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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

๏ สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจเดือนเมษายนขยายตัวในอัตรา

ท่ีชะลอลง ท้ังดานการผลิตและการใชจาย  เปนผลจาก
จํานวนวันทําการท่ีมีนอยลง  และปจจัยทางการเมืองท่ี
สงผลกระทบตอนักทองเท่ียว  และความเชื่อม่ันของ
ผูบริโภค  และผูประกอบการ 

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจดานตางประเทศอยูใน
เกณฑดี  โดยเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง  
และหนี้ตางประเทศอยูในระดับตํ่า  สําหรับเสถียรภาพ
ในประเทศ  การวางงานและอัตราเงินเฟอพ้ืนฐานยังอยู
ในระดับตํ่า 

 

๏ สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง

ข้ึนอยูกับ 3 สาขาท่ีสําคัญ คือ สาขาอุตสาหกรรมเปน
หลัก  รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน  และ
สาขาไฟฟา กาซและการประปา  มีสัดสวนรอยละ 
42.39,  37.89  และ 7.07 ตามลําดับ โดยพิจารณาจาก
ผลิตภัณฑ มวลรวมจังหวัดระยอง ณ ราคาประจําป 
2551 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนเมษายน 2553  
ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  โดย
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากภาษีสรรพสามิตและ
ปริมาณการใชไฟฟา  ภาคการบริการและการทองเท่ียว
ขยายตัว เนื่องจากสภาพอากาศท่ีรอนกวาทุกป ทําใหมี
นักทองเท่ียวเ ดินทางมาพักผอนคลายรอนมากข้ึน  
ขณะท่ีภาคเกษตรกรรมหดตัว  โดยปริมาณผลผลิตพืช
เกษตรหลักปรับตัวลดลง สวนภาคเหมืองแรและเหมือง

หินยังคงหดตัว  สําหรับดานการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวทุกองคประกอบ  โดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิม
และรถยนตนั่งสวนบุคคล ในดานการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวไดดี จากพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางอาคารพาณิชย
เปนสําคัญ และดานผลการเบิกจายขยายตัว โดยเฉพาะ
งบลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก สวนการสงออกปรับตัว    
ดีข้ึน  สําหรับดานการเงินท้ังปริมาณเงินฝากและ
ปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง  และดานการจางงาน
ขยายตัว จากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม
เพ่ิมข้ึน   

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
 -  เกษตรกรร ม  หดตัว จากการลดลงของ    
ปริมาณผลผลิตยางพาราและสับปะรด 
  -  ปศุสัตว  ขยายตัว  จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
ผลผลิตเปดเนื้อและสุกร   

  -  เหมืองแรและเหมืองหิน  หดตัว  โดยปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกวและหินแกรนิตลดลง   
  - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวโดยภาษีสรรพสามิต
และปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน  แตจํานวนโรงงาน
และทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมลดลง 
  -  การบริการและการทองเท่ียว ขยายตัว โดย
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
  -  การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวทุกองคประกอบ 
จากภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งสวนบุคคลเปนสําคัญ  

 -  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัว จากพ้ืนท่ี
อนุญาตกอสราง  จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ  และ
รถยนตพาณิชยท่ีเพ่ิมข้ึน 

สวนที่ 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
รายงานภาวะเศรษฐกจิการคลังจังหวัดระยอง 
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 -  การใชจายภาครัฐ ขยายตัว  จากผลการเบิกจาย
งบประจําและงบลงทุนเพ่ิมข้ึนเปนสําคัญ สวนผลการ
เบิกจายงบลงทุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง 

 -  การคาระหวางประเทศ  ขยายตัว  ท้ังมูลคา 
การนําเขาและการสงออก 

 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
  -  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
และปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึน  และอัตราดอกเบ้ียมียังอยูใน
ระดับตํ่า 
 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ  6.55  ตามการสูงข้ึนของหมวด
อาหารและเครื่องด่ืม  และกลุมพลังงาน 
 -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพ่ิมข้ึน และอัตราการ
วางงานลดลง  
   
1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนเมษายน 2553จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ 
11,452.88  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 
4,741.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.64 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553 
(ตุลาคม 2552-เมษายน 2553) จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมท้ังสิ้น  68,906.11  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปท่ีแลว 33,218.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
93.08 
 

  การนําสงรายได  
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน 8,816.25 ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  7,838.95  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.92  

รายไดอื่น  0 .08  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ 977.22  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.08 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-เมษายน 2553)  มีจํานวน  68,395.92         
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  60,797.79 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.89  รายไดอื่น  1.45  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ  7,596.68  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  11.11 
  
ดานรายจาย 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจายเงินงบประมาณ  จํานวน  3,165.59  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  4,708.54  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  117.26 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-เมษายน 2553)  จังหวัดระยอง      
มีการเบิกจาย เงินงบประมาณ จํานวน 12,205.39       
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  2,891.20  
ลานบาท   คิดเปนรอยละ  31.04 
 

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,839.03  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  2,064.72  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  5,774.31  ลานบาท 
  

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  271.87 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
300.96  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดดุล  29.09  ลานบาท   
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 1.3  ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใต
ปฏิบัติการไทยเขมแข็งและงบยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 เดือนเมษายน2553 
- จัดทําโครงการยอย  จํานวน  255  โครงการ   
- วงเงินจัดสรร จํานวน  1,289.46  ลานบาท 
- ผลการเบิกจาย จํานวน 252.11ลานบาท(รอยละ 19.55) 
- คงเหลือ  จํานวน  1,037.36  ลานบาท (รอยละ  80.45) 
 

งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 45.07 ลาน
บาท  เดือนเมษายน 2553 
-  จัดทําโครงการ   จํานวน  13  โครงการ   
-  งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 
-  ผลการเบิกจาย จํานวน 10.10 ลานบาท(รอยละ 22.43) 
-  คงเหลือ  จํานวน  34.96  ลานบาท (รอยละ 77.57) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
   ในเดือนเมษายน 2553  หดตัวเม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  โดยมียอดการจําหนาย  
จํานวน 139.14 ลานบาท  ขยายตัวรอยละ 0.94 ตามการ
ลดลงของสินคาประเภทอาหาร,  ผาและเครื่องแตงกาย  
และสมุนไพร  ท่ีไมใชอาหาร  สําหรับสินคา OTOP  
ระดับ 5 ดาวท่ีสําคัญของจังหวัด ไดแก ปลาหมึกปรุงรส  
ทุเรียนทอดกรอบ  สับปะรดสุญญากาศ  น้ํ าปลา          
ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และ     
ชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  เปนตน และสินคาOTOP     
ได มีการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธสินคาและ       
การจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน ไทยตําบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 ในเดือนเมษายน 2553  การใหสินเชื่อของ
โครงการธนาคารประชาชนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  286  ราย 
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 240.48)  และจํานวนเงินอนุมัติ 10.69  
ลานบาท  (เ พ่ิมข้ึนรอยละ 293.01)  สวนยอดหนี้        
คางชําระต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป มีจํานวน 14.97 ลานบาท  
(ลดลงรอยละ 41.71)  และรอยละของหนี้ท่ีคางชําระ 
รอยละ  5.80  (ลดลงรอยละ  76.49) 
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ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

  สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 
เกษตรกรรม   ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังและสับปะรดลดลง 
ปศุสัตว   
เหมืองแรและยอยหิน   จากการลดลงแรทรายแกว และหินแกรนิต 
อุตสาหกรรม   
ภาคบริการและการทองเท่ียว   
การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน   
การใชจายภาครัฐ   
การคาระหวางประเทศ   
ดานการเงิน   
ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มข้ึนรอยละ 6.55 จากการ 
  เพิ่มข้ึนหมวดอาหารและเครื่องด่ืม 
ดานการจางงาน   
งบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด   
1 โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
- จัดทําโครงการยอย  จํานวน  255  โครงการ   
- วงเงินจัดสรร จํานวน  1,289.46  ลานบาท 
- ผลการเบิกจาย จํานวน 252.11ลานบาท(รอยละ 19.55) 
- คงเหลือ  จํานวน  1,037.36  ลานบาท (รอยละ  80.45) 
2 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง   
-  จัดทําโครงการ   จํานวน  13  โครงการ   
-  งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 
-  ผลการเบิกจาย จํานวน 10.10 ลานบาท(รอยละ 22.43) 
-  คงเหลือ  จํานวน  34.96  ลานบาท (รอยละ 77.57) 
 

 ควรเรงรัดใหสวนราชการเรงการเบิกจายให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง

ข้ึนอยูกับ 3 สาขาท่ีสําคัญ คือ สาขาอุตสาหกรรมเปน
หลัก  รองลงมาเปนสาขาเหมืองแรและเหมืองหิน  และ
สาขาไฟฟา กาซและการประปา  มีสัดสวนรอยละ 
42.39,  37.89  และ 7.07 ตามลําดับ โดยพิจารณาจาก
ผลิตภัณฑ มวลรวมจังหวัดระยอง ณ ราคาประจําป 
2551 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนเมษายน 2553  
ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  โดย
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากภาษีสรรพสามิตและ
ปริมาณการใชไฟฟา  ภาคการบริการและการทองเท่ียว
ขยายตัว เนื่องจากสภาพอากาศท่ีรอนกวาทุกป ทําใหมี
นักทองเท่ียวเ ดินทางมาพักผอนคลายรอนมากข้ึน  
ขณะท่ีภาคเกษตรกรรมหดตัว  โดยปริมาณผลผลิตพืช
เกษตรหลักปรับตัวลดลง สวนภาคเหมืองแรและเหมือง
หินยังคงหดตัว  สําหรับดานการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวทุกองคประกอบ  โดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิม
และรถยนตนั่งสวนบุคคล ในดานการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวไดดี จากพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางอาคารพาณิชย
เปนสําคัญ และดานผลการเบิกจายขยายตัว โดยเฉพาะ
งบลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมาก สวนการสงออกปรับตัว    
ดีข้ึน  สําหรับดานการเงินท้ังปริมาณเงินฝากและ
ปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง  และดานการจางงาน
ขยายตัว จากจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม
เพ่ิมข้ึน   

