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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

๏ สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม  ชะลอลงจาก

เดือนกอน โดยการใชจายเพ่ือการบริโภคและภาคการ
ทองเ ท่ียวลดลง   จากความไ มสงบทางการ เ มือง          
แตผลกระทบอยูในวงจํากัด  ขณะท่ีการลงทุนและ     
การ ส งออก ยั งข ย าย ตั วไ ด ดี  ตา มคว ามตอ งกา ร           
จากตางประเทศท่ียังอยูในระดับสูง 

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจดานตางประเทศอยูใน
เกณฑดี  สวนเสถียรภาพในประเทศ  อัตราการวางงาน
อยูในระดับตํ่า  ขณะท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปเพ่ิมข้ึน    
สวนหนึ่งจากราคาอาหารสดจากปญหาสภาพอากาศท่ี
ทําใหผลผลิตผักและผลไมเขาสูตลาดนอยลง   
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 

 

๏ สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง

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

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤษภาคม 2553  
ขย าย ตัวเ ม่ือ เ ทีย บกับ เ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว         
โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัว  จากการเพ่ิมข้ึนของราคา
ยางพารา  มันสําปะหลัง และสุกร  ภาคเหมืองแร      
และเหมืองหินปรับตัวดีข้ึนตามปริมาณแรทรายแกว  
แ ละ ภาคก าร บริกา ร แ ละ การ ทอง เ ท่ีย วขย าย ตั ว           
จากนักทองเท่ียว ท่ีเดินทางมาพักผอนคลายรอนตาม

ชายทะเลมากข้ึน ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมขยายตัว    
จากภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน  
สําหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวทุกองคประกอบ
โดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งสวนบุคคล 
ดานการสงออกปรับตัวดีข้ึน  และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว จากจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลและ
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชยเพ่ิมข้ึน  สวนผลการ
เบิกจายงบลงทุนลดลง  สําหรับดานการเงินขยายตัว   
ท้ังปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ และดานการจางงาน
ขยายตัว ตามจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม
ท่ีเพ่ิมข้ึน   

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
 -  เกษตรกรรม  ขยายตัว  จากปริมาณยางพารา
และมันสําปะหลังท่ีเพ่ิมข้ึน  
 -  ปศุสัตว  ขยายตัว  จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
ไกเนื้อ  เปดเนื้อและสุกร   

  -  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว ตามการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณแรทรายแกวและหินแกรนิต   
  - ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ข ย า ย ตั ว  จ า ก ภ า ษี
สรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน   
  -  การ บริการ แ ละ การ ทอง เ ท่ียว  ขย าย ตัว 
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
  -  การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวทุกองคประกอบ 
โดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งสวนบุคคล  

 -  การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว จากการเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  และการจด
ทะเบียนรถยนตพาณิชย  

สวนท่ี 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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 -  การใชจายภาครัฐ ขยายตัว จากผลการเบิกจาย
งบประจําเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง ขณะท่ีผลการเบิกจายงบ
ลงทุนลดลง   

 -  การคาระหวางประเทศ ขยายตัว  ท้ังมูลคาการ
นําเขาและการสงออก 

 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
  -  ดานการเงิน  ขยายตัว โดยปริมาณเงินฝากและ
ปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึน   
 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ  5.80  ตามการสูงข้ึนของราคา   
ผักและผลไม หมวดพาหนะ การขนสง การสื่อสาร และ
กลุมพลังงาน 
 -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
   
1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนพฤษภาคม 2553 จังหวัดระยอง  มีรายไดสุทธิ  
10,625.37  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
3,458.94  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  48.27 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมท้ังสิ้น  79,531.48  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปท่ีแลว  36,677.04  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  85.59 
 

  การนําสงรายได  
  เดือนพฤษภาคม 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  8,936.28  ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  7,928.16  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.72  

รายไดอื่น  0 .10  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ  1,008.02  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.28 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553)  มีจํานวน  79,773.54  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 70,873.79 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.84  รายไดอื่น  1.58  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ 8,898.17  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  11.16   
  
