อยละ20.21) 
-  คงเหลือ  จ านวน  797.31  ล้านบาท (ร้อยละ  79.79) 
 

 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.255 3  จังหวัดระยอง  ได้รับ
งบประมาณ 45.07 ล้านบาท  เดือนมีนาคม 2553 
-  จัดท าโครงการ   จ านวน  13  โครงการ   
-  งบประมาณ  จ านวน  45.07  ล้านบาท 
-  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน 5.57 ล้านบาท (ร้อยละ 12.36) 
-  คงเหลือ  จ านวน  39.50  ล้านบาท (ร้อยละ 87.64) 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 

 โครงการสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
   ในเดือนมีนาคม 2553  หดตัวเมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปีที่แล้ว   โดยมียอดการจ าหน่าย  
จ านวน  122.71 ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 6.37  ตามการ
ลดลงของสินค้าประเภทอาหาร  ประเภทเครื่องดื่ม  และ
ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย  ส าหรับสินค้า  OTOP  
ระดับ 5 ดาวที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ปลาหมึกปรุงรส  
ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ าปลา        
ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  น้ ามังคุดเข้มข้น  และ     
ชุดส าเร็จรูปสตรีผ้าไทย  เป็นต้น  และสินค้า OTOP    
ได้มีจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินค้าและ              
การจ าหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น ไทยต าบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เป็นต้น 
 

 โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 ในเดือนมีนาคม 2553  การให้สินเช่ือของ
โครงการธนาคารประชาชน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่แล้ว  โดยอนุมัติเงินกู้จ านวน  278  ราย 
(เพิ่มขึ้น ร้อยละ  115.50 )  และจ านวนเงินอนุมัติ  10.22  
ล้านบาท  (เพิ่มขึ้น ร้อยละ  121.21 )  ส่วนยอดหนี้ค้าง
ช าระตั้งแต่  3  เดือนขึ้นไป  มีจ านวน  14.59   ล้านบาท  
(ลดลงร้อยละ 39.66 )  และร้อยละของหนี้ที่ค้างช าระ  
ร้อยละ  5.50  (ลดลงร้อยละ  75.96) 

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)
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัด 
 

  สัญญาณอันตรายต้องรีบแก้ไข        สัญญาณเฝ้าระวัง        ปลอดภัยและผ่าน 
 

ตรวจสอบสถานการณ์และประเมินสถานการณ์ สัญญาณ ข้อเสนอแนะ 

เกษตรกรรม 
  ปริมาณผลผลิตยางพารา มันส าปะหลังลดลง 

ปศุสัตว์   
เหมืองแร่และย่อยหิน 

  จากการลดลงแร่ทรายแก้ว และหินแกรนิต 
อุตสาหกรรม  โรงงานและทุนจดทะเบียนชะลอตัว 
ภาคบริการและการท่องเท่ียว  ส่งเสริมการนักท่องเท่ียวในจังหวัดมากขึ้น 
การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน  พ้ืนท่ีก่อสร้างและธุรกิจนิติบุคคลลดลง 
การใช้จ่ายภาครัฐ   
การค้าระหว่างประเทศ   
ด้านการเงิน   
ด้านระดับราคา  ดัชนีราคาผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.57 จากการ 
  เพ่ิมขึ้นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม 
ด้านการจ้างงาน   
งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด   
1 โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  จังหวัดระยอง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  

-  จัดท าโครงการย่อย  จ านวน  184  โครงการ   
-  วงเงินจัดสรร จ านวน  999.21  ล้านบาท 
-  ผลการเบิกจ่าย จ านวน 201.90 ล้านบาท (ร้อยละ20.21) 
-  คงเหลื่อ  จ านวน  797.31  ล้านบาท (ร้อยละ  79.79) 

2 งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง   

-  จัดท าโครงการ จ านวน  13  โครงการ   
-  งบประมาณ  จ านวน  45.07  ล้านบาท 
-  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน 5.57 ล้านบาท (ร้อยละ 12.36) 
-  คงเหลือ จ านวน  39.50  ล้านบาท (ร้อยละ 87.64) 

 

 ควรเร่งรัดให้ส่วนราชการเร่งการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือน มีนาคม 2553  

ชะลอตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว                  
โดยด้านอุปทานขยายตัว  โดยเฉพาะภาค อุตสาหกรรม
ขยายตัวชะลอตัว  จากภาษีสรรพสามิตและการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่จ านวนโรงงานและ       
ทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมลดลง   ภาคการเกษตร
ขยายตัวจากด้านปศุสัตว์ทั้งไก่เนื้อและสุกรเพิ่มขึ้น  
ส่วนยางพาราและมันส าปะหลังลดลง  ส าหรับภาค
เหมืองแร่และเหมืองหิน หดตัว  จากแร่ทรายแก้วและ
หินแกรนิต  ด้าน อุปสงค์ขยายตัวได้ดี  โดยก ารบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวดี จากภาษีมูลค่าเพิ่มและรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล  การเบิกจ่าย งบลงทุน เพิ่มขึ้น และด้าน
การค้าระหว่างประเทศขยายตัวได้ดีตามการส่งออก  
ส่วนการลงทุน ภาคเอกช นชะลอตัว โดย พื้นที่อนุญาต
ก่อสร้าง และธุรกิจนิติบุคคลลดลง  แต่ทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคลเพิ่มขึ้น  ด้าน การเงิน ขยายตัวได้ดี        
ทั้งปริมาณเงินฝากและสินเช่ือจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น  ด้านดัชนีราคาผู้บริโภคในจังหวัด เพิ่มจาก
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการจ้างงานเพิ่มขึ้น   

 

 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต)                                        
 -  เกษตรกรรม  หด ตัว จากการลดลงของ    
ปริมาณผลผลิตยางพารา  มันส าปะหลังและสับปะรด 
  -   ปศุสัตว์  ขยายตัว  จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ผลผลิตไก่เนื้อและสุกร   

  -  เหมืองแร่และเหมืองหิ น  หดตัว  โดยปริมาณ
ผลผลิตแร่ทรายแก้วและหินแกรนิตลดลง   
  -  ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวโดยภาษีสรรพสามิต
และปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  แต่จ านวนโรงงาน
และทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมลดลง 
  -   การบริการและการท่องเที่ยว  ขยาย ตัว โดย
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้น  
 

 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 
  -  การบริโภคภาคเอกช น ขยายตัว จาก
ภาษมีูลค่าเพิ่มและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นส าคัญ  

 -  การลงทุนภาคเอกชน  ชะลอตัว จากการลดลง
ของพื้นที่อนุญาตก่อสร้าง และจ านวนธุรกิจนิติบุคคล
สุทธิ  ส่วนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้น 

 -  การใช้จ่ายภาครัฐ   ชะลอ ตัว   โดยผล การ
เบิกจ่าย งบประจ าและ งบลงทุน เพิ่มขึ้น แต่ผลการ
เบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

 -  การค้าระหว่างประเทศ   ขยายตัว  โดยการ
น าเข้าและการส่งออกเพิ่มขึ้น 
 

 เศรษฐกิจด้านการเงิน   
  -   ด้านการเงิน  ขยายตัว   โดยปริมาณเงินฝาก
และสินเช่ือเพิ่มขึ้น  และ อัตราดอกเบี้ย มีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้น 
 

 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ด้านระดับราคา  ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัด
ระยอง เพิ่มขึ้น ร้อยละ   7.57  ตามการสูงขึ้นของหมวด
อาหารและเครื่องดื่ม  และกลุ่มพลังงาน 
 -  ด้านการจ้างงาน  ขยายตัว  จากผู้ประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพิ่มขึ้น และ อัตราการ
ว่างงานลดลง  
   

   รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิ จ ใน เดือน
มีนาคม 2553  มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกจิจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.1  เศรษฐกิจด้านอุปทาน (ด้านการผลิต) 

2.1.1  ภาคการเกษตร 

๏  ด้านเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 เกษตรกรรม   ในเดือนมีนาคม 2553   หด ตัว        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  จากการปรับตัว
ลดลงของปริมาณยางพาราและมันส าปะหลังเป็นส าคัญ          
โดยด้าน มูลค่าผลผลิตยางพาราลดลง ร้อยละ  79.59     
เป็นผลจากปริมาณผลผลิตยางพาราลดลง  เนื่องจากเป็น
ช่วงยางผลัดใบเกษตรกรจึงชะลอการกรีดยาง ส่วนราคา
ยางพารายังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง  จากอุปสงค์ใน
ตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอุปสงค์เพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน  ด้านมูลค่าผลผลิต
มันส าปะหลัง ลดลงร้อยละ  17.88  จากปริมาณผลผลิต
ลดลงส่วนหนึ่งจากฐานที่สูงในปีก่อน  ประกอบกับ
ปัญหาการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง และภาวะภัยแล้ง
ซึ่งส่งผลให้อุปทานในประเทศลดลง ขณะที่ราคา      
มันส าปะหลังปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการผลิตภัณฑ์
มันเส้นจากประเทศจีนเพื่อใช้ผลิตในอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น และมูลค่าผลผลิตสับปะรดลดลงร้อยละ  39.99  
โดยปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลง  เนื่องจากในปีที่แล้ว
เกษตรกรได้ลดพื้นที่ปลูกลงจากภาวะราคาตกต่ า      
ส่วนราคาสับปะรดยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามความ
ต้องการของตลาด 
 

  แนวโน้มด้านเกษตรกรรม   ในช่วง 3 เดือน
ข้างหน้า (ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่าจะขยายตัว       
โดยปริมาณ ยางพารา และ มันส าปะหลัง   คาดว่า จะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี โดยเฉพาะราคายางพาราและ      
มันส าปะหลังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จากการฟื้นตัวของ
อุปสงค์โลกและอุปทานในต่างประเทศลดลง           
ด้านปริมาณสับปะรดคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น   เนื่องจาก
ตลาดยังมีความต้องการสินค้าอยู่มาก และ ราคา
สับปะรดที่ยังอยู่ในระดับสูง 
 

มูลค่าผลผลิตด้านเกษตรกรรม 
หน่วย: ล้านบาท 

2552

ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ยางพารา 53.35 125.03 71.71 10.89
 r% 532.86 99.60 5.39 -79.59 
มันส าปะหลงั 153.57 108.17 86.70 126.11
 r% 2.83 52.35 39.95 -17.88 
สับปะรด 238.13 233.78 176.88 142.91
 r% -24.79 30.17 6.27 -39.99 