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
 -  เกษตรกรร ม  หดตัว จากการลดลงของ    
ปริมาณผลผลิตยางพาราและสับปะรด 
  -  ปศุสัตว  ขยายตัว  จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
ผลผลิตเปดเนื้อและสุกร   

  -  เหมืองแรและเหมืองหิน  หดตัว  โดยปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกวและหินแกรนิตลดลง   

  - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวโดยภาษีสรรพสามิต
และปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน  แตจํานวนโรงงาน
และทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมลดลง 
  -  การบริการและการทองเท่ียว ขยายตัว โดย
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
  -  การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวทุกองคประกอบ 
จากภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งสวนบุคคลเปนสําคัญ  

 -  การลงทุนภาคเอกชน  ขยายตัว จากพ้ืนท่ี
อนุญาตกอสราง  จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ  และ
รถยนตพาณิชยท่ีเพ่ิมข้ึน 

 -  การใชจายภาครัฐ ขยายตัว  จากผลการเบิกจาย
งบประจําและงบลงทุนเพ่ิมข้ึนเปนสําคัญ สวนผลการ
เบิกจายงบลงทุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลดลง 

 -  การคาระหวางประเทศ  ขยายตัว  ท้ังมูลคา 
การนําเขาและการสงออก 

 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
  -  ดานการเงิน  ขยายตัว  โดยปริมาณเงินฝาก
และปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึน  และอัตราดอกเบ้ียมียังอยูใน
ระดับตํ่า 
 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ  6.55  ตามการสูงข้ึนของหมวด
อาหารและเครื่องด่ืม  และกลุมพลังงาน 
 -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพ่ิมข้ึน และอัตราการ
วางงานลดลง  
   

   รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ใน เดือน
เมษายน 2553  มีดังนี้ 
 
 

สวนที่ 2 : ภาวะเศรษฐกจิจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 
2.1.1  ภาคการเกษตร 
๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 เกษตรกรรม  ในเดือนเมษายน 2553  หดตัว        
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  จากการปรับตัว
ลดลงของปริมาณยางพาราและสับปะรดเปนสําคัญ         
โดยมูลคาผลผลิตยางพาราลดลงรอยละ 14.09  เปนผล
จากปริมาณผลผลิตยางพาราลดลง  จากพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว
ยางพาราลดลง  เนื่องจากยางพาราพลัดใบเกษตรกร   
ปดหนายาง สวนราคายางพารายังคงทรงตัวอยูใน
ระดับสูง  จากอุปสงคเพ่ือใชในอุตสาหกรรมยานยนต
ในประเทศจีน  และมูลคาผลผลิตสับปะรดลดลงรอยละ  
55.43  จากปริมาณผลผลิตสับปะรดลดลงมาก  เปนผล
จากพ้ืนท่ีเพาะปลูกบางแหลงเกิดภาวะฝนท้ิงชวงนาน       
ทําใหผลผลิตสับปะรดลดลง  ประกอบกับเกษตรกร  
หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทน  สวนราคาสับปะรด
เพ่ิมข้ึนเล็กนอย  ขณะท่ีดานมูลคาผลผลิตมันสําปะหลัง
เพ่ิมข้ึนรอยละ 28.29  จากราคามันสําปะหลังท่ีเรงตัว
สูงข้ึนมาก  โดยเกษตรกรขายไดเฉลี่ยท่ีกิโลกรัมละ  
2.37 บาท เพ่ิมข้ึนจากกิโลกรัมละ  1.15 บาทในปท่ีแลว  
เปนผลจากปญหาการแพรระบาดของเพลี้ยแปง และ
ภาวะภัยแลงซึ่งสงผลใหปริมาณผลผลิตสําปะหลังลดลง   
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม  ในเดือนพฤษภาคม 
2553  คาดวาจะขยายตัว  โดยปริมาณยางพาราและ    
มันสําปะหลัง  คาดวาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดดี โดยเฉพาะ
ราคายางพาราและมันสําปะหลังท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
จากการฟนตัวของอุปสงคโลกและอุปทานในตางประเทศ                 
ลดลง  ดานปริมาณสับปะรดคาดวาจะปรับตัวดีข้ึน   
เนื่องจากตลาดยังมีความตองการสินคาอยูมาก  และ
ราคาสับปะรดท่ียังอยูในระดับสูง 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ยางพารา 1.01 71.71 10.89 0.87
% -84.04 5.39 -79.59 -14.09 
มันสําปะหลัง 102.14 86.70 126.11 131.04
% -47.89 39.95 -17.88 28.29
สับปะรด 341.95 176.88 142.91 152.41
% 88.91 6.27 -39.99 -55.43 

รายการ 2553

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว  ในเดือนเมษายน 2553  ขยายตัว     
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  จากการเพ่ิมข้ึน
ของท้ังปริมาณเปดเนื้อและสุกร  โดยดานมูลคาผลผลิต
เปดเนื้อเ พ่ิมข้ึนรอยละ  101.24  เนื่องจากปริมาณ
ผลผลิตเปดเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน  ตามความตองการของตลาด
ท้ังในประเทศและเพ่ือการสงออก  ประกอบกับราคา
เปดเนื้อทรงตัวอยูในระดับสูง  และมูลคาผลผลิตสุกร
เพ่ิมข้ึนรอยละ  13.64  เนื่องจากปริมาณผลผลิตสุกร
ออกสูตลาดเพ่ิมข้ึน  ตามความตองการบริโภคท่ียังคงมี
อยางตอเนื่อง  ขณะท่ีราคาสุกรปรับตัวลดลงเล็กนอย 
อยางไรก็ตาม  มูลคาผลผลิตไกเนื้อลดลงรอยละ 9.88 
เนื่องจากผลกระทบของสภาพอากาศรอนซึ่งทําให     
ไกเนื้อโตชา  สวนราคาไกเนื้อยังคงเพ่ิมข้ึน สําหรับราคา   
ไขไกปรับลดลงเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 
จาก 2.57  บาท/ฟอง  เปน  2.35  บาท/ฟอง  และราคา  
ไขเปดปรับลดลงเชนกันเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว  จาก  3.52  บาท/ฟอง เปน  3.48  บาท/ฟอง   
 

  แนวโนมดานปศุสัตว   ในเดือนพฤษภาคม 
2553 คาดวาขยายตัว  โดยดานปริมาณผลผลิตไกเนื้อ
คาดวาจะเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัว
และเพ่ือการสงออกท่ีมีแนวโนมดีข้ึน  ดานปริมาณ
ผลผลิตสุกรคาดวาจะยังคงเพ่ิมข้ึน  ตามความตองการ
ของผูบริโภคเนื้อสุกรมีอยางตอเนื่อง  ดานปริมาณ
ผลผลิตเปดเนื้อมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ไกเนื้อ 150.13 134.49 128.70 135.30
% 14.14 -5.16 15.26 -9.88 
เปดเนื้อ 17.17 36.47 19.64 34.55
% -31.73 43.75 -38.76 101.24
สุกร 43.95 50.39 50.23 49.94
% -11.09 30.71 21.53 13.64

รายการ 2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 เหมืองแรและเหมืองหิน ในเดือนเมษายน 
2553  หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว    
จากการ ลดลงข องปริมาณ ผ ลผ ลิตแ รทร าย แ ก ว          
และหินแกรนิต  โดยมูลคาผลผลิตของแรทรายแกว
ลดลงรอยละ 62.10  เนื่องจากมีการนําเขาแรทรายแกว
คุณภาพสูงจากตางประเทศมากข้ึน  และมูลคาผลผลิต
หินแกรนิตลดลงรอยละ 16.35  สวนหนึ่งเปนผลจาก
การนําเขาแกรนิตจากจีนท่ีมีราคาถูกกวามาจําหนาย  
เปนจํานวนมาก  สงผลกระทบตอผูประกอบการ      
ตองลดการผลิต  ขณะท่ีผลผลิตหินปูนเพ่ิมข้ึนรอยละ  
33.44  เนื่องจากมาตรการของภาครัฐ   และภาค
อสังหาริมทรัพย ท่ีชวยสนับสนุนใหปริมาณความ
ตองการใชหินปูนเพ่ิมข้ึน  
        

 แนวโนมการผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน          
ใ น เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 3   ค า ด ว า จ ะ ห ด ตั ว                 
จากปริมาณผลผลิตแรทรายแกวและหินแกรนิตคาดวา
จะหดตัว  สวนปริมาณผลผลิตหินปูนมีแนวโนม          
ท่ีจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่ม        
มีแนวโนมดีข้ึนเปนปจจัยสงเสริมความเชื่อม่ันของ      
นักลงทุน  และภาคอสังหาริมทรัพยใหขยายตัวดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

แรทรายแกว 43.40 18.96 13.23 16.45
% 237.74 -8.18 -60.27 -62.10 
หินปูน 5.01 6.76 6.08 6.69
% -6.00 5.46 9.75 33.44
หินแกรนิต 18.06 8.07 11.20 15.11
% 102.24 -57.19 -38.29 -16.35 

รายการ 2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเดือนเมษายน 2553  ขยายตัว 
เ ม่ือเ ทียบกับเ ดือนเดียวกันของป ท่ีแล ว จากภาษี
สรรพสามิตน้ํ ามันท่ีจัดเก็บได เ พ่ิมข้ึน  แตจํานวน
แรงงานและโรงงานภาคอุตสาหกรรมลดลง  โดยภาษี
สรรพสามิตท่ีจัดเก็บจากการผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ  84.20  
จากการ เ พ่ิม ข้ึนของ อัตร าภาษีน้ํ า มัน  สุ ร า เ บีย ร          
และยาสูบ  เม่ือเดือนพฤษภาคม 2552  ประกอบกับการ
บริโภคท่ีขยายตัวอยางตอเนื่อง  และปริมาณการใชไฟฟา
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.76 เนื่องจากผูประกอบการ
เรงการผลิต  เพ่ือใหทันตามคําสั่งซื้อลวงหนาท่ีอยูใน
ระดับสูง อยางไรก็ตาม จํานวนโรงงาน จํานวนแรงงาน  
และจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรมลดลง    
รอยละ 1.32, 1.47 และ 0.41  ตามลําดับ เนื่องจาก      
การเลิกกิจการของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม
อื่น ๆ  
 