ดานรายจาย 
  เดือนพฤษภาคม  2553  จังหวัดระยองมีการ
เบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน  1,588.48  ลานบาท   
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  99.30  ลานบาท      
คิดเปนรอยละ  6.67 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553)  จังหวัด
ระยองมีการเบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน  13,793.87  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  2,990.50  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  27.68 
   

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤษภาคม 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,928.26  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,423.62  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,504.64  ลานบาท 
   

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เดือนพฤษภาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  257.34 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
217.19  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกินดุล  40.15  ลานบาท 
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 1.3  ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใต
ปฏิบัติการไทยเขมแข็งและงบยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 เดือนพฤษภาคม 2553 
- จัดทําโครงการยอย  จํานวน  313  โครงการ   
- วงเงินจัดสรร จํานวน  1,383.59  ลานบาท 
- ผลการเบิกจาย จํานวน 402.78ลานบาท(รอยละ 29.11) 
- คงเหลือ จํานวน 980.81 ลานบาท(รอยละ 70.89) 
 

งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 45.07 ลาน
บาท  เดือนพฤษภาคม 2553 
-  จัดทําโครงการ   จํานวน  13  โครงการ   
-  งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 
-  ผลการเบิกจาย จํานวน 14.00 ลานบาท(รอยละ 31.07) 
-  คงเหลือ  จํานวน  31.07  ลานบาท (รอยละ 68.93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
   ในเดือนพฤษภาคม 2553  หดตัวเม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  โดยมียอดการจําหนาย  
จํานวน 128.12 ลานบาท  หดตัวรอยละ 4.22 ตามการ
ลดลงของสินคาประเภทอาหาร, ของใช/ของตกแตง/
ของท่ีระลึก และเครื่องด่ืม สําหรับสินคาOTOP ระดับ 5 
ดาวท่ีสํา คัญของจังหวัด  ไดแก   ปลาหมึกปรุงรส  
ทุเรียนทอดกรอบ สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  ปลา
กระตักปรุงรสสมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และชุด
สําเร็จรูปสตรีผาไทย  เปนตน และสินคาOTOP ไดมีการ
ประชาสัมพันธสินคาผานทางเครื่องคอมพิวเตอร
อัจฉริยะต้ังอยูดานหนาศูนยราชการจังหวัดระยอง การ
การจัดทําแผนพับ และทางอินเทอรเน็ต เชน ไทยตําบล
ดอทคอม (www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนา
ชุมชน(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 ในเดือนพฤษภาคม 2553  การใหสินเชื่อของ
โครงการธนาคารประชาชนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน 68 ราย 
(ลดลงรอยละ 30.61) จํานวนเงินกูคงเหลือ 238.85    
ลานบาท  (เพ่ิมข้ึนรอยละ 131.78)  สวนยอดหนี้คาง
ชําระต้ังแต  3  เดือนข้ึนไป  มีจํานวน  12.16  ลานบาท  
(ลดลงรอยละ 55.69)  และรอยละของหนี้ท่ีคางชําระ 
รอยละ  5.09  (ลดลงรอยละ  80.89) 
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ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

  สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 
เกษตรกรรม  ปริมาณมันสําปะหลังและสับปะรดชะลอตัว 
ปศุสัตว   
เหมืองแรและยอยหิน   
อุตสาหกรรม  ทุนจดทะเบียนลดลงเล็กนอย 
ภาคบริการและการทองเท่ียว   
การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน  พื้นท่ีกอสรางปรับตัวลดลง 
การใชจายภาครัฐ  การเบิกจายงบลงทุนลดลง 
การคาระหวางประเทศ   
ดานการเงิน   
ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มข้ึนรอยละ 5.77 จากการ 
  เพิ่มข้ึนหมวดอาหารและเครื่องด่ืม 
ดานการจางงาน   
งบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด   
1 โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
- จัดทําโครงการยอย  จํานวน  313  โครงการ   
- วงเงินจัดสรร จํานวน  1,383.59  ลานบาท 
- ผลการเบิกจาย จํานวน 402.78ลานบาท(รอยละ 29.11) 
- คงเหลือ จํานวน 980.81 ลานบาท(รอยละ 70.89) 
2 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง   
-  จัดทําโครงการ   จํานวน  13  โครงการ   
-  งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 
-  ผลการเบิกจาย จํานวน 14.00 ลานบาท(รอยละ 31.07) 
-  คงเหลือ  จํานวน  31.07  ลานบาท (รอยละ 68.93) 