รายการ
2553

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

 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 8 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

๏  ด้านปศุสัตว์ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว์   ใน เดือนมีนาคม 2553   ขยาย ตัว      
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  จากการเพิ่มขึ้น
ของทั้งปริมาณและราคาของไก่เนื้อเป็นส าคัญ           
โดยด้าน มูลค่าผลผลิต ไก่ เนื้อ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.26  
เนื่องจากปริมาณผลผลิต ไก่ เนื้อที่เพิ่มขึ้น  ตามความ
ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก  
ประกอบกับราคาไก่เนื้อทรงตัวอยู่ในระดับสูง          
ส่วนหนึ่งจากต้นทุนอาหารมีราคาสูงขึ้น  และ มูลค่า
ผลผลิตสุกร เพิ่มขึ้น ร้อยละ   21.53  เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดลดลง  เนื่องจากสภาพอากาศ
ร้อนท าให้สุกรโตช้า  ด้านราคาสุกรยังคงขยายตัวได้ดี  
ตามความต้องการบริโภค ที่ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง       
อย่างไรก็ตาม  มูลค่าผลผลิตเป็ดเนื้อลดลงร้อยละ 38.76 
จากปริมาณผลผลิตเป็ดเนื้อออกสู่ตลาดลดลง  เนื่องจาก
การบริโภคเนื้อเป็ดนับว่ามีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ    
เนื้อไก่หรือเนื้อสุกร ประกอบกับเนื้อเป็ดมีราคาแพงกว่า  
ขณะที่ราคาเป็ดเนื้อยังคงเพิ่มขึ้น  ส าหรับราคาไข่ไก่
เท่ากับ เดือนเดียวกันของ ปีที่แล้ว 2.30  บาท/ฟอง   และ
ราคาไข่เป็ด เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ         
ปีที่แล้ว  จาก  3.24  บาท/ฟอง เป็น  3.50  บาท/ฟอง   
 

  แนวโน้มด้านปศุสัตว์  ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 
(ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่าขยายตัว  โดยด้านปริมาณ
ผลผลิตไก่เนื้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้น  เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวและเพื่อการส่งออกที่มีแนวโน้ม  
ดีขึ้น  ด้านปริมาณผลผลิตสุกรคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้น  
ตามความต้องการของผู้บริโภคเนื้อสุกรมีอย่างต่อเนื่อง           
ด้านปริมาณผลผลิตเป็ดเนื้อมีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้น   
 
 
 
 
 
 

มูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์ 
   หน่วย: ล้านบาท 

2552
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ไกํเนื้อ 111.66 131.21 134.49 128.70
 r% -25.99 6.09 -5.16 15.26
เป็ดเนื้อ 32.07 19.42 36.47 19.64
 r% 32.41 -23.75 43.75 -38.76 
สุกร 41.33 51.12 50.39 50.23
 r% -14.75 34.74 30.71 21.53

รายการ
2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา:  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 9 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ด้านเหมืองแร่และเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 เหมืองแร่และเหมืองหิน ในเดือนมีนาคม 2553  
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว   จากการ
ลดลงของปริมาณผลผลิตแร่ทรายแก้ว และหินแกรนิต  
โดยมูลค่าผลผลิตของแร่ทรายแก้ว ลดลงร้ อยละ  60.27  
เนื่องจากความต้องการของตลาดที่ลดลง  และ
ผู้ประกอบการบางส่วนก าลังอยู่ระหว่างขอต่อ
ใบอนุญาตประทานบัตรการท าเหมืองแร่ทรายแก้ว  
ด้าน มูลค่าผลผลิตหินแกรนิต ลดลง ร้อยละ  38.29      
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการน าเข้า แกรนิตจากจีนที่มีราคา
ถูกกว่า มาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก  ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ประกอบการต้องลดการผลิต  อย่างไรก็ดีมูลค่าผลผลิต
หินปูน เพิ่มขึ้น ร้อยละ   9.75   เนื่องจากมาตรการของ
ภาครัฐ   และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ ช่วยสนับสนุนให้
ปริมาณความต้องการใช้หินปูนเพิ่มขึ้น  
        

 แนวโน้มการผลิตเหมืองแร่และเหมืองหิน           
ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่าจะ
ชะลอตัว  จากปริมาณ ผลผลิตแร่ทรายแก้ว คาดว่าจะ   
หดตัว  ส่วนปริมาณ ผลผลิต หินแกรนิตและ หินปูน        
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นปัจจัยส่งเสริมความเช่ือมั่นของ      
นักลงทุน  และภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลค่าผลผลิตเหมืองแร่และเหมืองหิน 
หน่วย: ล้านบาท 

2552
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

แรํทรายแก๎ว 33.30 8.13 18.96 13.23
 r% 72.36 -27.73 -8.18 -60.27 
หนิปูน 5.54 6.32 6.76 6.08
 r% 13.76 -3.51 5.46 9.75
หนิแกรนติ 18.15 12.03 8.07 11.20
 r% 125.75 -30.38 -57.19 -38.29 

รายการ
2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา:  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 10 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

๏  ด้านอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนมีนาคม 2553   ขยายตัว 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว  จากภาษี
สรรพสามิตน้ า มันที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น  แต่จ านวน
แรงงานและโรงงานภาคอุตสาหกรรมลดลง  โดยภาษี
สรรพสามิตที่จัดเก็บจากการผลิต เพิ่มขึ้นร้อยละ  12.19  
จากการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีน้ ามันเป็นส าคัญ 
รองลงมาเป็นภาษีรถยนต์   และป ริมาณการใช้ไฟฟ้า
อุตสาหก รร มเพิ่มขึ้น ร้อยล ะ 11.23 เนื่องจาก
ผู้ประกอบการเร่งการผลิต  เพื่อให้ทันตามค าสั่งซื้อ
ล่วงหน้าที่อยู่ในระดับสูง  อย่างไรก็ตาม  จ านวน
โรงงาน   จ านวนแรงงาน  และ จ านวนทุนจดทะเบียน
ภาคอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ   1.05  , 0.90   และ  0.10 
ตามล าดับ เนื่องจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเลิก
กิจการเพิ่มขึ้น 
 

  แนวโน้มการผลิตภาคอุตสาหกรรม   ในช่วง 3 
เดือนข้างหน้า (ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่าจะ ขยายตัว   
จากภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นตามอัตราภาษีน้ ามันที่สูงขึ้น  
ด้านจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจ้างแรงงาน
ยังคงลดลง ส าหรับปัจจัยลบที่มีผลต่ออุตสาหกรรม   คือ  
ราคาน้ ามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น  เสถียรภาพทาง
การเมืองของประเทศ และการระงับการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองชี้ภาวะอุตสาหกรรม 
 

2552

ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

 ปริมาณการใชไ๎ฟฟ้า
อุตสาหกรรม   (ล๎านกิโลวัตต์)

495.37 515.09 510.57 551.02

r% -20.91 13.72 0.45 11.23

โรงงานอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,814 1,781 1,686 1,795

r% 3.95 -1.82 -6.85 -1.05 

แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 150,544 148,943 148,985 149,190

r% 4.40 -0.99 -1.00 -0.90 

ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม*(ล๎านบาท) 860,311.34 859,247.94 859,278.78 859,446.75

r% 5.57 -0.08 -0.12 -0.10 

ภาษีสรรพสามิต(ล๎านบาท) 5,300.52 5,604.85 4,797.50 5,946.53

r% 54.76 969.22 224.19 12.19

รายการ
2553

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 เดือนมีนาคม ป ี2553 

๏  ด้านการบริการและการท่องเที่ยว   
  การบริการและการท่องเที่ยว   ในเดือนมีนาคม 
2553   ขยาย ตัว เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว   
โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
ระยอง(ประมาณการ)จ านวน 161,657 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ  
9.45  โดยส่วนใหญ่เป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย ประมาณ
ร้อยละ  90  ส่วน นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวมากที่สุด  ได้แก่  ญี่ปุ่น  สวีเดน  
เยอรมัน  และสหรัฐอเมริกา   เนื่องจากจังหวัดระยอง   
อยู่ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก อาหารอร่อย 
สภาพบรรยากาศทั่วไปมีทะเลสวยงามเป็นธรรมชาติ  
นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวตามเกาะ โดยเฉพาะเกาะเสม็ด 
เกาะมันนอก  และเกาะมันใน   ส าหรับอัตราการเข้าพัก
โรงแรม  (ประมาณการ) อยู่ที่ร้อยละ  46.15   เพิ่มขึ้น   
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ  9.17   
   

 
 

 

   
  แนวโน้มการท่องเที่ยว   ในช่วง 3 เดือน
ข้างหน้า (ไตรมาสที่ 2/2553) คาดว่า บรรยากาศ         
การท่องเที่ยวค่อนข้างคึกคัก  มีนักท่องเที่ยวมากเที่ยวใน
จังหวัดเป็นจ านวนมาก  เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยว  ประกอบกับเป็นช่วงปิดภาคเรียนมีการมา
ท่องเที่ยวเป็นลักษณะครอบครัวและในเดือนพฤษภาคม 
เป็นช่วงเทศกาลผลไม้ของจังหวัด  ซึ่งสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวมาซื้อผลไม้ เช่น ทะเรียน มังคุด เงาะ 
ลองกอง กระท้อน เป็นต้น  และการเข้าเที่ยวชมสวน
ผลไม้ของเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เคร่ืองชี้การบริการและการท่องเท่ียว 
 

2550 2551

ทัง้ปี ทัง้ปี ทัง้ปี ครึง่ปีแรก ครึง่ปีหลัง ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

จ านวนกนักทํองเที่ยว(คน) 1,946,257 2,072,688 1,841,416 917,057 924,359 147,699 160,160p 163,319p 161,657p

    r% 15.07 6.50 -11.16 -17.18 -4.25 -20.84 7.09 17.15 9.45

 อัตราการเข๎าพักของโรงแรม 
              (ร๎อยละ)

51.82 49.68 43.65 43.50 43.81 42.28 45.68p 46.62p 46.15p

    r% 10.17 -4.12 -12.13 -19.09 -3.92 -20.45 5.63 15.22 9.17

รายการ
25532552

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน  
                      p     คือ  ตัวเลขเบื้องต้น 

                 - 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 เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.2  เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) 