  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ในเดือน
พฤษภาคม 2553 คาดวาจะขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
เพ่ิมข้ึนตามอัตราภาษีน้ํ ามันท่ีสูงข้ึน  ดานจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมและการจางแรงงานยังคงลดลง 
สําหรับปจจัยลบท่ีมีผลตออุตสาหกรรม คือ ราคาน้ํามัน
ในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน  สถานการณความไมสงบ
ทางการ เ มือง  แ ละ การ ร ะงับการ ลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองช้ีภาวะอุตสาหกรรม 
 

2552
เม.ย. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

 ปริมาณการใชไฟฟา
อุตสาหกรรม   (ลานกิโลวัตต)

489.02 510.57 551.02 531.88

% -13.73 0.45 11.23 8.76
โรงงานอุตสาหกรรม*(โรงงาน) 1,816.00 1,686.00 1,795.00 1,792.00

% 3.53 -6.85 -1.05 -1.32 
แรงงานภาคอุตสาหกรรม*(คน) 150,582.00 148,985.00 149,190.00 148,362.00

% 4.32 -1.00 -0.90 -1.47 
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม*(ลานบาท) 860,360.14 859,278.78 859,446.75 856,860.69

% 5.57 -0.12 -0.10 -0.41 
ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,148.37 4,797.50 5,946.53 5,799.20

% -2.58 224.19 12.19 84.20

รายการ
2553

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                          *  คือ  ยอดสะสม  
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง, การไฟฟาสวนภมูิภาคอําเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง1และ 2 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

๏  ดานการบริการและการทองเที่ยว   
  การบริการและการทองเท่ียว  ในเดือนเมษายน 
2553  ขยายตัว เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัด
ระยอง(ประมาณการ)จํานวน 181,940 คนเพ่ิมข้ึนรอยละ  
9.52  โดยสวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวไทยประมาณ
รอยละ  90  สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเดิน
ทางเขามาทองเท่ียวมากท่ีสุด  ไดแก  ฝรั่งเศส ญี่ปุน  
เกาหลี  และสิงคโปร  เนื่องจากจังหวัดระยอง  อยูใกล
กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวก อาหารอรอย สภาพ
บร ร ย ากาศ ท่ัวไ ปมีทะ เ ลส วย งามเ ปนธรร มช าติ  
นักทองเท่ียวนิยมเท่ียวตามเกาะ โดยเฉพาะเกาะเสม็ด 
เกาะมันนอก  และเกาะมันใน  สําหรับอัตราการเขาพัก
โรงแรม (ประมาณการ) อยู ท่ีรอยละ  44.12  ลดลง     
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ  8.48   
   

 
 

 

   
  แนวโนมการทองเท่ียว  ในเดือนพฤษภาคม 
2553  คาดว าบร ร ย ากาศ การ ทอง เ ท่ีย วจะ คึก คัก               
มีนักทองเท่ียวมาในจังหวัดมากข้ึน  เนื่องจากเปนชวง
เทศกาลทองเท่ียว  ประกอบกับเปนชวงเทศกาลผลไม
และของดีจังหวัดระยอง ประจําป 2553 ซึ่งในปนี้มีการ
จัดอยางยิ่ งใหญกวาทุกป มีการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
มากมายและชมฟรีคอนเสิรต ณ บริเวณตลาดกลาง
ผลไมตะพง ตําบลตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยองต้ังแตวันท่ี 14-18 พฤษภาคม 2553 ท้ังนี้เกษตรกร
ไดมีการเปดสวนผลไมใหเขาชมและกินผลไมสด       
ในสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เคร่ืองช้ีการบริการและการทองเที่ยว 
 

2550 2551
ท้ังป ท้ังป ท้ังป ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

จํานวนกนักทองเที่ยว(คน) 1,945,257 2,073,553 1,991,868 911,059 1,080,809 166,132 162,609p 204,573p 181,940p
% 15.01 6.60 -3.94 -18.04 12.35 -9.38 23.98 24.65 9.52
 อัตราการเขาพักของโรงแรม  
             (รอยละ)

51.82 49.43 42.36 43.19 41.54 48.21 43.85p 46.43p 44.12p

% 10.17 -4.60 -14.31 -19.66 -7.93 -17.38 6.25 6.25 -8.48 

รายการ
25532552

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน  
                      p     คือ  ตัวเลขเบื้องตน 

                 - เปนขอมูลดิบ(Raw Data)ซ่ึงเปนจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท และบังกะโลเทาน้ัน   
ที่มา:  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (http://www.tourism.go.th/2009/th/statistic/tourism.php?cid=12) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

2.2  เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 

 
 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนเมษายน 2553  
ขยายตัวทุกองคประกอบเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว  ตามการเพ่ิมข้ึนของการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิม
และรถยนตนั่งจดทะเบียนใหม  โดยภาษีมูลคาเพ่ิมท่ี
จัดเก็บไดเพ่ิมข้ึนรอยละ  79.20  เปนผลจากการนําเขา
ผานดานศุลกากรและการบริโภคท่ีขยายตัว  ตามภาวะ
เศรษฐกิจท่ีฟนตัวอยางตอเนื่อง  ดานจํานวนรถยนตนั่ง
สวนบุคคลจดทะเบียนใหมเ พ่ิมข้ึนรอยละ  102.55  
โดยเฉพาะตลาดรถยนตนั่งขนาดเล็กท่ีมีการเติบโตมาก  
ประกอบกับคายรถยนตตาง ๆ เปดตัวรถรุนใหมออกสู
ตลาดมาก  ดอกเบ้ียซื้อรถจูงใจ โปรโมชั่นท่ีคายรถ  
แขงขันกันอยางมาก  ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต
งายข้ึน  และจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม
เพ่ิมข้ึนรอยละ  15.66  โดยเปนการปรับเพ่ิมข้ึนใน
รถจักรยานยนตแบบครอบครัว  และปริมาณการใช
ไฟฟาครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอยละ  7.61  เนื่องจากในปนี้
สภาพอากาศท่ีรอนกวาทุกป  ประชาชนมีการใช
เครื่องปรับอากาศและพัดลมมากข้ึนเพ่ือคลายรอน      
ทําใหยอดการใชไฟฟาครัวเรือนเพ่ิมข้ึน   
 

แนวโนมการบริโภค ในเดือนพฤษภาคม 2553 
คาดวาจะขยายตัว จากภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวนรถยนตนั่ง
และรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึน  และความเชื่อม่ัน
ผูบริโภคเพ่ิมข้ึน  อยางไรก็ตาม  ประชาชนยังมีความ
กังวลถึงสถานการณความไมสงบทางการเมือง  และการ
ระงับการลงทุนในนิคมอุตส าหกรร มมาบตาพุด          
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการจางงานในอนาคต 
  
 
 
 
 

เคร่ืองช้ีดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ภาษีมูลคาเพ่ิม(ลานบาท) 2,663.16 2,830.68 3,902.54 4,772.28 
% -49.22 67.49 68.10 79.20
รถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 275.00 557.00 513.00 557.00 
% -28.20 80.84 57.85 102.55
รถจักรยายยนตจดทะเบียนใหม(คัน) 2,107.00 3,140.00 2,966.00 2,437.00 
% -20.46 23.72 -8.79 15.66
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 43.78 39.68 46.02 47.11 
% 4.64 9.52 7.42 7.61

รายงาน
2553

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สํานักงาน
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 

 
 

 

 
 

การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนเมษายน 2553     
ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  จากการ
เพ่ิมข้ึนของจํานวนพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสรางและ
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ  โดยจํานวนพ้ืนท่ีไดรับ
อนุญาตกอสราง จํานวน 98,642.00 ตารางเมตร  เพ่ิมข้ึน
รอยละ 6.66  จากการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีอนุญาตกอสราง
อาคารพาณิชยและอาคารอื่นๆ ดานปริมาณการใชไฟฟา   
ภาคธุรกิจเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.09  ตามการขยายตัวของ   
ภาคธุรกิจ  จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิเพ่ิมข้ึนรอยละ 
50.00 เปนผลจากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัวอยางตอเนื่อง  
สําหรับจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ
เพ่ิมข้ึนรอยละ  1,717.98  สําหรับประเภทธุรกิจท่ีมี
จํานวนนิติบุคคลจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก  ไดแก  
ธุรกิจกอสรางอาคารท่ัวไป,  การใหเชา การขาย การซื้อ
และดําเนินงานดานอสังหาริมทรัพย และบริการดาน
ธุรกิจอื่น ๆ  และปริมาณการจดทะเบียนรถยนตพาณิชย
เพ่ิมข้ึนรอยละ  25.63  จากสภาพเศรษฐกิจท้ังในและ
ตางประเทศท่ีมีทิศทางฟนตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องทําให
ความเชื่อม่ันและกําลังซื้อเริ่มฟนกลับคืนมา  
 

 แนวโนมการ ลงทุนภาคเอกชน ในเดือน
พฤษภาคม 2553 คาดวาจะขยายตัว จากพ้ืนท่ีอนุญาต
กอสรางและจํานวนธุรกิจนิ ติบุคคลเพ่ิมข้ึน สวน       
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชยยังคงขยายตัว  เนื่องจาก
ความเชื่อม่ันทางธุรกิจมีแนวโนมดีข้ึน  อยางไรก็ตาม       
ความกังวลตอสถานการณความไมสงบทางการเมือง  
ไดสงผลใหความเชื่อม่ันทางธุรกิจในปจจุบันปรับลดลง  
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองช้ีดานการลงทุนภาคเอกชน 
2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

 พ้ืนที่ไดรับอนุญาตกอสรางรวม 92,482.00 89,382.00 80,509.00 98,642.00
% -48.53 18.54 -37.82 6.66

 - ที่อยูอาศัย(ตารางเมตร) 72,396.00 68,731.00 41,996.00 53,894.00
% 0.78 21.61 -45.66 -25.56 