 ควรเรงรัดใหสวนราชการเรงการเบิกจายให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
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การจัดทําประมาณการเศรษฐกิจ โดยวิธี Management Chart  
 

Provincial Economic Management Chart กรณียังไมประกาศตัวเลขจริง (Consensus) เดือนกรกฎาคม  2553 
สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง   (Rayong Industrial  Production  Index : RIPI) 

 

 Prior Consensus Consensus  Range 
Rayong Industrial  Production  Index : RIPI (%yoy) 
 

-5.08 1.34 -1.76 to 5.45 

 
Market  Consensus  Before  Announcement 
  สํ า นั ก ง า น ค ลั ง จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง   ซึ่ ง เ ป น
หนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําดัชนีผลผลิตภาค
อุตสาหกรร มจังหวัดระ ยอง (Rayong Industrial  
Production  Index : RIPI) ไดสํารวจความคิดเห็น          
ผูท่ีเกี่ยวของในจังหวัดระยอง  จํานวน  17  ราย  โดย
สวนใหญจะเปนหนวยงานเจาของขอมูลในพ้ืนท่ี
จังหวัดระยอง  เชน  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  
หอการคาจังหวัดระยอง  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง  การไฟฟาสวนภูมิภาค  จํานวน  4  แหง  นิคม
อุตสาหกรรม  จํานวน  6  แหง โรงแยกกาซธรรมชาติ 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  และบริษัท ไออารพีซี 
จํากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง  ซึ่งความคิดเห็นสวน
ใหญเห็นวาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนี RIPI  ของ
เดือนกรกฎาคม  2553  จะอยูระหวาง  -1.76-5.45  %  
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวดีข้ึน  ประกอบกับการสงออก
สินคาภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  รวมท้ัง
นโยบายกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล  โดยเฉพาะงบ
ลงทุนโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 
 
 
 
 

 
Definition   
  ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม  เปนตัวชี้วัด
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ผ ล ผ ลิ ต ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม                
โดยพิจารณาตามโครงสรางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม  
ซึ่งเปนโครงสรางเศรษฐกิจหลักของจังหวัดระยอง    
จากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดระยองปปจจุบัน  
และใชขอมูลเครื่องชี้ภาวะผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจาก
ขอมูลภาวะเศรษฐกิจต้ังแต ป 2548-ปจจุบัน  จัดทําเปน
ขอมูลดัชนีท่ีมีฐานปเดียวกัน  โดยกําหนดใหป 2548 = 
100  เปนปฐาน  เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนอนุกรมเวลาท่ี
สามารถนํามารวมกันได  โดยการจัดทําดัชนีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม  จะใชคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักของ
เครื่องชี้ภาวะอุตสาหกรรม  เครื่องชี้ภาวะอุตสาหกรรม
ท่ีสะทอนถึงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมมาก จะมีน้ําหนัก
มา ก   เ ค รื่ อ ง ชี้ ภ า ว ะ ภา ค อุ ต ส า ห กร ร ม ท่ี สํ า คั ญ  
ประกอบดวยปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม  
( 0 . 2 8 )   จํ า น ว น โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( 0 . 2 2 )                
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม  (0.24)  และจํานวน
แรงงานภาคอุตสาหกรรม (0.26)  โดยจัดทําคาเฉลี่ยถวง
น้ําหนัก (weigh)  ของแตละรายการใหมีคาเทากับ 1.00  
จากนั้นหาคาดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยนําดัชนี
แตละรายการคูณกับน้ําหนักของแตละรายการ   
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สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
โครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง

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

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนพฤษภาคม 2553  
ขย าย ตัวเ ม่ือ เ ทีย บกับ เ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว         
โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัว  จากการเพ่ิมข้ึนของราคา
ยางพารา  มันสําปะหลัง และสุกร  ภาคเหมืองแร      
และเหมืองหินปรับตัวดีข้ึนตามปริมาณแรทรายแกว  
แ ละ ภาคก าร บริกา ร แ ละ การ ทอง เ ท่ีย วขย าย ตั ว           
จากนักทองเท่ียว ท่ีเดินทางมาพักผอนคลายรอนตาม
ชายทะเลมากข้ึน ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จาก
ภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาเ พ่ิมข้ึน  
สําหรับการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวทุกองคประกอบ
โดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งสวนบุคคล 
ดานการสงออกปรับตัวดีข้ึน  และการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว จากจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลและ
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชยเพ่ิมข้ึน  สวนผลการ
เบิกจายงบลงทุนลดลง  สําหรับดานการเงินขยายตัว   
ท้ังปริมาณเงินฝากและสินเชื่อ และดานการจางงาน
ขยายตัว ตามจํานวนผูประกันตนในระบบประกันสังคม
ท่ีเพ่ิมข้ึน   

 

เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต)                                        
 -  เกษตรกรรม  ขยายตัว  จากปริมาณยางพารา
และมันสําปะหลังท่ีเพ่ิมข้ึน  
 -  ปศุสัตว  ขยายตัว  จากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณ
ไกเนื้อ  เปดเนื้อและสุกร   

  -  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัว ตามการ
เพ่ิมข้ึนของปริมาณแรทรายแกวและหินแกรนิต   

  - ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ข ย า ย ตั ว  จ า ก ภ า ษี
สรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน   
  -  การ บริการ แ ละ การ ทอง เ ท่ียว  ขย าย ตัว 
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
  -  การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวทุกองคประกอบ 
โดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งสวนบุคคล  

 -  การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว จากการเพ่ิมข้ึน
ของจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  และการจด
ทะเบียนรถยนตพาณิชย  

 -  การใชจายภาครัฐ ขยายตัว จากผลการเบิกจาย
งบประจําเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง ขณะท่ีผลการเบิกจายงบ
ลงทุนลดลง   

 -  การคาระหวางประเทศ ขยายตัว  ท้ังมูลคาการ
นําเขาและการสงออก 

 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
  -  ดานการเงิน  ขยายตัว โดยปริมาณเงินฝากและ
ปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึน   
 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ  5.80  ตามการสูงข้ึนของราคา   
ผักและผลไม หมวดพาหนะ การขนสง การสื่อสาร และ
กลุมพลังงาน 
 -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
   

   รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจ ใน เดือน
พฤษภาคม 2553  มีดังนี้ 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 : ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดระยอง 
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2.1  เศรษฐกิจดานอุปทาน (ดานการผลิต) 
2.1.1  ภาคการเกษตร 
๏  ดานเกษตรกรรม   