2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน ในเดือนมีนาคม 2553   
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  ตามการ
เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและรถยนต์นั่ง    
จดทะเบียนใหม่  โดยภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ   68.10   ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ม
ปรับตัวดีขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าเข้าผ่านด่าน
ศุลกากรและการบริโภคที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน   
จ านวน รถยนต์นั่ง ส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ   57.85  ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตัวรถ      
รุ่นใหม่ เช่น รถยนต์อีโคคาร์คันแรกของประเทศไทย   
ที่ได้รับความนิยมมาก  และ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ครัวเรือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ  7.42  ตามการเพิ่มขึ้นของ
อาคารพาณิชย์  ประกอบกับสภาพอากาศปีนี้ที่ร้อนกว่า
ทุกปี  ประชาชนมีการใช้เครื่องปรับอากาศ และพัดลม
มากขึ้นเพื่อคลายร้อน  ท าให้ยอดการใช้ไฟฟ้าครัวเรือน
เพิ่มขึ้น  ส าหรับจ านวนร ถจักรยานยนต์ จดทะเบียนใหม่
ลดลง ร้อยละ   8.79  ท้ังน้ี  บรรดาค่ายผู้ผลิตรายใหญ่ๆ         
ได้กระตุ้นและสร้างความตื่นตัวให้กับตลาด  โดยใช้กลยุทธ์
ด้านแคมเปญส่งเสริมการขายท่ีสร้างแรงจูงใจเป็นอย่างสูง
ต่อกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือ เร่งปลุกเร้าและสร้างความตื่นตัว
ให้กับตลาดอย่างต่อเนื่อง 
 

แนวโน้มการบริโภค  ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 
(ไตรมาสที่2/2553) คาดว่าจะขยายตัว จากภาษีมูลค่าเพิ่ม 
จ านวนรถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่   
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น  
และความเช่ือมั่นผู้บริโภคเพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม  
ประชาชนยังมีความกังวลถึงปัญหาการเมือง  และ     
การระงับการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด    
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในอนาคต 
  
 
 

เคร่ืองชีด้้านการบริโภคภาคเอกชน 
 

2552

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ภาษีมูลคําเพ่ิม(ล๎านบาท) 2,321.61 3,513.49 2,830.68 3,902.54 

  r% -40.48 62.92 67.49 68.10

รถยนต์นัง่จดทะเบียนใหม(ํคัน) 325.00 706.00 557.00 513.00 

  r% -21.50 48.01 80.84 57.85

รถจักรยายยนต์จดทะเบียนใหม(ํคัน) 3,252.00 2,998.00 3,140.00 2,966.00 

  r% -0.61 23.68 23.72 -8.79 

ปริมาณการใชไ๎ฟฟ้าครัวเรือน(ล๎านกิโลวัตต์) 42.84 41.28 39.68 46.02 

  r% 10.41 18.25 9.52 7.42

รายงาน
2553

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

 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 13 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
การลงทุนภาคเอกชน  ใน เดือนมีนาคม 2553      

ชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ท่ีแล้ว   จากการ
ลดลงของจ านวน พ้ืนท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง และจ านวน
ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ   ส่วนจ านวนทุนจดทะเบียน ธุรกิจนิติ
บุคคลสุทธิ เพ่ิมขึ้นโดย จ านวนพ้ืนท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง  
จ านวน  80,509  ตารางเมตร  ลดลง ร้อยละ  37.82  จากการ
ลดลงของพ้ืนท่ีอนุญาตก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยและอาคาร
อุตสาหกรรม ส าหรับพ้ืนท่ีอนุญาตก่อสร้างอาคารและอื่นๆ 
เพ่ิมขึ้นมากท่ีร้อยละ 1,597.42 จากการเพ่ิมขึ้นของอาคาร
เอนกประสงค์  และอาคารจอดรถของโรงงานอุตสาหกรรม  
และจ านวน ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ ลดลง ร้อยละ  6.78  
เนื่องจากผู้ประกอบการมีการเลิกกิจการเพ่ิมขึ้น   ส าหรับ
จ านวนทุนจดทะเบียน ธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ   
226.33  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้น ร้อยละ  8.06  
จากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟ้ืนตัว  และปริมาณการจดทะเบียน
รถยนต์พาณิชย์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ  27.09  จากสภาพเศรษฐกิจ
ท้ังในและต่างประเทศท่ีมีทิศทางฟ้ืนตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ท าให้ความเช่ือม่ันและก าลังซื้อเริ่มฟ้ืนกลับคืนมา  
 

 แนวโน้มการลงทุนภาคเอกช น ในช่วง 3 เดือน
ข้างหน้า (ไตรมาสท่ี 2/2553)  คาดว่าจะ ขยายตัว จากพ้ืนท่ี
อนุญาตก่อสร้างและจ านวนธุรกิจนิติบุคคลเพ่ิมขึ้น ส่วนการ   
จดทะเบียนรถยนต์พาณิชย์ยังคงขยายตัวเนื่องจากความ
เช่ือม่ันทางธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้น  อย่างไรก็ตาม  ความไม่
แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  รวมท้ังปัญหาจาก
กรณีของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  กอปรกับราคาน้ ามัน
ท่ีผันผวนยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุนในระยะต่อไป 
 

 

เคร่ืองชีด้้านการลงทุนภาคเอกชน 
2552
ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

 พ้ืนที่ได๎รับอนุญาตกอํสร๎าง
รวม(ตารางเมตร)

129,477 118,028 89,382 80,509

r% -13.56 110.75 18.54 -37.82 
 - ที่อยํูอาศยั(ตารางเมตร) 77,278 54,605 68,731 41,996

r% 8.38 13.28 21.61 -45.66 
 - อาคารพาณิชย์(ตารางเมตร) 3,981 53,263 10,270 5,273

r% -90.73 1,354.48 -22.34 32.45
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 46,397 4,955 7,103 2,330

r% 58.99 22.68 240.02 -94.98 
 - อาคารและอ่ืนๆ(ตารางเมตร) 1,821 5,205 3,278 30,910

r% -71.43 5,105.00 -8.18 1,597.42
 ปริมาณการใช๎ไฟฟ้าภาคธุรกจิ
(ลา๎นกโิลวัตต์)

18.86 17.65 17.16 20.38

r% 10.10 18.78 7.72 8.06
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลสุทธ(ิลา๎นบาท) 128.00 336.94 144.06 417.70

r% 40.01 238.97 14.79 226.33
จ านวนธุรกจินิติบุคคลสุทธ(ิราย) 59 68 63 55

r% -9.23 47.83 65.79 -6.78 
การจดทะเบยีนรถยนต์พาณิชย์(คนั) 358 637 468 455

r% -43.35 35.82 41.82 27.09

รายการ
2553

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 เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.2.3  การใช้จ่ายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

     การใช้จ่ายภาครัฐ   ใน เดือนมีนาคม 2553   
ชะลอ ตัว  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว         
จากการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและ      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยผลการ
เบิกจ่ายงบ ประจ าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.59  และผ ลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ  23.13  เป็นผลจากการ
ติดตามการเบิกจ่ายของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อช่วยกระตุ้นการขยายตัว
ของเศรษฐกิจ  ส า หรับ ผลการเบิกจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หดตัวจากการเบิกจ่าย รายจ่าย
ประจ า ลดลงร้อยละ 38.36   และการเบิกจ่ายร ายจ่าย
ลงทุนลดลงร้อยละ 3.20   
 

  แนวโน้มการใช้จ่ายภาครัฐ   ในช่วง 3 เดือน
ข้างหน้า (ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่าการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนมีการเบิก จ่ายเพิ่มขึ้น  ตามเป้าหมายของ
รัฐบาล  ในไตรมาสที่ 2  ก าหนดการเบิกจ่ายในภาพรวม
ร้อยละ 43  งบลงทุนร้อยละ  33  โดยมีมาตรการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด
ระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
หน่วย: ล้านบาท 

2552

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายจํายประจ าจากงบประมาณ 1,068.92 1,108.72 1,127.25 1,385.24
  r% -8.18 4.73 1.96 29.59

รายจํายลงทุนจากงบประมาณ 188.83 342.39 673.67 232.51
  r% 40.37 -44.51 85.32 23.13

รายจํายประจ าของ อปท. 192.21 143.88p 139.96p 118.47p
  r% 29.15 -31.12 -5.92 -38.36 

รายจํายลงทุนของ อปท. 163.01 99.75p 129.23p 157.79p
  r% 103.13 151.01 12.96 -3.20 

รายการ
2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
                    p คือ  ตัวเลขเบื้องต้น 
ที่มา :  - ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองจ านวน  68  แห่ง  ได้ข้อมูล
จ านวน  41  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  60.29 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 15 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.2.4   การค้าระหว่างประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

การค้าระหว่างประเทศ  ในเดือนมีนาคม 2553   
มูลค่าการค้าระหว่างประเทศรวม  61,174.12 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 60.87  เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี
ที่แล้ว  จากการ ฟื้นตัวของการน าเข้า  โดยการน าเข้ามี
มูลค่าจ านวน  45,035.70 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.36  
เนื่องจาก เศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น     
ท าให้มีการน าเข้าสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตเพื่อกระตุ้นการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ  ส าหรับประเภทสินค้าน าเข้าที่ส าคัญ  ได้แก่ 
น้ ามันปิโตรเลียมดิบ คอนเคนเซต  และแนฟทา        
ด้านการส่งออกมีมูลค่าจ านวน   16,138.42  ล้านบาท   
เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.38  เนื่องจาก เศรษฐกิจของประเทศ  
คู่ค้าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง   ท าให้การส่งออกอาจกลับมา
เพิ่มขึ้น  ส าหรับประเภทสินค้าส่งออกที่ส าคัญ   ได้แก่ 
น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว  น้ ามันปิโตรเลียมดิบ และแนฟทา  
จากการน าเข้าสูงกว่าการส่งออกท าให้ ขาดดุล การค้า  
(ผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด)จ านวน28,897.28ล้านบาท   

 

แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศ   ในช่วง 3 
เดือนข้างหน้า (ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่าขยายตัวจาก
การน าเข้าเพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการน าเข้าสินค้าทุนและ
สินค้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
และด้านการส่งออกคาดว่าจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้
ดีจากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัว     

 

 
 