 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 1,732.00 10,270.00 5,273.00 37,076.00
% -45.53 -22.34 32.45 2,040.65

 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 16,510.00 7,103.00 2,330.00 4,944.00
% -84.21 240.02 -94.98 -70.05 

 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 1,844.00 3,278.00 30,910.00 2,728.00
% 1,489.66 -8.18 1,597.42 47.94

 ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ 19.04 17.16 20.38 20.58
% 5.43 7.72 8.06 8.09

ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลสุทธิ(ลานบาท) 33.15 144.06 417.70 602.66
% -95.43 14.79 226.33 1,717.98

จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ(ราย) 22.00 63.00 55.00 33.00
% -54.17 65.79 -6.78 50.00

การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 316.00 468.00 455.00 397.00
% -39.11 41.82 27.09 25.63

รายการ 2553

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

 
 

 
 

 
 

 

     
 การใชจายภาครัฐ  ในเดือนเมษายน 2553  
ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลวจากการ
เบิกจายงบลงทุนของสวนราชการและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง โดยผลการเบิกจายงบ
ประจําเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.31  และผลการเบิกจายงบลงทุน
เพ่ิมข้ึนรอยละ  1,018.16  เปนผลจากการติดตามการ
เบิกจายของสวนราชการตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย
ท่ีวางไวและเพ่ือชวยกระตุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ  
สําหรับผลการเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หดตัวจากการเบิกจายรายจายประจําลดลงรอยละ 47.68  
แตการเบิกจายรายจายลงทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ 77.09   
 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ ในเดือนพฤษภาคม 
2553 คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกจายเพ่ิมข้ึน  
ตามเปาหมายของรัฐบาล  ในไตรมาสท่ี 3  กําหนดการ
เบิกจายในภาพรวมรอยละ 68  งบลงทุนรอยละ  56  
โดยมีมาตรการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ
ผานคณ ะกรร มการ ติดตามเ รง รัดการใชจ าย เงิน
งบประมาณของจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รายจายประจําจากงบประมาณ 1,290.90 1,127.25 1,385.24 1,307.76
% 17.74 1.96 29.59 1.31
รายจายลงทุนจากงบประมาณ 166.15 673.67 232.51 1,857.83
% -59.40 85.32 23.13 1,018.16
รายจายประจําของ อปท. 204.29 139.96 131.35r 106.89p
% 39.98 -5.92 -31.66 -47.68 
รายจายลงทุนของ อปท. 109.59 129.23 161.23r 194.07p
% 74.95 12.96 -1.09 77.09

รายการ
2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                        r    คือ  ตัวเลขแกไข   p    คือ  ตัวเลขเบื้องตน 
ที่มา :  - สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
          - องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดระยองจํานวน  68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  32  แหง  คิดเปนรอยละ  47.06 
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2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 

 
การคาระหวางประเทศ  ในเดือนเมษายน 2553  

มูลคาการคาระหวางประเทศรวม  75,585.42 ลานบาท 
ขยายตัวรอยละ 119.42  เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว จากการฟนตัวของการนําเขา  โดยการนําเขามี
มูลคาจํานวน 55,385.94 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 154.22  
เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีข้ึน     
ทําใหมีการนํา เขาสินคามากข้ึน โดยเฉพาะสินคา
วัตถุดิบในกระบวนการผลิตเพ่ือกระตุนการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ  สําหรับประเภทสินคานําเขาท่ีสําคัญ ไดแก 
น้ํ า มันปโตรเลี ยมดิบ แนฟทา  และคอนเ คนเซ ต         
ดานการสงออกมีมูลคาจํานวน  20,199.48  ลานบาท  
เพ่ิมข้ึนรอยละ  59.54  เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศ   
คูคาฟนตัวอยางตอเนื่อง  ทําใหการสงออกอาจกลับมา
เพ่ิมข้ึน สําหรับประเภทสินคาสงออกท่ีสําคัญ  ไดแก 
น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  น้ํามันเชื้อเพลิงหนักใชกับเตา  
บอยเลอร  และน้ํามันปโตรเลียมดิบ จากการนําเขา      
สูงกวาการสงออกทําใหขาดดุลการคา (ผานดานศุลกากร
มาบตาพุด) จํานวน  35,186.46  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  ในเดือน
พฤษภาคม 2553 คาดวาขยายตัวจากการนําเขาเพ่ิมข้ึน  
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพ่ือใช
ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและดานการสงออก
คาดวาจะสามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดดีจากภาวะเศรษฐกิจ
มีแนวโนมขยายตัว     

 

 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 
ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1  นํ้ามันปโตรเลียมดิบ      38,312.24 นํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว 3,790.05       
2 แนฟทา        4,047.21 นํ้ามันเช้ือเพลิงหนักใชกับ

เตาบอยเลอร
3,264.89       

3 คอนเคนเซต 2,781.13       นํ้ามันปโตรเลียมดิบ 2,834.75       
4 ถานหินปทูมินัส(โคกกิ่งโกล)        1,774.60 แนฟทา 2,205.29       
5 นํ้ามันเช้ือเพลิงอื่นๆ           863.66 แทนเจาะหรือแทนผลิต

แบบลอยนํ้าหรือแบบใตนํ้า
2,085.72       

ที่มา : ดานศุลกากรมาบตาพุด  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

มูลคาการคารวม 34,447.77 51,619.16 61,174.12 75,585.42 
% -60.85 60.68 60.87 119.42

มูลคาการนําเขา 21,786.68 39,979.85 45,035.70 55,385.94 
% -67.81 76.09 48.36 154.22
มูลคาการสงออก 12,661.09 11,639.31 16,138.42 20,199.48 
% -37.69 23.54 110.38 59.54

รายการ
2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพุด 
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2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
 

 
 
 

 
 
 ดานการเงิน  ในเดือนเมษายน 2553  ขยายตัว        
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  ท้ังดานเงินฝากและ
ดานสินเช่ือ  โดยจังหวัดระยองมีธนาคารพาณิชย จํานวน  
79  แหง  พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมของจังหวัด
ระยอง มีจํานวน  86,961.38  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  
6.91  เนื่องจากการระดมเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจเปนสําคัญ  เพื่อรองรับการขยายตัวของสินเช่ือตาม
โครงการภาครัฐ  สวน ปริมาณสินเ ช่ือรว ม  มีจํานวน  
78,880.81  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ  5.79  ตามการ
ขยายตัวของสินเช่ือภาคครัวเรือนเปนสําคัญ โดยเฉพาะจาก
ธนาคารออมสิน  สําหรับคาเงินบาทในเดือนเมษายน 2553 
เฉลี่ยอยูท่ี  32.29  บาทตอดอลลารสรอ.  ปรับแข็งคาข้ึนจาก
คาเฉลี่ยในเดือนมีนาคมท่ี  32.51  บาทตอดอลลารสรอ. โดย
แข็งคาข้ึนในชวงครึ่งแรกของเดือนจากการไหลเขาอยาง
ตอเนื่องของเงินลงทุนจากตางชาติการคาดการณวาทางการ
จีน จะ ปล อ ยใ ห เ งิน ห ยว นล อย ตัวใ นอ นา ค ตอั นใ ก ล  
ตลอดจนแรงขายดอลลาร สรอ. จากผูสงออก 
 

 แนวโนมการเงิน ในเดือนพฤษภาคม 2553    
คาดวาปริมาณเงินฝากจะขยายตัว จากรายไดเกษตรกร
เพิ่มข้ึนตามราคาสินคา เกษตรเพิ่มข้ึน  และสินเช่ือจะ
ขยายตัวจากการสนับสนุนขยายสินเช่ือตามโครงการภาครัฐ  
สําหรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ  0.68  ตอป  
และอัตราดอกเบ้ียเงินกูเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ  5.68  ตอป 
 

 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเช่ือ 
หนวย: ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

ปริมาณเงินฝากรวม 81,341.42 85,010.82 85,698.35 86,961.38
% 2.69 3.70 3.98 6.91
ธนาคารพาณิชย 62,231.00 63,910.00 64,214.00r 65,155.67e
% 0.26 0.55 1.04 4.70
ธนาคารออมสิน 9,847.00 11,510.00 11,779.00 12,090.00
% 13.20 22.94 22.09 22.78
ธอส. 1,408.07 1,544.07 1,526.21 1,514.12
% 23.01 3.82 2.69 7.53
ธ.ก.ส. 7,855.35 8,046.75 8,179.14 8,201.59
% 7.67 6.32 5.81 4.41
ปริมาณสินเช่ือรวม 74,560.58 78,494.51 79,444.05 78,880.81
% 3.01 5.05 7.17 5.79
ธนาคารพาณิชย 50,723.00 52,713.00 53,450.00r 52,865.00e
% 9.19 3.28 6.29 4.22
ธนาคารออมสิน 5,911.00 7,899.00 8,052.00 8,141.00
% 5.70 33.93 35.81 37.73
ธอส. 14,264.35 14,133.17 14,144.04 14,110.24
% -14.54 -0.18 -0.63 -1.08 
ธ.ก.ส. 3,662.23 3,749.34 3,798.01 3,764.57
% 0.55 3.32 3.23 2.79

รายงาน 2553

หมายเหต:ุ %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน,   
                      e     คือ  ตัวเลขประมาณการ(เฉลี่ย 3 เดือน) 
                      r     คือ  ตัวเลขแกไข 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 
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2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ในเดือน
เมษายน 2553 สูงข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว
รอยละ 6.55  จากหมวดอาหารและหมวดเครื่องด่ืมท่ีสูงข้ึน  
  1. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยองเดือนเมษายน 
2553   ใหป 2550 ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง
เทากับ 100 เดือนเมษายน 2553 เทากับ 116.99 สําหรับเดือน
มีนาคม 2553 เทากับ 116.50 
  2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนเมษายน 2553 เม่ือเทียบกับ 
        2.1 เดือนมีนาคม 2553 สูงข้ึนรอยละ 0.43 
        2.2 เดือนเมษายน 2552 สูงข้ึนรอยละ 6.56 