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 เกษตรกรรม  ใน เ ดือนพฤษภาคม 2553     
ขย ายตัว เ ม่ือ เ ทีย บกับเ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว          
จากยางพาราและมันสําปะหลังท่ีเ พ่ิมข้ึน โดยมูลคา
ผลผลิตยางพาราเพ่ิมข้ึนรอยละ 554.66  เปนผลจาก
อุปทานยางท้ังในประเทศและในตลาดโลกมีนอย  
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากภาวะภัยแลง  ซึ่งทําให
การเปดกรีดยางฤดูใหมลาชาออกไป  ประกอบกับ
สต็อกยางโลกลดลงอยางตอเนื่อง  ดานมูลคาผลผลิต  
มันสํ าปะ หลั ง เ พ่ิม ข้ึนรอ ย ละ   15 .23   จากร าคา              
มันสําปะหลังท่ีปรับตัวสูงข้ึนตอเนื่อง  โดยเกษตรกร
ขายไดเฉลี่ย ท่ีกิโลกรัมละ  2 .68 บาท เ พ่ิมข้ึนจาก
กิโลกรัมละ 1.20 บาทในปท่ีแลว เปนผลจากปญหาการ
แพรระบาดของเพลี้ยแปง และภัยแลง  ซึ่งสงผลให
ปริมาณผลผลิตสําปะหลังลดลงอยางมาก สําหรับมูลคา
ผลผลิตสับปะรดลดลงรอยละ  49.95  จากการปรับตัว
ลดลงท้ังปริมาณและราคาผลผลิตสับปะรด  เนื่องจาก
ประสบภัยแลง และบางสวนแหงตาย  ทําใหผลผลิต
ลดลง 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม  ในเดือนมิถุนายน 
2553 คาดวาจะขยายตัว  โดยปริมาณยางพาราและ      
มันสําปะหลัง  คาดวาจะปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดดี โดยเฉพาะ
ราคายางพาราและมันสําปะหลังท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  
จากการฟนตัวของอุปสงคในตางประเทศ ในขณะท่ี
อุปทานในตางประเทศลดลง  สําหรับปริมาณสับปะรด
คาดวาจะชะลอตัว  โดยพ้ืนท่ีการเพาะปลูกสับปะรด
ลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น
แทน 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ดานเกษตรกรรม 370.98 279.91 284.32 371.21
  %YOY -20.56 -37.11 -36.12 0.06
ยางพารา 23.58 10.89 0.87 154.37

  %YOY -73.01 -79.59 -13.86 554.66
มันสําปะหลัง 65.94 126.11 131.04 75.98

  %YOY -55.85 -17.88 28.29 15.23
สับปะรด 281.46 142.91 152.41 140.86

  %YOY 22.24 -39.99 -55.43 -49.95 

รายการ 2553

ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว  ในเดือนพฤษภาคม 2553  ขยายตัว     
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  จากปริมาณ     
ไกเนื้อ เปดเนื้อ และสุกรท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมูลคาผลผลิต  
ไกเนื้อเพ่ิมข้ึนรอยละ  0.95  จากปริมาณผลผลิตไกเนื้อท่ี
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีราคาลดลงเล็กนอย  ดานมูลคา
ผลผลิตเปดเนื้อ เ พ่ิมข้ึนรอยละ 67.81 จากปริมาณ
ผลผลิตเปดเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนมาก  ตามความตองการของ
ตลาดท้ังในประเทศและเพ่ือการสงออก  ประกอบกับ
ราคาเปดเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน  และมูลคาผลผลิตสุกรเพ่ิมข้ึน
รอยละ 14.2  จากปริมาณผลผลิตสุกรเพ่ิมข้ึน  เนื่องจาก
ราคาสุกรท่ีอยูในระดับสูงอยางตอเนื่อง จูงใจใหมีการ
ขยายการเลี้ยงสุกร ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน 
ทําใหความตองการบริโภคสุกรเพ่ิมข้ึน  สําหรับราคาไข
ไกเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลวจาก 
2.46 บาท/ฟอง เปน 2.58 บาท/ฟอง  และราคาไขเปด
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลวจาก 3.30 
บาท/ฟอง เปน 3.58 บาท/ฟอง   
 

  แนวโนมดานปศุสัตว  ในเดือนมิถุนายน 2553 
คาดวาขยายตัว  โดยดานปริมาณผลผลิตไกเนื้อคาดวา
จะเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัวและ   
เพ่ือการสงออกท่ีมีแนวโนมดีข้ึน  ดานปริมาณผลผลิต
สุกรคาดวาจะยังคงเพ่ิมข้ึน  ตามความตองการของ
ผูบริโภคเนื้อสุกรมีอยางตอเนื่อง  ประกอบกับภาวะ
เศร ษฐกิจเริ่ มดี ข้ึน  ดานปริมาณผลผลิต เปด เนื้ อ             
มีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ดานปศุสัตว 202.86 198.57 219.79 225.71
  %YOY -24.51 7.30 4.04 11.26
ไกเนื้อ 136.22 128.70 135.30 137.52