สถิติสินค้าน าเข้า - ส่งออกผ่านด่านศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หน่วย: ล้านบาท 
ที่ ประเภทสินค้าน าเข้า มลูค่า ประเภทสินค้าส่งออก มลูค่า

1  น้ ามันปิโตรเลยีมดิบ        35,669.25 น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว 3,231.27         

2 คอนเคนเซต          6,343.06 น้ ามันปิโตรเลยีมดิบ 2,212.86         

3 แนฟทา 3,223.21         แนฟทา 1,863.37         

4 เศษเหลก็ที่ได๎จากการกึง่ใส          1,311.54 น้ ามันเชือ้เพลงิอ่ืนๆ 1,502.52         

5 ไพราซาลนี          1,041.80 สํวนประกอบของเคร่ืองท า
ความร๎อนด๎วยไฟฟ้าอ่ืนๆ

1,093.17         

ที่มา : ด่านศุลกากรมาบตาพุด  

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 
หน่วย: ล้านบาท 

2552

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
มูลค่าการค้ารวม 38,027.27 49,596.17 51,619.16 61,174.12 

 r% -45.11 68.58 60.68 60.87

การน าเข๎า 30,356.03 40,882.72 39,979.85 45,035.70 

  r% -43.61 122.55 76.09 48.36
การสํงออก 7,671.24 8,713.45 11,639.31 16,138.42 

  r% -50.31 -21.15 23.54 110.38

รายการ
2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา :  ด่านศุลกากรมาบตาพุด 

 
 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 16 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.3  เศรษฐกิจด้านการเงิน 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ด้านการเงิน   ในเดือนมีนาคม 2553   ขยาย ตัว        
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปีท่ีแล้ว   ท้ังด้านเงินฝากและ
ด้านสินเช่ือ   โดยจังหวัดระยองมีธนาคารพาณิชย์ จ านวน  
79  แห่ง  พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัด
ระยอง มีจ านวน  86,590.02   ล้านบาท  ขยายตัวร้อยละ   
5.06  เนื่องจากการระดมเงินฝากของ สถาบันการเงิน เฉพาะ
กิจเป็นส าคัญ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของสินเชื่อตาม
โครงการภาครัฐ  ส่วน ปริมาณสินเช่ือรว ม  มีจ านวน  
78,487.72   ล้านบาท   ขยาย ตัวร้อยละ  5.88  ตามการ
ขยายตัวของสินเชื่อภาคครัวเรือนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะจาก
ธนาคารออมสิน  ส าหรับค่าเงินบาทในเดือนมีนาคม 2553 
เฉลี่ยอยู่ท่ี  32.51  บาทต่อดอลลาร์สรอ.  ปรับแข็งค่าขึ้นจาก
ค่าเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ท่ี  33.15  บาทต่อดอลลาร์สรอ. 
จากการปรับเพ่ิมน้ าหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ไทยของ
นักลงทุนต่างชาติสอดคล้องกับค่าเงินสกุลต่างๆ  ในภูมิภาค
ท่ีปรับแข็งค่าขึ้น  เช่นกันตามแนวโน้มเศรษฐกิจท่ียังฟ้ืนตัว
ต่อเนื่องและจากการท่ีนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลต่อ
ปัญหาด้านการคลังของประเทศกรีซ  
 

 แนวโน้มการเงิน  ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า     
(ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่าปริมาณเงินฝาก จะขยายตัว 
จากรายได้เกษตรกรเพ่ิมขึ้นตามราคาสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น  
และสินเช่ือจะขยายตัวจากการสนับสนุนขยายสินเชื่อตาม
โครงการภาครัฐ  ขณะท่ี อัตราดอกเบ้ีย ยังอยู่ในระดับต่ า     
แต่มีแนวโน้มท่ีจะปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากการปรับขึ้น         
อัตราดอกเบ้ียของธนาคารโลก 
 

 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ 
หน่วย: ล้านบาท 

2552
ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

ปรมิาณเงินฝากรวม 82,420.05 87,975.24 85,010.82 86,590.02
  r% -1.61 7.01 3.70 5.06
ธนาคารพาณิชย์ 63,556.00 67,343.00 63,910.00 65,105.67e
  r% -4.54 5.09 0.55 2.44
ธนาคารออมสิน 9,648.00 11,293.00 11,510.00 11,779.00
  r% 10.68 22.83 22.94 22.09
ธอส. 1,486.21 1,525.19 1,544.07 1,526.21
  r% 26.47 3.31 3.82 2.69
ธ.ก.ส. 7,729.84 7,814.05 8,046.75 8,179.14
  r% 5.90 4.73 6.32 5.81
ปรมิาณสินเช่ือรวม 74,129.14 78,050.68 78,494.51 78,487.72
  r% 3.14 4.65 5.05 5.88
ธนาคารพาณิชย์ 50,288.00 52,432.00 52,713.00 52,493.67e
  r% 9.16 2.90 3.28 4.39
ธนาคารออมสิน 5,929.00 7,765.00 7,899.00 8,052.00
  r% 6.69 31.59 33.93 35.81
ธอส. 14,233.12 14,122.32 14,133.17 14,144.04
  r% -14.34 0.09 -0.18 -0.63 
ธ.ก.ส. 3,679.02 3,731.36 3,749.34 3,798.01
  r% 1.28 3.17 3.32 3.23

รายงาน
2553

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 เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

2.4.1  ด้านระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

  ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง   ในเดือน
มีนาคม 2553  สูงขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ท่ีแล้ว
ร้อยละ 7.57  จากหมวดอาหารและหมวดเครื่องดื่มท่ีสูงขึ้น  
   1. ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดระยองเดือนมีนาคม 
2553 ปี 2550 ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยองเท่ากับ 
100 เดือนมีนาคม 2553 เท่ากับ  116.47 ส าหรับเดือน
กุมภาพันธ์ 2553 เท่ากับ 114.70         
   2 . การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนมีนาคม 2553  เม่ือเทียบกับ        
  3.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2553 สูงขึ้นร้อยละ 1.57 
         3.2 เดือนมีนาคม 2552 สูงขึ้นร้อยละ 7.57 
         3.3 เฉลี่ยช่วงระยะเดียวกัน  (มกราคม-มีนาคม)    
ปี 2552สูงขึ้นร้อยละ 6.90 
 3 . ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยองเดือน
มีนาคม 2553 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2553 สูงขึ้นร้อยละ 
1.57 สาเหตุส าคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ  2.47 ส าหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นร้อยละ 0.79 ดัชนีหมวด
พาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 1.72    
ดัชนีหมวด เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ลดลงร้อยละ 0.21 
  4 . ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนมีนาคม 2552       
ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 7.57 (กุมภาพันธ์ 2553 เทียบกับ 
กุมภาพันธ์ 2552 สูงขึ้นร้อยละ 6.50)  สาเหตุหลักมาจาก   
การสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้น
ร้อยละ 7.62 โดยมาจากหมวด ข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์   
จากแป้ง สูงขึ้นร้อยละ 3.42 หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด  ไก่ และ
สัตว์น้ า สูงขึ้ นร้อยละ 2.96   หมวดผักและผลไม้ สูงขึ้น    
ร้อยละ 24.02      
  5. ถ้าพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยช่วงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-มีนาคม) ปี 2552 ดัชนีสูงขึ้นร้อยละ 6.90 จากการ
สูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึ้นร้อยละ  
5.40 ส าหรับหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น
ร้อยละ 8.50 หมวดน้ ามันเช้ือเพลิง สูงขึ้นร้อยละ 43.30 
หมวดยานพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร สูงขึ้นร้อยละ 
21.50  เป็นต้น   

ดัชนีราคา 
หน่วย: ร้อยละ 

2552

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ดัชนีราคาผ๎ูบริโภค 108.30 113.00 114.70 116.50 
r% 3.34 6.81 6.50 7.57 

ดัชนีราคาผ๎ูผลิต 145.60 159.60 161.40 164.00 
r% -4.02 11.45 11.77 12.64 

รายการ
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 เดือนมีนาคม ป ี2553 
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ดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม 2553 
(ปีฐาน พ.ศ.2550 = 100) 

สัดส่วน

น้ าหนัก ม.ีค.53/ ม.ีค.53/ ม.ค.53-ม.ีค.53/

ปีฐาน ก.พ.53 ม.ีค.52 ม.ค.52-ม.ีค.52

รวมทกุรายการ       100.00       116.50       114.70       108.30       114.70 1.57 7.57 6.90

หมวดอาหารและเครื่องด่ืม    37.93       137.00       133.70       127.30       133.50 2.47 7.62 5.40

     ข๎าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง    4.32       151.00       151.00       146.00       150.70 0.00 3.42 2.90

     เนือ้สตัว์ เป็ดไกํ และสตัว์น้ า    7.19       118.20       117.40       114.80       117.30 0.68 2.96 2.10

     ไขํและผลิตภัณฑ์นม    2.97       113.10       111.10       108.80       111.80 1.80 3.95 1.80

     ผักและผลไม๎    6.87       158.50       146.80       127.80       146.30 7.97 24.02 15.70

     เคร่ืองประกอบอาหาร    3.63       145.60       145.40       144.20       145.50 0.14 0.97 1.00

     เคร่ืองดื่มไมํมีแอลกอฮอล์    2.18       107.00       107.20       105.70       107.10 -0.19 1.23 1.30

     อาหารบริโภค-ในบ๎าน    4.20       148.50       148.60       147.30       148.60 -0.07 0.81 3.10

     อาหารบริโภค-นอกบ๎าน    6.56       120.00       120.00       120.00       120.00 0.00 0.00 0.00

หมวดอ่ืน ๆ ไมใ่ช่อาหาร และเครื่องด่ืม    62.07       101.90       101.10         94.90       101.30 0.79 7.38 8.50

     หมวดเคร่ืองนุงํหํมและรองเท๎า    2.77         95.70         95.90       100.80         95.90 -0.21 -5.06 -4.90

     หมวดเคหสถาน    28.36         91.60         91.60         91.50         91.60 0.00 0.11 0.40

     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวํนบุคคล    5.22       101.40       101.50       100.70       101.40 -0.10 0.70 0.80

     หมวดพาหนะ การขนสงํ และการสื่อสาร    19.09       112.60       110.70         94.80       111.30 1.72 18.776 21.50

     หมวดการบันเทิงการอํานและการศึกษา    2.69         92.30         92.30       101.90    92.3 0.00 -9.42 -9.30