3.3 เฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน (มกราคม-เมษายน) ป 
2552 สูงข้ึนรอยละ 6.90 
             3. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
เมษายน 2553 เทียบกับเดือนมีนาคม 2553 สูงข้ึนรอยละ 
0.43  สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 0.36 สําหรับดัชนีราคาหมวดอื่นๆ 
ไมใชอาหารและเครื่องด่ืม สูงข้ึนรอยละ 0.49 ดัชนีหมวด
พาหนะ การขนสงและการสื่อสาร สูงข้ึนรอยละ 1.07 ดัชนี
หมวด เครื่องนุงหมและรองเทา สูงข้ึนรอยละ 0.21 
            4. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนเมษายน 2552 ดัชนี
ราคาสูงข้ึนรอยละ 6.56 (มีนาคม 2553 เทียบกับ มีนาคม 
2552 สูงข้ึนรอยละ 7.57)    สาเหตุหลักมาจากการสูงข้ึน
ของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 7.09 
โดยมาจากหมวด ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปงสูงข้ึน
รอยละ 2.95 หมวดเนื้อสัตว เปด ไก และสัตวน้ํา สูงข้ึนรอย
ละ 5.25 หมวดผักและผลไมสูงข้ึนรอยละ 21.15 หมวดไข
และผลิตภัณฑนมสูงข้ึนรอยละ 1.23 
     5. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-เมษายน) ป 2552 ดัชนีสูงข้ึนรอยละ 6.90    จาก
การสูงข้ึนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 
5.70 เปนผลมาจากการสูงข้ึนของหมวดขาว แปงและ
ผลิตภัณฑจากแปงสูงข้ึนรอยละ 2.90 หมวดเนื้อสัตว เปดไก 
และสัตวน้ําสูงข้ึนรอยละ 2.9 หมวดผักและผลไมสูงข้ึนรอย
ละ 17.10 หมวดไขและผลิตภัณฑนมสูงข้ึนรอยละ 1.70    

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

ดัชนีราคาผูบริโภค 109.80 114.70 116.50 116.99 
% 2.23 6.50 7.57 6.55 

ดัชนีราคาผูผลิต 152.20 161.40 164.00 165.10 
% -3.00 11.77 12.64 8.48 

รายการ
2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                   - ดัชนีราคาผูผลิตเปนตัวเลขของทั้งประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง เดือนเมษายน 2553 
(ปฐาน พ.ศ.2550 = 100) 

สัดสวน
นํ้าหนัก เม.ย.53/ เม.ย.53/ ม.ค.53-เม.ย.53/

ปฐาน มี.ค.-53 เม.ย.-52 ม.ค.52-เม.ย.52

รวมทุกรายการ    100.00    117.00    116.50    109.80    115.30 0.43 6.55 6.90
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม    37.93    137.50    137.00    128.40    134.50 0.36 7.09 5.70
     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง    4.32    150.00    151.00    145.70    150.50 -0.66 2.95 2.90
     เน้ือสัตว เปดไก และสัตวนํ้า    7.19    120.30    118.20    114.30    118.00 1.78 5.25 2.90
     ไขและผลิตภัณฑนม    2.97    115.20    113.10    113.80    112.70 1.86 1.23 1.70
     ผักและผลไม    6.87    158.70    158.50    131.00    149.40 0.13 21.15 17.10
     เครื่องประกอบอาหาร    3.63    145.70    145.60    144.40    145.60 0.07 0.90 1.00
     เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล    2.18    106.80    107.00    106.20    107.10 -0.19 0.56 1.20
     อาหารบริโภค-ในบาน    4.20    148.50    148.50    147.30    148.60 0.00 0.81 2.60
     อาหารบริโภค-นอกบาน    6.56    120.00    120.00    120.00    120.00 0.00 0.00 0.00
หมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม    62.07    102.40    101.90      96.50    101.60 0.49 6.11 7.90
     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา    2.77      95.90      95.70    100.80      95.90 0.21 -4.86 -4.90
     หมวดเคหสถาน    28.36      91.70      91.60      91.50      91.60 0.11 0.22 0.30
     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล    5.22    101.60    101.40    100.80    101.50 0.20 0.79 0.90
     หมวดพาหนะ การขนสง และการส่ือสาร    19.09    113.80    112.60      99.10    111.90 1.07 14.834 19.70
     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69      92.30      92.30    102.00      92.30 0.00 -9.51 -9.40
     หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล    3.93    111.40    111.40    101.90    111.10 0.00 9.32 9.00
ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน    65.66    109.00    108.90    108.60    108.90 0.09 0.37 0.50
     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34    127.80    126.70    111.40    123.90 0.87 14.72 15.40
      -  อาหารสด    21.36    140.90    140.10    126.50    136.10 0.57 11.38 8.90
      -  พลังงาน    12.99    108.20    106.70      89.00    105.80 1.41 21.57 30.00

อัตราการเปล่ียนแปลง

ม.ค.-เม.ย.53
หมวด  เม.ย.53 มี.ค.-53 เม.ย.-52

ดัชนี

หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่ 27 เมษายน 2553 
 

ลําดับ รายการสินคา หนวย สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 4 ราคาเฉลี่ย
หมวดสินคาอุปโภคบริโภค

1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 379.00 379.00 379.00 379.00 379.00
           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

2 สุกรชําแหละ - เน้ือแดง กก.ละ 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
3 ไกสด กก.ละ 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
4 ปลาทูน่ึง เขง ละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
5 กระเทียมแหง กก.ละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6 หัวหอมแดง (ไมตัดหมวด) กก.ละ 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
7 พริกขี้หนูแหง (กลาง) กก.ละ 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
8 พริกขี้หนูสด กก.ละ 120.00 120.00 180.00 180.00 96.25
9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
11 นํ้ามันถั่วเหลือง ,นํ้ามันปาลม ลิตรละ 46.00 , 38.00 46.00 , 38.00 46.00, 38.00 46.00, 38.00 46.00, 38.00
12 นํ้าตาลทรายขาว กก.ละ 23.50 23.50 23.50 23.50 23.50
13 ผักคะนา กก.ละ 15.00 15.00 20.00 20.00 17.50
14 ถั่วฝกยาว กก.ละ 30.00 30.00 50.00 50.00 40.00
15 ผักบุงจีน กก.ละ 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
16 มะนาว ลูกละ 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 5.00-10.00 7.50

หมวดวัสดุกอสราง
17 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 116.00 - 135.00 116.00 - 135.00 116.00 - 135.00 120.00 - 135.00 126.00
18 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 122.00 - 150.00 122.00 - 150.00 124.00 - 150.00 130.00 - 150.00 137.25
19 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. เสนละ 120.00 120.00 124.00 125.00 122.25
20 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 12  มม. เสนละ 195.00 195.00 216.00 205.00 202.75
21 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 40.00 40.00 30.00 30.00 35.00
22 สังกะสี (ลอนใหญสีขาว) ฟุตละ 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50
23 ทอ PVC ขนาด 1/2 น้ิว (ชั้น 13.5) เสนละ 63.00 63.00 63.00 53.00 60.50
24 อิฐมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
25 คอนกรีตบลอค กอนละ 4.30 - 4.50 4.30 - 4.50 4.30 - 4.50 4.30 - 4.50 4.40

หมวดเชื้อเพลิง
26 เบนซิน 91 ลิตรละ 37.37 37.87 37.87 37.67 37.70
27 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 33.77 34.27 34.27 33.87 34.05
28 แกสโซฮอลล 91 ลิตรละ 32.27 32.77 32.77 32.37 32.55
29 ดีเซลหมุนเร็ว ลิตรละ 29.42 29.92 29.92 29.92 29.80
30 กาซ NGV  (ปตท.) ลิตรละ 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
31 กาซหุงตม ปตท. 15 กก.ละ 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 285.00 - 300.00 292.50

หมวดสินคาเกษตร
32 ยางแผนดิบคละ  กก.ละ 105.00 - 109.00 105.00 - 109.00 105.00 - 109.00 105.00 - 109.00 107.00
33 นํ้ายางสด  กก.ละ 100.00 - 105.00 100.00 - 105.00 100.00 - 105.00 100.00 - 105.00 102.50
34 เศษยาง(ขี้ยาง) กก.ละ 55.88 - 61.20 55.68 - 61.20 55.68 - 61.20 55.68 - 61.20 58.46
35 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 5.80 , 2.50 5.80 , 2.50 5.80, 2.50 5.80, 2.50 5.88 , 2.50
36 หัวมันสดคละ กก.ละ 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
37 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 160.00 160.00 180.00 170.00 167.50
38 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
39 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
40 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 1 ) 25 กก.ละ 950.00 950.00 970.00 970.00 960.00
41 อาหารกุง ตรา โปรฟด (เบอร 2/3 ) 25 กก. ละ 810.00 810.00 930.00 930.00 870.00
42 ปุยเคมีตราเรือใบ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 940.00 940.00 940.00 940.00 940.00
43 ปุยเคมีตรากระตาย สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00
44 ปุยเคมีตรารุงอรุณ สูตร 15-15-15 50 กก.ละ 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00  

หมายเหตุ:  ราคาน้ีมิใชราคาที่บังคับใหซ้ือขาย แตเปนราคาที่ใหทราบแนวโนมเทาน้ัน 
ที่มา:  สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง  โทรศัพท 0 3869 4044-6  โทรสาร 0 3869 4047 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  การจางงาน  ในเดือนเมษายน 2553  ขยายตัว        
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  พิจารณาจาก
จํานวนลูกจางในระบบประกันสังคม  จํานวน  304,616  
คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.25  โดยการจางงาน (จํานวน
แรงงานในระบบประกันสังคม) เพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึน
ของการจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร       
เปนสําคัญ  และอัตราการวางงานของจังหวัดระยอง
เดือนเมษายน 2553  อยู ท่ีรอยละ 1.40  ของกําลัง
แรงงานรวม ลดลงรอยละ 17.65  สวนอัตราคาจางข้ันตํ่า
ของจังหวัดระยอง  ปรับข้ึน 5 บาท จาก 173 บาท/วัน 
เปน 178 บาท/วัน  ตามการประกาศของกระทรวง
แรงงาน เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2553  เพ่ือใหเหมาะสมกับ
คาครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในเดือนพฤษภาคม 
2553 คาดวาจะขยายตัวจากจํานวนผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง  ท้ังนี้  
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการจัดงานนัด
พบแรงงานข้ึนทุกวันอังคารท่ีสองของเดือน  เพ่ือให
บริษัทและโรงงานตางๆ  ไดมาพบกับผูสมัครงาน
โดยตรง  ท้ังนี้  ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝาก
ประวัติเพ่ือหางาน  ไดท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองช้ีดานการจางงาน 
2552
เม.ย. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.