  %YOY -31.44 15.26 -9.88 0.95
เปดเนื้อ 22.52 19.64 34.55 37.79

  %YOY -12.07 -38.76 101.22 67.81
สุกร 44.12 50.23 49.94 50.40

  %YOY -0.68 21.53 13.63 14.23

รายการ 2553

ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 11 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เหมืองแรและเหมืองหิน ในเดือนพฤษภาคม 
2553  ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว    
ตามปริมาณผลผลิตแรทราย แกวและ หินแกรนิ ต           
ท่ีเ พ่ิมข้ึนมาก  โดยมูลคาผลผลิตของแรทรายแกว
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 683.57  เนื่องจากผูประกอบการ
เรงการผลิตตามความตองการของอุตสาหกรรมกระจก
และการผลิตแกว  ดานมูลคาผลผลิตหินปูนเพ่ิมข้ึน   
รอยละ 7.30 ตามอุตสาหกรรมปูนซีเมนตเริ่มมีแนวโนม
ท่ีดีข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัว  สงผลใหปริมาณ
ความตองการใชหินปูนเพ่ิมข้ึน  และมูลคาผลผลิต
หินแกรนิตเพ่ิมข้ึนรอยละ 14.09  จากปริมาณผลผลิต
หินแกรนิตเพ่ิมข้ึนตามภาคการกอสรางท่ีเริ่มขยายตัว 
 
  แนวโนมการผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน          
ในเดือนมิถุนายน 2553 คาดวาจะขยายตัวจากปริมาณ
ผลผลิตแรทรายแกวและหินแกรนิตคาดวาจะเพ่ิมข้ึน 
ตามค วาม ตองก าร ข องตล าดท่ี เ ริ่ มป รับตั วดี ข้ึ น          
และปริมาณผลผลิตหินปูนมีแนวโนมท่ีจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มมีแนวโนมดีข้ึน
เปนปจจัยสงเสริมความเชื่อม่ันของนักลงทุน และ    
ภาคอสังหาริมทรัพยใหขยายตัวดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

แรทรายแกว 8.40 13.23 16.45 65.82
  %YOY -64.56 -60.27 -62.10 683.57
หินปูน 5.75 6.08 6.69 6.17

  %YOY 2.13 9.75 33.53 7.30
หินแกรนิต 11.00 11.20 15.11 12.55

  %YOY 113.59 -38.29 -16.33 14.09

รายการ 2553

ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตสาหกรรม  ในเ ดือนพฤษภาคม 2553   
ขย าย ตัวเ ม่ือ เ ทีย บกับเ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว          
จากภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน  
โดยภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจากการผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ  
67.90  จากการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราภาษีน้ํามัน และ
ภาษีรถยนต จากยอดการจองรถยนตท่ีประหยัดน้ํามัน
และรถยนตท่ีติดต้ังกาซ NGV เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง และ
ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 18.00 
เนื่องจากผูประกอบการเรงการผลิต  เพ่ือใหทันตาม
คําสั่งซื้อลวงหนาท่ีอยูในระดับสูง  และจํานวนโรงงาน 
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.18  อยางไรก็ตาม จํานวน
แรงงานและจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม
ลดลงรอยละ 0.35 และ 0.26  ตามลําดับ  
 
  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในเดือน
มิถุนายน 2553 คาดวาจะขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
เพ่ิมข้ึนตามอัตราภาษีน้ํามันท่ีสูงข้ึน ดานจํานวนโรงงาน
อุต ส า ห ก ร ร ม แ ล ะ กา ร จ า ง แ ร ง ง า น ยั ง ค ง ล ด ล ง       
สําหรับปจจัยท่ีมีผลตออุตสาหกรรม  คือ  ราคาน้ํามัน             
ในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน  สถานการณความไมสงบ
ทางการ เ มือง  แ ละ การ ร ะงับการ ลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองช้ีภาวะอุตสาหกรรม 
2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

 ปริมาณการใชไฟฟา
อุตสาหกรรม   (ลานกิโลวัตต)

500.06 551.02 531.88 590.07

  %YOY -20.80 11.23 8.76 18.00
โรงงานอุตสาหกรรม(โรงงาน) 1,774.00 1,795.00 1,792.00 1,795.00