     หมวดยาสบูและเคร่ืองดื่มมีแอลกอฮอล์    3.93       111.40       110.70       101.90       110.90 0.63 9.32 8.80

ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน    65.66       108.90       108.90       108.60       108.90 0.00 0.28 0.60

     กลุํมอาหารสดและพลังงาน    34.34       126.70       122.40       108.10       122.60 3.51 17.21 15.60

      -  อาหารสด    21.36       140.10       134.70       124.80       134.50 4.01 12.26 8.00

      -  พลังงาน    12.99       106.70       104.30         83.40       105.00 2.30 27.94 33.20

อัตราการเปล่ียนแปลง

ม.ค.-ม.ีค.53
หมวด

 ม.ีค.53 ก.พ.53 ม.ีค.52

ดัชนี

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 เดือนมีนาคม ป ี2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการข่าวตลาดจังหวัดระยอง  ประจ าวันท่ี 30 มีนาคม 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 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
3 ไกสํด กก.ละ 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
4 ปลาทูนึ่ง เขงํ ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
5 กระเทียมแห๎ง กก.ละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6 หัวหอมแดง (ไมํตัดหมวด) กก.ละ 30.00 50.00 40.00 50.00 42.50
7 พริกขีห้นูแห๎ง (กลาง) กก.ละ 180.00 200.00 150.00 150.00 170.00
8 พริกขีห้นูสด กก.ละ 100.00 80.00 100.00 110.00 96.25
9 ไขไํก ํ(เบอร์ 3) ฟองละ 2.80 3.00 3.00 2.90 2.93
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 25.00 25.00 26.25
14 ถัว่ฝักยาว กก.ละ 35.00 35.00 25.00 25.00 30.00
15 ผักบุง๎จีน กก.ละ 30.00 30.00 35.00 30.00 31.25
16 มะนาว ลกูละ 3.00-8.00 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 7.30

หมวดวัสดุก่อสร้าง
17 ปูนซีเมนต์ตราเสือ ถงุละ 116.00 - 135.00 116.00 - 135.00 116.00 - 135.00 116.00 - 135.00 125.50
18 ปูนซีเมนต์ตราชา๎ง ถงุละ 125.00 - 150.00 121.00 - 130.00 121.00 - 130.00 121.00 - 130.00 127.90
19 เหลก็เส๎นกลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. เส๎นละ 115.00 112.00 108.00 110.00 111.25
20 เหลก็เส๎นกลมผิวเรียบ  ขนาด 12  มม. เส๎นละ 195.00 210.00 193.00 190.00 197.00
21 ลวดผูกเหลก็ (เบอร์ 18) กก.ละ 40.00 35.00 43.00 43.00 40.25
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 4.30 - 4.50 4.30 - 4.50 4.30 - 4.50 4.40

หมวดเช้ือเพลิง
26 เบนซิน 91 ลติรละ 36.97 37.47 37.47 37.47 37.35
27 แก๏สโซฮอลล ์95 ลติรละ 33.37 33.87 33.87 33.87 33.75
28 แก๏สโซฮอลล ์91 ลติรละ 31.87 32.37 32.37 32.37 32.25
29 ดเีซลหมุนเร็ว ลติรละ 28.72 29.22 29.22 29.22 29.10
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 - 300.00 295.50

หมวดสินค้าเกษตร
32 ยางแผํนดบิคละ  กก.ละ 94.00 - 98.00 94.00 - 98.00 94.00 - 98.00 94.00 - 98.00 96.00
33 น้ ายางสด  กก.ละ 92.00 - 98.00 92.00 - 98.00 92.00 - 98.00 92.00 - 98.00 95.00
34 เศษยาง(ขีย้าง) กก.ละ 49.30 - 54.00 49.30 - 54.00 49.30 - 54.00 49.30 - 54.00 51.65
35 สัปปะรด ผลใหญํ, ผลเลก็ กก.ละ 6.00 , 2.60 6.00 , 2.60 5.80, 2.50 5.80, 2.50 5.88 , 2.54
36 หัวมันสดคละ กก.ละ 2.00 2.10 2.30 2.40 2.20
37 กุง๎ขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
38 กุง๎ขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
39 กุง๎ขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 120.00 110.00 115.00 115.00 115.00
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 1,010.00 940.00 940.00 975.00
43 ปุย๋เคมีตรากระตําย สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 840.00 840.00 830.00 830.00 835.00
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 เดือนมีนาคม ป ี2553 

2.4.2  ด้านการจ้างงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  การจ้างงาน   ในเดือนมีนาคม 2553   ขยาย ตัว        
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี ที่แล้ว   พิจารณาจาก
จ านวนลูกจ้างในระบบประกันสังคม  จ านวน  304,046  
คน เพิ่มขึ้นร้อยละ  1.65  โดยการจ้างงาน  (จ านวน
แรงงานในระบบประกันสังคม) เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้น
ของการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เป็นส าคัญ  และอัตราการว่างงานของจังหวัดระยอง
เดือน กุมภาพันธ์ 255 3  อยู่ที่ร้อยละ  1.40  ของก าลัง
แรงงานรวม ลดลงร้อยละ 30.00  ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ของจังหวัดระยอง   ปรับขึ้น 5 บาท จาก 173 บาท/วัน  
เป็น 17 8  บาท/วัน  ตามการประกาศ ของกระทรวง
แรงงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553  เพื่อให้เหมาะสมกับ
ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น 
 

  แนวโน้มการจ้างงาน   ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า 
(ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่าจะขยายตัวจากจ านวน
ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง  ทั้งนี้  ส านักงานจัดหางานจังหวัดระยอง       
ได้มีการจัดงานนัดพบแรงงานขึ้นทุกวันอังคารที่สอง
ของเดือน  เพื่อให้บริษัทและโรงงานต่างๆ  ได้มาพบกับ
ผู้สมัครงานโดยตรง  ทั้งนี้  ผู้สมัครงานสามารถมา
ลงทะเบียนฝากประวัติเพื่อหางาน  ได้ที่ส านักงานจัดหา
งานจังหวัดระยองได้ทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองชีด้้านการจ้างงาน 
2552

ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

อัตราวํางงาน(ร๎อยละ) 2.00 1.20 1.40 n.a.

  r% 100.00 -14.29 -30.00  -

 จ านวนผ๎ูประกนัตนใน
ระบบประกนัสังคม (คน)

299,116 302,612 304,792 304,046

  r% 4.19 1.36 0.49 1.65

อัตราคําจ๎างขัน้ต่ า(บาท) 173.00 178.00 178.00 178.00

  r% 4.85 2.89 2.89 2.89

รายการ
2553

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

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 21 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ด้านรายได ้
 การจัดเก็บรายได้  
  เดือนมีนาคม 2553 จังหวัดระยองมีรายได้สุทธิ 
11,145.80 ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 
4,109.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.40 
  การจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553) จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายได้รวมทั้งสิ้น  57,453.23  ล้านบาท  สูงกว่าช่วง
เดียวกันของปีที่แล้ว 28,476.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
98.28 
 

  การน าส่งรายได้  
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจ านวน 8,866.88 ล้านบาท  เป็นรายได้จาก
ภาษีอากร  7,896.36  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  89.06  
รายได้อื่น  0.09  ล้านบาท  และรายได้เงินนอก
งบประมาณ 970.43  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  10.94 
  รายได้น าส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553)  มีจ านวน  57,514.72         
ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษีอากร  51,131.70 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  88.90  รายได้อื่น  1.33  ล้านบาท  และ
รายได้เงินนอกงบประมาณ  6,381.69  ล้านบาท  คิดเป็น  
ร้อยละ  11.10 
   
   
   
   
   
  
 
 
 

 
 

ด้านรายจ่าย 
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ  จ านวน  1,617.75  ล้านบาท  
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  360.00  ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ  28.62 
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553)  จังหวัดระยอง      
มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จ านวน 9,039.80 ล้านบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  1,182.66  ล้านบาท   
คิดเป็นร้อยละ  15.05 
 

 ด้านฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด  
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจากเงินงบประมาณ  7,896.45  ล้านบาท  
ขณะที่รายจ่ายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,455.69  ล้านบาท  
ท าให้ฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,440.76  ล้านบาท 
  

  ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  467.61      
ล้านบาท  ขณะที่รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวน  276.26  ล้านบาท  ท าให้ฐานะการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินดุล  191.35      
ล้านบาท   
  

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง    
เดือนมีนาคม  2553  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 

 

 

 

ส่วนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 

 

 

ส่วนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

 

 

 

ส่วนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 22 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

3.1  ด้านรายได้ 

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายได้เดือน มีนาคม  2553    
แยกตามหน่วยงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

   การจัดเก็บรายได้   ใน เดือนมีนาคม 2553   
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายได้จ านวน  11,145.80 
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 4,109.25  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 58.40 และสูงกว่าประมาณการ 
2,383.34  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  27.20  แยกตาม
หน่วยงานได้ดังนี้ 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง  จัดเก็บได้  5,076.07  
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  1,663.19       
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  48.73 และสูงกว่าประมาณการ  
1,362.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.70  เนื่องจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าเข้าน้ ามันดิบ  และการจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายประเทศเพิ่มขึ้น 
  -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้ 3,902.54 ล้านบาท  
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว 1,580.92 ล้านบาท         
คิดเป็นร้อยละ  68.10  และสูงกว่าประมาณการ  
1,327.89  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  51.58   เนื่องจาก
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการน าเข้าน้ ามันดิบสูงขึ้น  และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการบริโภคภายในประเทศของกลุ่ม
กิจการการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑ์เคมี  และกลุ่มกิจการการ
ผลิตและจ าหน่ายรถยนต์  ช้ินส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์  
เพิ่มสูงขึ้น 
  -  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได้  785.90  
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  112.17    
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.65 และสูงกว่าประมาณการ  
140.66  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  21.80   เนื่องจาก      
ผลการยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประเภทเงินเดือน
และการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 
 
 

รายได้จังหวัดระยองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553 

หน่าย:  ล้านบาท 

2552

มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายได๎จังหวัดระยอง 7,036.55 10,148.69 8,936.34 11,145.80

r% -22.15 168.17 110.02 58.40

สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 3,412.88 4,419.71 4,051.45 5,076.07

r% -37.34 38.82 50.10 48.73
สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 3,546.36 5,604.85 4,797.50 5,946.53

r% 3.54 969.22 224.19 67.68

ดํานศุลกากร 41.52 107.42 53.28 109.70

r% -72.70 187.68 27.68 164.21

ธนารักษ์พ้ืนทีร่ะยอง 17.45 0.60 16.22 0.73

r% 1,594.17 -65.52 46.92 -95.82

สํวนราชการอ่ืน 18.34 16.11 17.89 12.77

r% 34.06 -56.94 -23.25 -30.37

รายการ
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 เดือนมีนาคม ป ี2553 

 
 