อัตราวางงาน(รอยละ) 1.70 1.40 1.30 1.40p
% 54.55 -30.00 -35.00 -17.65 
 จํานวนผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคม (คน) 297,922.00 304,792.00 304,046.00 304,616.00

% 3.80 0.49 1.65 2.25
อัตราคาจางขั้นต่ํา(บาท) 173.00 178.00 178.00 178.00
% 4.85 2.89 2.89 2.89

รายการ
2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
                          p  คือ  ตัวเลขเบื้องตน   
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง       
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนเมษายน 2553จังหวัดระยองมีรายไดสุทธิ 
11,452.88  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 
4,741.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.64 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553 
(ตุลาคม 2552-เมษายน 2553) จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมท้ังสิ้น  68,906.11  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปท่ีแลว 33,218.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
93.08 
 

  การนําสงรายได  
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน 8,816.25 ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  7,838.95  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.92  
รายไดอื่น  0 .08  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ 977.22  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.08 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-เมษายน 2553)  มีจํานวน  68,395.92         
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  60,797.79 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.89  รายไดอื่น  1.45  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ  7,596.68  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  11.11 
   
   
   
   
   
  
 
 
 

 
 
ดานรายจาย 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีการ     
เบิกจายเงินงบประมาณ  จํานวน  3,165.59  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  4,708.54  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  117.26 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-เมษายน 2553)  จังหวัดระยอง      
มีการเบิกจาย เงินงบประมาณ จํานวน 12,205.39       
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  2,891.20  
ลานบาท   คิดเปนรอยละ  31.04 
 

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,839.03  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  2,064.72  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  5,774.31  ลานบาท 
  

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  271.87 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
300.96  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดดุล  29.09  ลานบาท   

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง    
เดือนเมษายน  2553  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

3.1  ดานรายได 
3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนเมษายน  2553    
แยกตามหนวยงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

   การจัดเก็บรายได  ในเดือนเมษายน 2553  
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  11,452.88 
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 4,741.18  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 70.64 และสูงกวาประมาณการ 
3,364.32  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.59  แยกตาม
หนวยงานไดดังนี้ 

  1.  สรรพากรพ้ืนท่ีระยอง  จัดเก็บได  5,581.81  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  2,129.26       
ลานบาท คิดเปนรอยละ  61.67 และสูงกวาประมาณการ  
2,150.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.66 เนื่องจาก
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากการนําเขาน้ํามันดิบ  และการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากการบริโภคภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 
  -  ภาษีมูลคาเพ่ิม จัดเก็บได 4,772.28 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 2,109.11 ลานบาท         
คิดเปนรอยละ  79.20  และสูงกวาประมาณการ  
2,136.80  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  81.08  เนื่องจาก
ภาษีมูลคาเพ่ิมการนําเขาน้ํามันดิบเพ่ิมข้ึน  และการ
จัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจากการบริโภคภายในประเทศของ
กลุมกิจการการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑเคมี  และกลุม
กิจการการผลิตและจําหนายรถยนต  ชิ้นสวนและ
อุปกรณ  ยานยนต  เพ่ิมข้ึน 
  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  340.45  
ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  25.92    
ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.07 และตํ่ากวาประมาณการ  
19.44  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.40  เนื่องจากผลการ
ยื่นแบบภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายประเภทเงินเดือนการจาง
แรงงานลดลง 
 
 

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
หนาย:  ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รายไดจังหวัดระยอง 6,711.70 8,936.34 11,145.80 11,452.88
% -28.16 110.02 58.40 70.64

สรรพากรพ้ืนท่ีระยอง 3,452.55 4,051.45 5,076.07 5,581.81
% -41.59 50.10 48.73 61.67

สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2 3,148.37 4,797.50 5,946.53 5,799.20
% -2.59 224.19 67.68 84.20

ดานศุลกากร 48.99 53.28 109.70 63.86
% -70.52 27.68 164.21 30.35

ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง 0.30 16.22 0.73 0.62
% -98.07 46.92 -95.82 106.67

สวนราชการอ่ืน 61.49 17.89 12.77 7.39
% 247.99 -23.25 -30.37 -87.98

รายการ
2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

 
 

 
 

 
 

 

  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  446.42  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  35.65     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.68  และสูงกวาประมาณการ 
22.41  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.29  เนื่องจากการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลและแบบแสดง
รายการภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปของกลุมกิจการขาย
ปลีก ขายสง และกลุมกิจการการผลิตและจําหนาย
ชิ้นสวนอุปกรณรถยนตเพ่ิมข้ึน 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  10.72  ลานบาท        
สูงกวาเ ดือนเดียวกันของปท่ีแลว  3.80  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  54.91  และสูงกวาประมาณการ  3.33  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  45.06 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  11.55  ลานบาท   
สูงกวาเ ดือนเดียวกันของปท่ีแลว  6.63  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  134.76  และสูงกวาประมาณการ  7.28  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  170.49 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0 .39  ลานบาท      
ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  0 .01  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  2.50  และตํ่ากวาประมาณการ  0.10     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  20.41 
 

  2.  สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ2  จัดเก็บได  
5,799.20  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
2,650.83  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  84.20  และสูงกวา
ประมาณการ  1,231.21  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.95  
สําหรับภาษีท่ีจัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  5,002.16  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  2,078.57  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  71.10  และสูงกวาประมาณการ  756.53        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  17.82 เนื่องจากในเดือนนี้  
ของปท่ีแลวยังอยูในชวงการลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซล  
ประกอบกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สงผลใหมีการ
ใชน้ํามันในเชิงพาณิชยเพ่ิมข้ึน  และผลการเบิกจายจาก
โครงการ“ไทยเขมแข็ง”ของรัฐบาลเขาสูระบบเศรษฐกิจ 
ทําใหเศรษฐกิจของประเทศฟนตัวอยางเห็นไดชัด   

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนเมษายน 2553 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช                  2.68                  0.05 
 ภาษีเคร่ืองด่ืม                  0.38 0.01
 ภาษีนํ้ามัน           5,002.16                86.26 
 ภาษีรถยนต              786.28                13.56 
 ภาษีรถจักรยานยนต 1.72 0.03
 ภาษีเคร่ืองไฟฟา 4.82 0.08
 ภาษีสนามกอลฟ 0.75 0.01
 ภาษีแกวฯ 0.03 0.00
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.06 0.00
 อาบนํ้า  อบตัว  นวดตัว                  0.17 0.00
 รายไดอื่นๆ 0.15 0.00

รวม           5,799.20              100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนเมษายน  2553 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 340.45 6.10 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 446.42 8.00 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 4,772.28 85.50 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 11.55 0.20 
 อากรแสตมป 10.72 0.19 
 รายไดอื่น ๆ 0.39 0.01 

รวม 5,581.81 100.00 
ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง  



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  786.28  ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  589.54  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  299.65  และสูงกวาประมาณการ  
470.06  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  148.65  เนื่องจากยอด
การจําหนายรถยนตนั่งท่ีติดต้ังกาซ NGV เพ่ิมข้ึนอัน
เปนผลสืบเนื่องมาจากราคาน้ํามันข้ึนราคา   
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  4.82  ลานบาท   
ตํ่ากวาเ ดือนเดียวกันของปกอน  18.68  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  79.49  แตสูงกวาประมาณการ  2.67  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  124.19   
   

 
 

 
    
 
 
 
 

  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  2 .68  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  1.02  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  61.45  และสูงกวาประมาณการ  0.08  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.08  เนื่องจากบริษัทผูผลิต
นําสุราท่ีผลิตออกมาชําระภาษีเพ่ือจําหนายใหกับลูกคา
ตามคําสั่งซื้อในชวงเทศกาลสงกรานต  และเปนผล
สืบเนื่องจากการปรับข้ึนอัตราภาษีสุราขาว 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได 1.72 ลานบาท 
 

   3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  63.86  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  14.87      
ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.35 แตตํ่ากวาประมาณการ  
24.67  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  27.87  เนื่องจากมีการ
นําเขาสินคาประเภทเหล็กและสวนประกอบของ
เครื่องจักรยนตเพ่ิมข้ึน 
 

 4.  ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง   จัดเก็บได  0 .62     
ลานบาท  สูงกวา เ ดือนเดียวกันของป ท่ีแลว 0 .32       
ลานบาท คิดเปนรอยละ 106.67 และสูงกวาประมาณการ  
0.11  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 21.57 เนื่องจากใน
ปงบประมาณพ.ศ.2553  มีการขายของเกาชํารุดและมี
การตออายุสัญญาเชา  พรอมท้ังมีการชําระคาเชาท่ีดิน
และอาคารหลายรายเพ่ิมข้ึน 
 

  5.  สวนราชการอ่ืน จัดเก็บได  7.39  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 54.10 ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  87.98 
 
3.1 .2   ผลการจัด เก็ บรายไดสะสม ตั้ งแตต น
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึงเดือนเมษายน  2553 
  การ จัด เ ก็บร าย ไ ด จังหวัดระ ย อง   ต้ั งแ ต              
ตนปงบประมาณ พ.ศ.2553  ถึงเดือนเมษายน 2553   
แยกตามหนวยงานไดดังนี้ 
 