  %YOY -0.78 -1.05 -1.32 1.18
แรงงานภาคอุตสาหกรรม(คน) 148,922.00 149,190.00 148,362.00 148,394.00

  %YOY 0.57 -0.90 -1.47 -0.35 
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม(ลานบาท) 859,172.23 859,446.75 856,860.69 856,910.39
  %YOY 2.19 -0.10 -0.41 -0.26 
ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 3,012.32 5,946.53 5,799.20 5,057.70

  %YOY -4.48 12.19 84.20 67.90

รายการ
2553

ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง, การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง, สนง.อุตสาหกรรม
จังหวัดระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นท่ีระยอง1และ 2 

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

๏  ดานการบริการและการทองเที่ยว   
  การบริการและการ ทองเ ท่ียว   ในเ ดือน
พฤษภาคม2553 ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว  โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวใน
จังหวัดระยอง(ประมาณการ)จํานวน 197,994 คน
เพ่ิมข้ึนรอยละ  8.96  โดยสวนใหญเปนนักทองเท่ียว
ชาวไทยประมาณรอยละ  90  สวนนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวมากท่ีสุด  ไดแก  
ฝรั่งเศส ญี่ปุน  เกาหลี  และสิงคโปร  โดยจังหวัดระยอง  
อยูไมไกลจากกรุงเทพมากนัก  การเดินทางสะดวก 
อาหารอรอย สภาพบรรยากาศท่ัวไปมีทะเลสวยงามเปน
ธรรมชาติ  สถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ ไดเก เกาะเสม็ด 
เกาะมันนอก เกาะมันใน และหาดแมรําพึง สําหรับ 
อัตราการเขาพักโรงแรม(ประมาณการ)อยูท่ีรอยละ 46.92 
ลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.93   
   

 
 

 

   
  แนวโนมการทองเท่ียว   ในเดือนมิถุนายน 
2553 คาดวาขยายตัวตอเนื่อง  เนื่องจากเปนชวงเทศกาล
ทอง เ ท่ีย ว  และจังหวัดระย องกําหนดจัดงานวัน     
สุนทรภู ประจําป 2553  ระหวางวันท่ี 23-27 มิถุนายน 
2553 รวม 5 วัน 5 คืน ณ บริเวณอนุสาวรียสุนทรภู       
ต.กร่ํา อ.แกลง จ.ระยอง โดยกําหนดจัดกิจกรรม    
บูรณาการกับการจัดแสดงและจําหนายสินคาของกลุม
จังหวัดภาคตะวันออก  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรําลึก  
เชิดชูเกียรติและเผยแพรเกียรติคุณของทานสุนทรภู     
ซึ่งเปนกวีเอกของโลก  สงเสริมการทองเท่ียวของ
จังหวัดระยองและเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองช้ีการบริการและการทองเที่ยว 
 

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

จํานวนกนักทองเที่ยว(คน) 1,945,257 2,073,553 1,991,868 911,059 1,080,809 181,706 204,573p 181,940p 197,994p
  %YOY 15.01 6.60 -3.94 -18.04 12.35 -9.38 24.65 9.52 8.96
 อัตราการเขาพักของโรงแรม  
(รอยละ)

51.82 49.43 42.36 43.19 41.54 50.96 46.43p 44.12p 46.92p

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

รายการ
25532552

หมายเหต:ุ     p     คือ  ตัวเลขเบื้องตน 
                 - เปนขอมูลดิบ(Raw Data)ซ่ึงเปนจํานวนนักทองเที่ยวที่เขาพักในโรงแรม เกสตเฮาส รีสอรท และบังกะโลเทาน้ัน   

 ที่มา:  สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว (http://www.tourism.go.th/2009/th/statistic/tourism.php?cid=12) 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 14 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