 
 

 
 

 

  -  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  จัดเก็บได้  366.74  
ล้านบาท  ต่ ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  37.63     
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 9.31  และต่ ากว่าประมาณการ 
114.18  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  23.74   เนื่องจากการ
จ่ายค่าบริการและเงินก าไรไปต่างประเทศของกลุ่ม
กิจการการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑ์เคมี  และกลุ่มกิจการการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิคส์  ลดลง 
  -  อากรแสตมป์  จัดเก็บได้  11.68  ล้านบาท        
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  3.59  ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ  44.38  และสูงกว่าประมาณการ  3.10  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  36.13 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได้  8.80  ล้านบาท   
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว   4.13   ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ  88.44  และสูงกว่าประมาณการ  5.35  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  155.07 
  -  รายได้อื่นๆ  จัดเก็บได้  0.41  ล้านบาท      
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  0.01  ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ  2.50  แต่ต่ ากว่าประมาณการ  0.06     
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  12.77 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2  จัดเก็บได้  
5,946.53  ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  
2,400.17  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  67.68  และสูงกว่า
ประมาณการ  986.83  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  19.90  
ส าหรับภาษีที่จัดเก็บได้สูงสุด  5  ล าดับ  ได้แก่ 
  -  ภาษีน้ ามัน  จัดเก็บได้  5,235.72  ล้านบาท      
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  2,946.04  ล้านบาท       
คิดเป็นร้อยละ  59.50  และสูงกว่าประมาณการ  618.90        
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  13.41   เนื่องจากในเดือนนี้
ของปีที่แล้วยังอยู่ในช่วงการลดอัตราภาษีน้ ามันดีเซล  
ประกอบกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้
มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น  และผลการเบิกจ่ายจาก
โครงการ “ไทยเข้มแข็ง ”  ท าให้เศรษฐกิจของประเทศ
ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด   
 

รายได้ของสรรพสามิตพื้นท่ีระยอง เดือนมีนาคม 2553 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทภาษี จ านวนเงิน สัดส่วน
 ภาษีสุราแชํ                 2.75                 0.05
 ภาษีเคร่ืองดืม่                 0.26 0.00
 ภาษีน้ ามัน          5,235.72               88.05
 ภาษีรถยนต์             690.58               11.61
 ภาษีรถจักรยานยนต์ 6.84 0.12
 ภาษีเคร่ืองไฟฟ้า 8.92 0.15
 ภาษีสนามกอลฟ์ 0.98 0.02
 ภาษีแกว๎ฯ 0.04 0.00
 ไนต์คลบั  ดิสโกเ๎ธค 0.06 0.00
 อาบน้ า  อบตัว  นวดตัว                 0.16 0.00
 รายได๎อ่ืนๆ 0.22 0.00

รวม          5,946.53             100.00
ที่มา:  ส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 

รายได้ของสรรพากรพื้นท่ีระยอง เดือนมีนาคม  2553 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทภาษี  จ านวนเงิน  สัดส่วน

 ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา 785.90 15.48 
 ภาษีเงินได๎นติิบุคคล 366.74 7.23 
 ภาษีมูลคําเพ่ิม 3,902.54 76.88 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 8.80 0.17 
 อากรแสตมป์ 11.68 0.23 
 รายได๎อ่ืน ๆ 0.41 0.01 

รวม 5,076.07 100.00 
ที่มา:  ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ระยอง  

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 24 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

  -  ภาษีรถยนต์  จัดเก็บได้  690.58  ล้านบาท 
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  482.79  ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ   232.35   และสูงกว่าประมาณการ   
356.70   ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  106.83   เนื่องจาก 
ยอดจองรถยนต์  (มาสด้า 2) ที่ประหยัดน้ ามันก าลัง
ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ท าให้มียอดจองมีอย่างต่อเนื่อง  
ประกอบกับยอดการขายรถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซ NGV       
มีมากขึ้นจากปัญหาราคาน้ ามัน 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า  จัดเก็บได้  8.92  ล้านบาท   
ต่ ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  41.34  ล้านบาท        
คิดเป็น ร้อยละ  82.25  แต่สูงกว่าประมาณการ  4.32  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  93.91  เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้
เก็บภาษีเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคารแล้ว  เมื่อไป
เทียบกับยอดภาษีที่มีอยู่เดิมในปีก่อน  ท าให้ผลการ
จัดเก็บภาษีลดลง 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต์  จัดเก็บได้ 6.84 ล้านบาท 
 

 
 

 

   -  ภาษีสุราแช่  จัดเก็บได้  2.75  ล้านบาท      
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  0.44  ล้านบาท       
คิดเป็นร้อยละ  19.05  และสูงกว่าประมาณการ  0.06  
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  2.23   เนื่องจากบริษัทผู้ผลิต
น าสุราที่ผลิตออกมาช าระภาษีเพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้า
ตามค าสั่งซื้อในช่วงเทศกาลสงกรานต์  และเป็นผล
สืบเนื่องจากการปรับขึ้นอัตราภาษีสุราขาว 
 

   3.  ด่านศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได้  109.70  
ล้านบาท  สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  68.18      
ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 164.21 และสูงกว่าประมาณการ  
20.92  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  23.56  เนื่องจากมีการ
น าเข้าสินค้าประเภทเหล็กและเหล็กกล้า  เครื่องจักร
เครื่องยนต์  และยานยนต์เพิ่มขึ้น 
 

 4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง   จัดเก็บได้ 0.73     
ล้านบาท  ต่ ากว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  16.72    
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 95.82  แต่สูงกว่าประมาณการ  
0.06  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 8.96 เนื่องจากในปีที่แล้ว
มีการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินและอาคาร  และมีการโอน
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารพร้อมทั้งมีการจัดให้เช่า
ใหม่และช าระค่าเช่าหลายราย   
 

  5.  ส่วนราชการอื่น จัดเก็บได้  12.77  ล้านบาท  
ต่ ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน  5.57  ล้านบาท  คิดเป็น  
ร้อยละ  30.37 
 
3.1.2  ผลการจัดเก็บรายได้สะสม ต้ังแต่ต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึงเดือนมีนาคม 2553 
  การจัดเก็บรายได้จังหวัดระยอง  ตั้งแต่              
ต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ถึงเดือนมีนาคม 2553 แยก
ตามหน่วยงานได้ดังนี้ 
 

  1.  สรรพากรพื้นที่ระยอง   จัดเก็บได้  
25,738.12  ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  
4,902.29    ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  23.53  (สูงกว่า

ผลการจัดเก็บรายได้จังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนมีนาคม  2553 

หน่วย: ล้านบาท 
ปีนี้ ปีที่แล้ว

(ต.ค.52-ม.ีค.53) (ต.ค.51-ม.ีค.52) จ านวน รอ้ยละ

สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 25,738.12 20,835.83 4,902.29 23.53
สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1 และ 2 30,987.76 7,225.17 23,762.59 328.89
ดํานศุลกากร 566.69 521.22 45.47 8.72
ธนารักษ์พ้ืนที่ระยอง 25.42 34.84 -9.42 -27.04
สํวนราชการอ่ืน 135.24 359.25 -224.01 -62.35

รวม 57,453.23 28,976.31 28,476.92 98.28

เปรยีบเทียบ
รายการ

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

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 25 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

ประมาณการ ร้อยละ  28.18)  โดยรายละเอียดของการ
จัดเก็บรายได้มีดังนี้ 
  -  ภาษีมูลค่าเพิ่ม   จัดเก็บได้  20,289.56      
ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  4,735.73  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  30.45  (สูงกว่าประมาณการ
ร้อยละ  37.18) 
  -  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  จัดเก็บได้  
2,761.28  ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  
222.67  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  8.77  (สูงกว่า
ประมาณการร้อยละ  12.75) 
  -  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  จัดเก็บได้  2,595.36     
ล้านบาท  ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  69.05       
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  2.59  (ต่ ากว่าประมาณการ
ร้อยละ  6.03) 
  -  อากรแสตมป์  จัดเก็บได้  61.48  ล้านบาท      
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  10.30  ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ  20.13  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  
16.29) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได้  28.24 ล้านบาท  
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  2.34  ล้านบาท  คิดเป็น   
ร้อยละ  9.03  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  16.98) 
  -  รายได้อื่นๆ  จัดเก็บได้  2.20  ล้านบาท      
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  0.30  ล้านบาท  คิดเป็น
ร้อยละ  15.79  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  5.26) 
 

  2.  สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได้  
30,987.76  ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  
23,762.59  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  328.89  (สูงกว่า
ประมาณการร้อยละ  11.10)  โดยรายได้ที่จัดเก็บสูงสุด       
5  ล าดับ  ได้แก่ 
 
 
 
 

  -  ภาษีน้ ามัน  จัดเก็บได้  27,677.02  ล้านบาท   
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  21,866.09  ล้านบาท         
คิดเป็นร้อยละ  376.29  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ 
6.97) 
  -  ภาษีรถยนต์  จัดเก็บได้  3,215.13  ล้านบาท     
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  1,940.17 ล้านบาท    
คิดเป็นร้อยละ  152.17  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  
62.26) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟ้า  จัดเก็บได้ 34.91 ล้านบาท  
ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  81.37 ล้านบาท         
คิดเป็นร้อยละ  69.98  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  
228.10) 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต์   จัดเก็บได้  28.30     
ล้านบาท 
  -  ภาษีสุราแช่  จัดเก็บได้  20.52  ล้านบาท    
สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  11.19  ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ  119.94  (สูงกว่าประมาณการร้อยละ  
34.65) 
 

  3.  ด่านศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได้  566.69  
ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  45.47      
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  8.72  (สูงกว่าประมาณการ
ร้อยละ  9.88) 
 

  4.  ธนารักษ์พื้นที่ระยอง   จัดเก็บได้  25.42      
ล้านบาท  ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  9.42        
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  27.04  (สูงกว่าประมาณการ
ร้อยละ  152.43) 
 