 
 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนเมษายน  2553 

หนวย: ลานบาท 
ปนี้ ปท่ีแลว

(ต.ค.52-เม.ย.53) (ต.ค.51-เม.ย.52) จํานวน รอยละ
สรรพากรพื้นท่ีระยอง 31,319.93 24,288.38 7,031.55 28.95
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 36,786.96 10,373.54 26,413.42 254.62
ดานศุลกากร 630.55 570.21 60.34 10.58
ธนารักษพื้นท่ีระยอง 26.04 35.14 -9.10 -25.90
สวนราชการอ่ืน 142.63 420.74 -278.11 -66.10

รวม 68,906.11 35,688.01 33,218.10 93.08

เปรียบเทียบรายการ

ที่มา:  สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2,    
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

  1 .   ส ร ร พ า ก ร พ้ื น ท่ี ร ะ ย อ ง   จั ด เ ก็ บ ไ ด  
31,319.93  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
7,031.55 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  28.95  (สูงกวา
ประมาณการรอยละ  33.21)  โดยรายละเอียดของการ
จัดเก็บรายไดมีดังนี้ 
  -  ภาษี มูลคา เ พ่ิม  จัดเก็บได   25 ,061.84      
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  6,844.84  
ลานบาท คิดเปนรอยละ  37.57  (สูงกวาประมาณการ
รอยละ  43.82) 
  -  ภาษี เงินไ ด บุคคลธรร มดา   จัด เ ก็บไ ด  
3,101.73  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
196.75  ลานบาท  คิดเปนรอยละ   6.77  (สูงกวา
ประมาณการรอยละ  10.42) 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  3,041.78     
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเ ดียวกันของปท่ีแลว  33.40      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1.09  (ตํ่ากวาประมาณการ
รอยละ  4.53) 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  72.20  ลานบาท      
สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว  14.10  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  24.27  (สูงกวาประมาณการรอยละ  
19.81) 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  39.79 ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  8.97  ลานบาท  คิดเปน   
รอยละ  29.10  (สูงกวาประมาณการรอยละ  40.06) 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  2 .59  ลานบาท      
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  0.29  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  12.61  (สูงกวาประมาณการรอยละ  0.39) 
 

  2.  สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได  
36,786.96  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
26,413.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  254.62  (สูงกวา
ประมาณการรอยละ  13.33)  โดยรายไดท่ีจัดเก็บสูงสุด       
5  ลําดับ  ไดแก 
 
 

  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  32,679.18  ลานบาท   
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  23,944.66  ลานบาท         
คิดเปนรอยละ  274.14  (สูงกวาประมาณการรอยละ 
8.50) 
  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  4,001.41  ลานบาท     
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  2,529.71 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  171.89  (สูงกวาประมาณการรอยละ  
74.15) 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได 39.73 ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเ ดียวกันของป ท่ีแลว  100.05 ลานบาท         
คิดเปนรอยละ  71.58  (สูงกวาประมาณการรอยละ  
210.63) 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต   จัดเก็บได  30.02     
ลานบาท 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  23.20  ลานบาท    
สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว  12.21  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  111.10  (สูงกวาประมาณการรอยละ  
30.04) 
 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  630.55  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว  60.34      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.58  (สูงกวาประมาณการ
รอยละ  4.35) 
 

  4.  ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง  จัดเก็บได  26.04      
ลานบาท  ตํ่ ากวาชวงเ ดียวกันของป ท่ีแลว  9 .10        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  25.90  (สูงกวาประมาณการ
รอยละ  146.12) 
 

  5.  สวนราชการอ่ืน จัดเก็บได 142.63 ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  278.11  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  66.10    
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3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
 

   รายไดแผนดินเดือนเมษายน  2553 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน 8,816.25 ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  7,838.95  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.92  
รายไดอื่น  0 .08  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ 977.22  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.08 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553    
(ตุลาคม 2552-เมษายน 2553)  มีจํานวน  68,395.92         
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร  60,797.79 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.89  รายไดอื่น  1.45  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ  7,596.68  ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  11.11 
 

 
 

  
   
 
  
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.52-เม.ย.53 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 60,797.79 88.89
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอื่น 1.45 0.00

รวม 60,799.24 88.89
รายไดเงินนอกงบประมาณ 7,596.68 11.11

รวม 7,596.68 11.11
รวมทั้งส้ิน 68,395.92 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบื้องตน) 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได เมษายน  2553 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 7,838.95p 88.92
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.08p 0.00

รวม 7,839.03p 88.92
รายไดเงินนอกงบประมาณ 977.22p 11.08

รวม 977.22p 11.08
รวมท้ังส้ิน 8,816.25p 100.00

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบื้องตน) 
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3.2  ดานรายจาย 
3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีการ          
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  3,165.59  ลานบาท     
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  1,708.54  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ  117.26  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  
1,307.76  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
16.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ  1.31  และมีการเบิกจาย
งบลงทุน  1,857.83 ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว  1,691.68  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1,018.16 
 
 
 

 

 
 

 

 
3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-เมษายน 2553)  จังหวัดระยอง      
มีการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 12,205.39 ลานบาท 
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  2,891.20  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ 31.04 โดยมีการเบิกจายงบประจํา 
8,177.99  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
583.88  ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.69 และมีการเบิกจาย
งบลงทุน  4,027.40 ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของ  
ปท่ีแลว  2,307.32  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  134.14 
 

 
 

 

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนเมษายน  2553 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.52-เม.ย.53) (ต.ค.51-เม.ย.52) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 9,855.22 8,582.41 1,272.81 14.83
     1.1  งบประจํา 8,177.99 7,594.11 583.88 7.69
     1.2  งบลงทุน 1,677.23 988.30 688.93 69.71
2.  รายจายปกอน 2,350.17 731.78 1,618.39 221.16
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 2,350.17 731.78 1,618.39 221.16
3.  รวมการเบิกจาย 12,205.39 9,314.19 2,891.20 31.04
     3.1  งบประจํา 8,177.99 7,594.11 583.88 7.69
     3.2  งบลงทุน 4,027.40 1,720.08 2,307.32 134.14

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปที่แลวรายการ ปนี้ ปที่แลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงนิงบประมาณ 
ประจําเดือนเมษายน  2553 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 2,064.72 1,400.09 664.63 47.47
     1.1  งบประจํา 1,307.76 1,290.90 16.86 1.31
     1.2  งบลงทุน 756.96 109.19 647.77 593.25
2.  รายจายปกอน 1,100.87 56.96 1,043.91 1,832.71
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 1,100.87 56.96 1,043.91 1,832.71
3.  รวมการเบิกจาย 3,165.59 1,457.05 1,708.54 117.26
     3.1  งบประจํา 1,307.76 1,290.90 16.86 1.31
     3.2  งบลงทุน 1,857.83 166.15 1,691.68 1,018.16

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ เม.ย.53 เม.ย.52

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 
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หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 
พ.ศ.2553  สูงสุด  5  อันดับ 
งบประจํา 
1. กองทัพเรือ เบิกจายแลว 5,623.25 ลานบาท    (70.23 %) 
2. สนง.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เบิกจายแลว  

915.34  ลานบาท  (96.48 %) 
3. สนป.สาธารณสุข เบิกจายแลว 355.38 ลานบาท  (90.70 %) 
4. สนง.ตํารวจแหงชาติ  เบิกจายแลว  258.37  ลานบาท  

(92.86 %) 
5. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  เบิกจายแลว  

247.94  ลานบาท  (99.63 %) 
 

งบลงทุน   
1.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  

799.75  ลานบาท  (89.91 %) 
2.กรมชลประทาน เบิกจายแลว 138.78 ลานบาท    

(34.34 %)  
3. กรมทางหลวง  เบิกจายแลว 29.16 ลานบาท   (58.24 %)   
4. กรมทางหลวงชนบท เบิกจายแลว  13.70 ลานบาท  

(22.14 %) 
5. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  เบิกจายแลว 9.77 ลานบาท  

(97.75 %) 
 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
3.3.1 ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,839.03  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  2,064.72  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  5,774.31  ลานบาท 
  

3.3.2 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนเมษายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  271.87 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
300.96  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นขาดดุล  29.09  ลานบาท   

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดระยอง  เดือนเมษายน 2553 

หนวย: ลานบาท 
2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รายได 393.16 446.67 525.62r 271.87p
รายจาย 313.88 269.19 292.58r 300.96p
ดุลการคลัง 79.28 177.48 233.04 -29.09 
% -82.62 -38.51 166.58 -136.69 

รายการ
2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  32  แหง  คิดเปนรอยละ  47.06 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนเมษายน  2553 
หนวย: ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

รายไดรวม* 6,293.13 8,802.63 9,723.63r 7,839.03p
รายจายรวม** 1,400.09 1,562.65 1,455.69 2,064.72
ดุลการคลัง 4,893.04 7,239.98 8,267.94 5,774.31
% 0.34 209.38 68.33 18.01

รายการ
2553

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
รายไดรวม*  มาจากรายไดแผนดินนําสงคลังจากเงินในงบประมาณ 
รายจายรวม**   เปนรายจายงบประมาณจริงปปจจุบัน  ไมรวมรายจายงบประมาณปกอน 
ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการเบิกจายเงินจาก ระบบGFMIS 
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รายการ จํานวน
โครงการ

ยอย

 จํานวน
เงิน

จัดสรร

 ใบสั่งซื้อ
  PO

 ผลการ
เบิกจาย

 รอยละ
เบิกจาย

กอหนี้
ผูกพัน

 รอยละ
กอหนี้
ผูกพัน

คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 255 1,289.46 453.72 252.11 19.55 705.83 54.74 1,037.36 
รอบที่ 1 (วงเงิน 199,960.60 ลานบาท) 140 756.43 381.89 243.58 32.20 625.47 82.69 512.85 
1.สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 47 182.26 80.49 73.55 40.35 154.04 84.52 108.71 
โครงการชลประทานระยอง 17 179.18 80.49 70.49 39.34 150.99 84.26 108.69 
สนง.ทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 9 ระยอง 30 3.08 - 3.06 99.19 3.06 99.19 0.02 
2.สาขาขนสง 35 264.10 141.29 122.32 46.32 263.61 99.82 141.78 
แขวงการทางระยอง 30 217.13 130.97 85.78 39.51 216.75 99.83 131.35 
ทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 5 46.97 10.33 36.54 77.80 46.87 99.78 10.43 
3.สาขาการศึกษา 53 271.59 125.53 44.92 16.54 170.45 62.76 226.67 
นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 1 1.29 - - - - - 1.29 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดระยอง 11 25.39 - - - - - 25.39 
สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบ 4 7.45 5.79 0.25 3.41 6.04 81.09 7.20 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 35 204.65 88.99 44.67 21.83 133.65 65.31 159.98 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2 32.80 30.75 - - 30.75 93.74 32.80 
4.สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 4 38.29 34.38 2.79 7.30 37.18 97.10 35.49 
ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 1 10.17 7.38 2.79 27.47 10.17 100.00 7.38 
ฐานทัพเรือสัตหีบ 2 7.16 6.26 - - 6.26 87.34 7.16 
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 1 20.95 20.75 - - 20.75 99.03 20.95 
5.สาขาพัฒนาการทองเที่ยว 1 0.20 0.20 - - 0.20 99.95 0.20 
สนง.การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง 1 0.20 0.20 - - 0.20 99.95 0.20 

รายงานผลการเบิกจายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
แยกตามสาขา จังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553

หนวย : ลานบาท

 
 

4.1  โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  เดือนเมษายน 2553 
๏  จัดทําโครงการยอย  จํานวน  255  โครงการ   

  ๏  วงเงินจัดสรร จํานวน  1,289.46  ลานบาท 
๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  252.11  ลานบาท  (รอยละ  19.55) 
๏  คงเหลือ  จํานวน  1,037.36  ลานบาท  (รอยละ  80.45) 
 

สวนที่ 4 : ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 

              และงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จํานวน
โครงการ

ยอย

 จํานวน
เงิน

จัดสรร

 ใบสั่งซ้ือ
  PO

 ผลการ
เบิกจาย

 รอยละ
เบิกจาย

กอหนี้
ผูกพัน

 รอยละ
กอหนี้
ผูกพัน

คงเหลือ

รอบที่ 2 (วงเงิน 149,990.84 ลานบาท) 115 533.04 71.83 8.53 1.60 80.36 15.08 524.51 
1.สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 3 80.36 66.75 0.61 0.76 67.36 83.82 79.75 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี3 ระยอง 1 0.05 - 0.03 68.12 0.03 68.12 0.02 
สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 1 0.37 - 0.01 2.03 0.01 2.03 0.36 
โครงการชลประทานระยอง 2 79.94 66.75 0.57 0.71 67.32 84.21 79.37 
2.สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 2 23.17 - - - - - 23.17 
สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 2 14.54 - - - - - 14.54 
สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 2 8.63 - - - - - 8.63 
นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 7 14.46 4.08 4.00 27.69 8.08 55.88 10.46 
3.สาขาการลงทุนในระดับชุมชน 1 4.08 4.08 - - 4.08 100.00 4.08 
สํานักงานจังหวัดระยอง 1 4.50 - 0.90 20.00 0.90 20.00 3.60 

รายงานผลการเบิกจายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
แยกตามสาขา จังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 (ตอ)

หนวย : ลานบาท

ที่มา: กลุมระบบบริหารการคลัง (GFMIS) สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
 
 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไดรับจัดสรร
(ลานบาท) (ลานบาท) รอยละ (ลานบาท) รอยละ

 รวมทั้งสิ้น 45,075,300.00 10,109,705.56 22.43 34,965,594.44 77.57
24,625,000.00 4,239,542.90 17.22 20,385,457.10 82.78

1 โครงการสงเสริมปทองเที่ยวจังหวัดระยอง 2553 19,000,000.00 2,712,000.00 14.27 16,288,000.00 85.73

2 โครงการตรวจสอบฟารมมาตรฐานอยางย่ังยืน 500,000.00 265,981.90 53.20 234,018.10 46.80
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 2,025,000.00 304,700.00 15.05 1,720,300.00 84.95

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

5 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเน้ือในสวนผลไม
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร

2,000,000.00 38,261.00 1.91 1,961,739.00 98.09

7,450,300.00 2,196,170.00 29.48 5,254,130.00 70.52
6 โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวัยใน

ครอบครัวและศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหง
ครอบครัว ต.หนองตะพาน อ.บานคาย

1,550,300.00 1,290,300.00 83.23 260,000.00 16.77

7 โครงการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนก 500,000.00 420,000.00 84.00 80,000.00 16.00
8 โครงการลดโรคและมลพิษเพื่อสุขภาพ

ประชาชนแข็งแรง
5,000,000.00 344,575.00 6.89 4,655,425.00 93.11

9 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

200,000.00 71,100.00 35.55 128,900.00 64.45

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห และกิจกรรม
ตามราชพิธี ประจําป 2553

200,000.00 70,195.00 35.10 129,805.00 64.90

โครงการที่ เบิกจาย คงเหลือ

1.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาดานสังคม

 

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

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

๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  10.10  ลานบาท  (รอยละ 22.43) 
๏  คงเหลือ  จํานวน  34.96  ลานบาท  (รอยละ 77.57) 

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม รอยละ วงเงิน รอยละ
3,000,000.00 721,201.46 24.04 2,278,798.54 75.96

11 โครงการฟนฟูแมน้ําประแสร   อําเภอแกลง   
จังหวัดระยอง

1,000,000.00 21,338.20 2.13 978,661.80 97.87

12 โครงการพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษพื้นที่ปา
ไมในเมือง

2,000,000.00 699,863.26 34.99 1,300,136.74 65.01

10,000,000.00 2,952,791.20 29.53 7,047,208.80 70.47
13 โครงการคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ
10,000,000.00 2,952,791.20 29.53 7,047,208.80 70.47

คงเหลือ

3.การบริหารจัดการดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม

4.การบริหารจัดการ

โครงการ ไดรับจัดสรรที่
เบิกจาย

ที่มา:  กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2553 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

5.1  สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 

 

  
 สินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)         
ในเดือนเมษายน 2553  หดตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปท่ีแลว  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 139.14 
ลานบาท  ขยายตัวรอยละ 0.94 ตามการลดลงของสินคา
ประเภทอาหาร,  ผาและเครื่องแตงกาย  และสมุนไพร  
ท่ีไมใชอาหาร  สําหรับสินคา OTOP  ระดับ 5 ดาว       
ท่ี สํ า คั ญ ข อ ง จั ง ห วั ด   ไ ด แ ก  ป ล า ห มึ ก ป รุ ง ร ส          
ทุ เรี ยนทอดกร อบ สับปะร ดสุญญากาศ  น้ํ าปลา         
ปลากระตักปรุงรสสมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และ    
ชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  เปนตน และสินคาOTOP       
ได มีการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธสินคาและ       
การจําหนายผานอินเทอรเน็ต เชน ไทยตําบลดอทคอม
(www.thaitambon.com) และกรมการพัฒนาชุมชน
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) เปนตน 
 

แนวโนมสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ        
ในเดือนพฤษภาคม 2553 คาดวามูลคาการจําหนาย
สินคาขยายตัวไดดี  ท้ังนี้  ไดจัดใหมีสถานท่ีจําหนาย
สินคา OTOP  ในทุกอําเภอไวบริการนักทองเท่ียว  
ประกอบกับมีการเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ต
เพ่ือขยายตลาดสําหรับลูกคาท่ีอยูในตางจังหวัดสามารถ
เลือกซื้อสินคาไดสะดวกมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 137.85 122.24 122.71 139.14
% -1.49 -3.85 -6.37 0.94
1. อาหาร 101.34 85.05 84.78 101.91
% 4.59 -5.94 -8.98 0.56
2. เครื่องด่ืม 1.60 1.26 1.18 1.27
% -72.65 -31.15 -44.08 -20.63
3.ผาและเคร่ืองแตงกาย 0.93 0.83 0.82 1.40
% -28.46 -6.74 -10.87 50.54
4.ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 33.44 34.08 34.91 33.18
% 4.57 1.85 1.81 -0.78
5.สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 0.54 1.02 1.02 1.38
% -86.19 92.45 70.00 155.56

รายงาน 2553

หมายเหตุ:  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

 

สวนท่ี 5 : นโยบายรัฐบาล 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนเมษายน ป 2553 

5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งใน
นโยบายของรัฐบาลท่ีแกไขปญหาความยากจน  โดยให
ความชวยเหลือประชาชนท่ัวไปท่ีตองการเงินทุนไป
ประกอบธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบ
ธุรกิจอื่นๆ  เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบ้ียตํ่า    
เพ่ือชวยใหประชาชนมีอาชีพเกิดการสรางงานและ  
สรางรายไดเพ่ิมข้ึน  สินเชื่อท่ีอนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  
จํานวน  23,888  ราย  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  763.83  
ลานบาท  ในเดือนเมษายน 2553  การใหสินเชื่อของ
โครงการธนาคารประชาชนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน  286  ราย 
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 240.48)  และจํานวนเงินอนุมัติ 10.69  
ลานบาท  (เพ่ิมข้ึนรอยละ 293.01)  สวนยอดหนี้คาง
ชําระต้ังแต  3  เดือนข้ึนไป  มีจํานวน  14.97  ลานบาท  
(ลดลงรอยละ 41.71)  และรอยละของหนี้ท่ีคางชําระ 
รอยละ  5.80  (ลดลงรอยละ  76.49) 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2552
เม.ย. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

อนุมัติเงินกู(ราย) 84.00 292.00 278.00 286.00
% -61.82 22.18 115.50 240.48
จํานวนเงินกู 2.72 10.48 10.22 10.69
% -60.35 24.17 121.21 293.01
รับชําระคืน 4.59 8.05 9.58 8.96
% -6.52 51.32 82.13 95.21
เงินกูคงเหลือ 104.08 279.04 265.05 258.37
% -0.53 162.16 150.83 148.24
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 25.68 38.39 14.59 14.97
% 18.34 78.72 -39.66 -41.71 
รอยละของหนี้คางชําระ 24.67 13.75 5.50 5.80
% 18.95 -31.90 -75.96 -76.49 

รายงาน 2553

หมายเหต:ุ  %  คือ  อัตราเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปกอน 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 