  5.  ส่วนราชการอื่น จัดเก็บได้ 135.24 ล้านบาท  
ต่ ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน  224.01  ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ  62.35    
 
 
 
 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 26 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

3.1.3  ผลการน าส่งรายได้แผ่นดิน 
 

   รายได้แผ่นดินเดือนมีนาคม  2553 
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจ านวน 8,866.88 ล้านบาท  เป็นรายได้จาก
ภาษีอากร  7,896.36  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  89.06  
รายได้อื่น  0.09  ล้านบาท  และรายได้เงินนอก
งบประมาณ 970.43  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  10.94 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  รายได้แผ่นดินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รายได้น าส่งคลังปีงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-มีนาคม 2553)  มีจ านวน  57,514.72         
ล้านบาท  เป็นรายได้จากภาษีอากร  51,131.70 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ  88.90  รายได้อื่น  1.33  ล้านบาท  และ
รายได้เงินนอกงบประมาณ  6,381.69  ล้านบาท  คิดเป็น  
ร้อยละ  11.10 
 

 
 

  
   
 
  
 
 

ยอดการน าส่งรายได้แผ่นดินสะสมแยกตามประเภทรายได้ 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทรายได้ ต.ค.52-ม.ีค.53 สัดส่วน (รอ้ยละ)

รายได๎จากภาษีอากร 51,131.70 88.90

รายได๎จากการขาย 0.00 0.00

รายได๎อ่ืน 1.33 0.00

รวม 51,133.03 88.90

รายได๎เงินนอกงบประมาณ 6,381.69 11.10

รวม 6,381.69 11.10

รวมทั้งสิ้น 57,514.72 100.00

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS (ข้อมูลเบื้องต้น) 

 

ยอดการน าส่งรายได้แผ่นดินแยกตามประเภทรายได้ 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทรายได้ มนีาคม 2553 สัดส่วน (รอ้ยละ)

รายได๎จากภาษีอากร 7,896.36p 89.06

รายได๎จากการขาย 0.00 0.00

รายได๎อ่ืน 0.09p 0.00

รวม 7,896.45p 89.06

รายได๎เงินนอกงบประมาณ 970.43p 10.94

รวม 970.43p 10.94

รวมทั้งสิ้น 8,866.88p 100.00

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS (ข้อมูลเบื้องต้น) 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 27 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

3.2  ด้านรายจ่าย 

3.2.1  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีการ          
เบิกจ่ายเงินงบประมาณจ านวน  1,617.75  ล้านบาท     
สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  360.00  ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ  28.62  โดยมีการเบิกจ่ายงบประจ า  
1,385.24  ล้านบาท     สูงกว่าเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว  
316.32  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  29.59  และมีการ
เบิกจ่ายงบลงทุน  232.51 ล้านบาท  สูงกว่าเดือน
เดียวกันของปีที่แล้ว  43.68  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  
23.13 
 

 
 

 
 

 

 

3.3.2  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสม 
  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ 

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

มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจ านวน 9,039.80 ล้านบาท 

สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  1,182.66  ล้านบาท   

คิดเป็นร้อยละ 15.05 โดยมีการเบิกจ่ายงบประจ า 

6,870.23  ล้านบาท  สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  

567.02  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  9.00  และมีการ

เบิกจ่ายงบลงทุน  2,169.57 ล้านบาท  สูงกว่าช่วง

เดียวกันของปีที่แล้ว  615.64  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  

39.62 

 

 
 

 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณสะสมต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ
ถึงเดือนมีนาคม 2553 

หน่วย: ล้านบาท 

(ต.ค.52-มี.ค.53) (ต.ค.51-มี.ค.52) จ านวน ร้อยละ
1.  รายจํายจริงปปีจัจุบนั 7,790.50 7,182.32 608.18 8.47
     1.1  งบประจ า 6,870.23 6,303.21 567.02 9.00
     1.2  งบลงทนุ 920.27 879.11 41.16 4.68
2.  รายจํายปกีํอน 1,249.30 674.82 574.48 85.13
     2.1  งบประจ า 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 1,249.30 674.82 574.48 85.13
3.  รวมการเบกิจําย 9,039.80 7,857.14 1,182.66 15.05
     3.1  งบประจ า 6,870.23 6,303.21 567.02 9.00
     3.2  งบลงทนุ 2,169.57 1,553.93 615.64 39.62

เปรียบเทยีบเบิกจ่ายจริง
ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้วรายการ

ปีนี้ ปีทีแ่ล้ว

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS 

 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
ประจ าเดือนมีนาคม  2553 

หน่วย: ล้านบาท 

จ านวน ร้อยละ
1.  รายจํายจริงปปีจัจุบนั 1,455.69 1,119.05 336.64 30.08
     1.1  งบประจ า 1,385.24 1,068.92 316.32 29.59
     1.2  งบลงทนุ 70.45 50.13 20.32 40.53
2.  รายจํายปกีํอน 162.06 138.70 23.36 16.84
     2.1  งบประจ า 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทนุ 162.06 138.70 23.36 16.84
3.  รวมการเบกิจําย 1,617.75 1,257.75 360.00 28.62
     3.1  งบประจ า 1,385.24 1,068.92 316.32 29.59
     3.2  งบลงทนุ 232.51 188.83 43.68 23.13

เปรียบเทยีบเบิกจ่ายจริง
ปีปัจจุบันกับปีทีแ่ล้วรายการ มี.ค.53 มี.ค.52

ที่มา:  ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจ่ายจากระบบ  GFMIS 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 28 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

 
 

 
 

 
 

 

หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.2553  สูงสุด  5  อันดับ 
งบประจ า 
1. กองทัพเรือ เบิกจ่ายแล้ว 4,667.05 ล้านบาท    (63.54 %) 
2. สนง .คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกจ่ายแล้ว  
786.50  ล้านบาท  (95.55 %) 
3. สนป.สาธารณสุข เบิกจ่ายแล้ว 301.12 ล้านบาท (89.16 %) 
4. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เบิกจ่ายแล้ว  
231.10  ล้านบาท  (92.86 %) 
5. สนง.ต ารวจแห่งชาติ  เบิกจ่ายแล้ว  218.97  ล้านบาท   
(89.35 %) 
งบลงทุน   
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เบิกจ่ายแล้ว  
784.05  ล้านบาท  (88.88 %) 
2.  กรมชลประทาน เบิกจ่ายแล้ว 83.24 ล้านบาท     
(21.08 %)  
3. กรมทางหลวง  เบิกจ่ายแล้ว 24.78 ล้านบาท   (49.48 %)   
4. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  เบิกจ่ายแล้ว 7.81ล้านบาท   
(78.10 %) 
5. สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกจ่าย
แล้ว  5.78   ล้านบาท  (21.56 %) 

 

3.3.  ด้านฐานะการคลัง 

3.3.1 ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
น าส่งคลังจากเงินงบประมาณ  7,896.45  ล้านบาท  
ขณะที่รายจ่ายปีปัจจุบันมีจ านวน  1,455.69  ล้านบาท  
ท าให้ฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,440.76  ล้านบาท 
  

3.3.2 ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เดือนมีนาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน  467.61 ล้านบาท  
ขณะที่รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน  
276.26  ล้านบาท  ท าให้ฐานะการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกินดุล  191.35  ล้านบาท   

ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดระยอง  เดือนมีนาคม 2553 

หน่วย: ล้านบาท 
2552
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายได๎ 442.64 277.26 446.67 467.61
รายจําย 355.22 243.63 269.19 276.26
ดุลการคลัง 87.42 33.63 177.48 191.35

r% -36.97 -88.65 -38.51 118.89

รายการ
2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา:  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยองจ านวน 68  แห่ง  ได้ข้อมูล
จ านวน  41  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  60.30 

 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนมีนาคม  2553 
หน่วย: ล้านบาท 

2552
มี.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

รายได๎รวม* 6,030.77 9,373.18 8,802.63 7,896.45
รายจํายรวม** 1,119.05 1,161.55 1,562.65 1,455.69
ดุลการคลัง 4,911.72 8,211.63 7,239.98 6,440.76

r% 3.21 506.72 209.38 31.13

รายการ
2553

หมายเหต:ุ  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
รายได้รวม*  มาจากรายได้แผ่นดินน าส่งคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจ่ายรวม**   เป็นรายจ่ายงบประมาณจริงปีปัจจุบัน  ไมร่วมรายจ่ายงบประมาณปีก่อน 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจ่ายเงินจาก ระบบGFMIS 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 29 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

 

 

 
 
 

รายการ จ านวน

โครงการ

ย่อย

 จ านวน

เงิน

จัดสรร

 ใบสั่งซือ้

  PO

 ผลการ

เบิกจ่าย

 ร้อยละ

เบิกจ่าย

ก่อหนี้

ผูกพัน

 ร้อยละ

ก่อหนี้

ผูกพัน

คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 184 999.215 404.545 201.905 20.21 606.450 60.69 797.310 

รอบที่ 1 (วงเงิน 199,960.60 ล้านบาท) 138 752.471 400.369 201.816 26.82 602.184 80.03 550.655 

1.สาขาทรัพยากรน้ าและการเกษตร 47 185.056 83.147 55.074 29.76 138.220 74.69 129.982 

โครงการชลประทานระยอง 17 181.972 83.147 52.014 28.58 135.161 74.28 129.958 

สนง.ทรัพยากรน้ าบาดาล เขต 9 ระยอง 30 3.084 - 3.059 99.19 3.059 99.19 0.025 

2.สาขาขนส่ง 35 264.096 153.082 110.532 41.85 263.615 99.82 153.564 

แขวงการทางระยอง 30 217.126 134.725 82.045 37.79 216.770 99.84 135.081 

ทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 5 46.970 18.357 28.487 60.65 46.844 99.73 18.483 

3.สาขาการศึกษา 51 264.838 129.758 33.416 12.62 163.174 61.61 231.421 

นิคมสร๎างตนเองจังหวัดระยอง 1 1.292 - - - - - 1.292 

ส านักงานท๎องถิ่นจังหวัดระยอง 11 25.392 - - - - - 25.392 

สนง.สงํเสริมการศึกษานอกระบบ 4 7.453 5.348 0.204 2.74 5.553 74.51 7.248 

สนง.คณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 34 199.951 93.659 33.212 16.61 126.871 63.45 166.740 

วิทยาลัยเทคนิคระยอง 1 30.750 30.750 - - 30.750 100.00 30.750 

4.สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 4 38.286 34.382 2.793 7.30 37.176 97.10 35.493 

ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง 1 10.170 7.377 2.793 27.47 10.170 100.00 7.377 

ฐานทัพเรือสตัหีบ 2 7.162 6.256 - - 6.256 87.34 7.162 

หนํวยบัญชาการตํอสู๎อากาศยานและรักษาฝ่ัง 1 20.954 20.750 - - 20.750 99.03 20.954 

5.สาขาพัฒนาการทอ่งเที่ยว 1 0.195 - - - - - 0.195 

สนง.การทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 1 0.195 - - - - - 0.195 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
แยกตามสาขา จังหวัดระยอง ข้อมลู ณ วันที่ 2 เมษายน 2553

หนํวย : ล๎านบาท

 
 

 

 

4.1  โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จังหวัดระยอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2553  เดือนมีนาคม 2553 
๏  จัดท าโครงการย่อย  จ านวน  184  โครงการ   

  ๏   วงเงินจัดสรร จ านวน  999.21  ล้านบาท 
๏  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน  201.90  ล้านบาท  (ร้อยละ  20.21) 
๏  คงเหลือ  จ านวน  797.31  ล้านบาท  (ร้อยละ  79.79) 
 
 
 

 

ส่วนที่ 4 : ความคบืหน้าการเบิกจ่ายโครงการภายใต้ปฏิบัตกิารไทยเข้มแข็ง  

              และงบยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัด  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553  
 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 30 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน

โครงการ

ย่อย

 จ านวน

เงิน

จัดสรร

 ใบสั่งซือ้

  PO

 ผลการ

เบิกจ่าย

 ร้อยละ

เบิกจ่าย

ก่อหนี้

ผูกพัน

 ร้อยละ

ก่อหนี้

ผูกพัน

คงเหลือ

รอบที่ 2 (วงเงิน 149,990.84 ล้านบาท) 46 246.745 4.176 0.090 0.04 4.266 1.73 246.655 

1.สาขาทรัพยากรน้ าและการเกษตร 3 80.358 0.099 0.090 0.11 0.189 0.23 80.269 

ส านักสงํเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 ระยอง 1 0.050 - 0.002 4.00 0.002 4.00 0.048 

ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 1 0.371 - - - - - 0.371 

โครงการชลประทานระยอง 2 79.937 0.099 0.088 0.11 0.187 0.23 79.850 

2.สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 7 14.461 4.077 - - 4.077 28.19 14.461 

ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 1 4.077 4.077 - - 4.077 100.00 4.077 

สถานคุ๎มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 1 4.495 - - - - - 4.495 

นิคมสร๎างตนเองจังหวัดระยอง 5 5.889 - - - - - 5.889 

3.สาขาการลงทนุในระดับชุมชน 36 151.926 - - - - - 151.926 

ส านักงานจังหวัดระยอง 36 151.926 - - - - - 151.926 

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

แยกตามสาขา จังหวัดระยอง ข้อมลู ณ วันที่ 2 เมษายน 2553 (ต่อ)

หนํวย : ล๎านบาท

ท่ีมา: กลุ่มระบบบริหารการคลัง (GFMIS) ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
 

 

 

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 31 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับจัดสรร

(ล้านบาท) (ล้านบาท) ร้อยละ (ล้านบาท) ร้อยละ

 รวมทั้งสิ้น 45,075,300.00 5,571,011.56 12.36 39,504,288.44 87.64

24,625,000.00 1,816,920.00 7.38 22,808,080.00 92.62

1 โครงการสงํเสริมปีทํองเที่ยวจังหวัดระยอง 2553 19,000,000.00 590,000.00 3.11 18,410,000.00 96.89

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 1,100,000.00 918,600.00 83.51 181,400.00 16.49

5 โครงการสงํเสริมการเลี้ยงโคเนือ้ในสวนผลไม๎
เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับเกษตรกร

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

7,450,300.00 701,275.00 9.41 6,749,025.00 90.59

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

5,000,000.00 210,175.00 4.20 4,789,825.00 95.80

9 โครงการสายใยรักแหํงครอบครัวในพระ
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

200,000.00 71,100.00 35.55 128,900.00 64.45

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ และกิจกรรม
ตามราชพิธี ประจ าปี 2553

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 100.00

โครงการที่ เบิกจ่าย คงเหลือ

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาด้านสังคม

 

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

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

๏  ผลการเบิกจ่าย  จ านวน  5.57  ล้านบาท  (ร้อยละ 12.36) 
๏  คงเหลือ  จ านวน  39.50  ล้านบาท  (ร้อยละ 87.64) 

 
   

 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 32 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ร้อยละ วงเงิน ร้อยละ

3,000,000.00 662,845.36 22.09 2,337,154.64 77.91

11 โครงการฟ้ืนฟูแมํน้ าประแสร์   อ าเภอแกลง   
จังหวัดระยอง

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

12 โครงการพัฒนาและสงํเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า
ไม๎ในเมือง

2,000,000.00 662,845.36 33.14 1,337,154.64 66.86

10,000,000.00 2,389,971.20 23.90 7,610,028.80 76.10

13 โครงการคําใช๎จํายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ

10,000,000.00 2,389,971.20 23.90 7,610,028.80 76.10

4.การบริหารจัดการ

โครงการ ได้รับจัดสรรที่
เบิกจ่าย คงเหลือ

3.การบริหารจัดการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ที่มา:  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ส านักงานจังหวัดระยอง  ณ  ส้ินเดือนมีนาคม 2553 



 

 
 

 

                                                                                                   

 ส านักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   l 33 l 

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมีนาคม ป ี2553 

5.1  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 
 

  
 สินค้าหนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   ( OTOP)         
ในเดือนมีนาคม 2553  หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีที่แล้ว   โดยมียอดการจ าหน่าย  จ านวน  122.71 
ล้านบาท  ลดลงร้อยละ 6.37  ตามการลดลงของสินค้า
ประเภทอาหาร  ประเภทเครื่องดื่ม  และประเภทผ้าและ
เครื่องแต่งกาย  ส าหรับสินค้า  OTOP  ระดับ 5 ดาว       
ที่ส าคัญของจังหวัด  ได้แก่ ปลาหมึกปรุงรส  ทุเรียน
ทอดกรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ าปลา  ปลากระตัก
ปรุงรสสมุนไพร  น้ ามังคุดเข้มข้น  และชุดส าเร็จรูป
สตรีผ้าไทย  เป็นต้น และสินค้า OTOP ได้มีจัดท าแผ่น
พับประชาสัมพันธ์สินค้าและการจ าหน่ายผ่าน
อินเทอร์เน็ต เช่น ไทยต าบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เป็นต้น 
 

แนวโน้มสินค้า หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์         
ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (ไตรมาสที่ 2/2553)  คาดว่า
มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า ขยายตัวได้ดี  ทั้งนี้  ได้จัดให้มี
สถานที่จ าหน่ายสินค้า OTOP  ในทุกอ าเภอไว้บริการ
นักท่องเที่ยว  ประกอบกับมีการเผยแพร่สินค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อขยายตลาดส าหรับลูกค้าที่อยู่ใน
ต่างจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
หน่วย:  ล้านบาท 

2552
ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

มูลคําการจ าหนํายสินค๎า OTOP 131.06 102.83 122.24 122.71
  r% -4.70 5.74 -3.85 -6.37
1. อาหาร 93.14 65.57 85.05 84.78
  r% -1.53 11.40 -5.94 -8.98
2. เคร่ืองดื่ม 2.11 1.32 1.26 1.18
  r% -56.22 -31.96 -31.15 -44.08
3.ผ๎าและเคร่ืองแตํงกาย 0.92 1.19 0.83 0.82
  r% -23.97 0.85 -6.74 -10.87
4.ของใช/๎ของตกแตํง/ของทีร่ะลึก 34.29 34.05 34.08 34.91
  r% 3.94 -1.67 1.85 1.81
5.สมุนไพรทีไ่มํใชํอาหาร 0.60 0.70 1.02 1.02
  r% -84.69 9.37 92.45 70.00

รายงาน
2553

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 เดือนมีนาคม ป ี2553 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 
  โครงการธนาคารประชาชนเป็นหนึ่งใน
นโยบายของรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาความยากจน  โดยให้
ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต้องการเงินทุนไป
ประกอบธุรกิจรายย่อย  เช่น  การค้าขาย  หรือประกอบ
ธุรกิจอื่นๆ  เป็นการให้เงินกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า     
เพื่อช่วยให้ประชาชนมีอาชีพเกิดการสร้างงานและ   
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น  สินเช่ือที่อนุมัติตั้งแต่เริ่มโครงการ  
จ านวน  23,602  ราย  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  753.14   
ล้านบาท   ในเดือนมีนาคม 2553   การให้สินเช่ือของ
โครงการธนาคารประชาชน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีที่แล้ว  โดยอนุมัติเงินกู้จ านวน  278  ราย 
(เพิ่มขึ้น ร้อยละ  115.50 )  และจ านวนเงินอนุมัติ  10.22  
ล้านบาท  (เพิ่มขึ้น ร้อยละ  121.21 )  ส่วนยอดหนี้ค้าง
ช าระตั้งแต่  3  เดือนขึ้นไป  มีจ านวน  14.59   ล้านบาท  
(ลดลง ร้อยละ 39.66 )  และร้อยละของหนี้ที่ค้างช าระ  
ร้อยละ  5.50  (ลดลงร้อยละ  75.96) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หน่วย:  ล้านบาท 

2552
ม.ีค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.

อนุมัติเงินกู(๎ราย) 129 220 292 278
  r% -12.24 98.20 22.18 115.50
จ านวนเงินกู๎ 4.62 9.75 10.48 10.22
  r% -9.23 98.57 24.17 121.21
รับช าระคืน 5.26 8.06 8.05 9.58
  r% 5.62 78.71 51.32 82.13
เงินกูค๎งเหลอื 105.67 274.51 279.04 265.05
  r% 2.90 155.69 162.16 150.83
หนีค้๎างช าระ 3 เดือนขึ้นไป 24.18 26.29 38.39 14.59
  r% 15.64 28.81 78.72 -39.66 
ร๎อยละของหนีค้๎างช าระ 22.88 9.57 13.75 5.50
  r% 12.38 -49.68 -31.90 -75.96 

รายงาน
2553

หมายเหตุ:  r%  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 

 
 

 