2.2  เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 

 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนพฤษภาคม 
2553 ขยายตัวทุกองคประกอบเ ม่ือเทียบกับเ ดือน
เ ดี ย ว กัน ขอ ง ป ท่ี แ ล ว   พิจ าร ณ า จา ก กา ร จั ด เ ก็ บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งจดทะเบียนใหมท่ีเพ่ิมข้ึน
เปนสําคัญ  โดยภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึนรอยละ  
34.75  เปนผลจากการนําเขาผานดานศุลกากรและ    
การบริโภคท่ีขยายตัว  ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัว    
ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียนใหม
เพ่ิมข้ึนรอยละ  76.12  เปนผลจากยอดการจําหนาย
รถยนตท่ีประหยัดน้ํามัน(มาสดา 2) และรถยนตท่ีติดต้ัง
กาซ NGV เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง  และจํานวนรถจักรยานยนต
จดทะเบียนใหมเพ่ิมข้ึนรอยละ16.58  โดยเปนการปรับ
เพ่ิมข้ึนในรถจักรยานยนตแบบครอบครัว  และปริมาณ
การใชไฟฟาครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอยละ  14.54  เนื่องจาก
ในปนี้สภาพอากาศท่ีรอนกวาทุกป ทําใหประชาชน     
ใชเครื่องปรับอากาศและพัดลมมากข้ึนเพ่ือคลายรอน  
ทําใหยอดการใชไฟฟาครัวเรือนเพ่ิมข้ึน   
 

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

เคร่ืองช้ีดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ภาษีมูลคาเพ่ิม(ลานบาท) 2,433.35 3,902.54 4,772.28 3,278.95 
  %YOY -44.15 68.10 79.20 34.75
รถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 268.00 513.00 557.00 472.00 
  %YOY -19.76 57.85 102.55 76.12
รถจักรยายยนตจดทะเบียนใหม(คัน) 2,913.00 2,966.00 2,437.00 3,396.00 
  %YOY -13.04 -8.79 15.66 16.58
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 44.36 46.02 47.11 50.81 
  %YOY 11.54 7.42 7.61 14.54

รายงาน
2553

ท่ีมา:  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด,      
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกลง,  
สนง.สรรพากรพื้นท่ีระยอง, สนง.ขนสงจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 

 
 

 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชนในเดือนพฤษภาคม 2553  
ขย าย ตัวเ ม่ือ เ ทีย บกับเ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว          
จากจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิและ          
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชยเพ่ิมข้ึน โดยจํานวนทุน
จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิเพ่ิมข้ึนรอยละ  330.64  
เปนผ ลจากการเ ปดกิ จการของธุ ร กิจขนาดใหญ         
ดานปริมาณการ จดทะเบียนรถยนตพาณิชยเ พ่ิมข้ึน   
รอยละ 3.55  จากสภาพเศรษฐกิจท้ังในและตางประเทศ
ท่ีมีทิศทางฟนตัวดีข้ึนอยางตอเนื่องทําใหความเชื่อม่ัน
และกําลังซื้อเริ่มฟนกลับคืนมา  และดานปริมาณการใช
ไฟฟาภาคธุรกิจเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.11  ตามการขยายตัว
ของภาคธุรกิจ  อยางไรก็ตาม จํานวนพ้ืนท่ีไดรับอนุญาต
กอสราง จํานวน 92,328.00 ตารางเมตร ลดลงรอยละ 
75.77  จากการลดลงของพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางท่ีอยู
อาศัยและอาคารพาณิชย  และจํานวนธุรกิจนิติบุคคล
สุทธิลดลงรอยละ 22.92 สําหรับประเภทธุรกิจท่ีมี
จํานวนนิติบุคคลจดทะเบียนสูงสุด 3 อันดับแรก  ไดแก  
ประเภทผลิตผงโลหะ, ประเภทผลิตและจําหนายเบาะท่ี
นั่งอุปกรณเสริมชิ้นสวนอะไหลสําหรับยานยนต และ
ประเภทจําหนายอสังหาริมทรัพย   
 

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

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

 พื้นที่ไดรับอนุญาตกอสรางรวม 381,031.00 80,509.00 98,642.00 92,328.00
  %YOY 440.17 -37.82 6.66 -75.77 
 - ที่อยูอาศัย(ตารางเมตร) 342,028.00 41,996.00 53,894.00 35,436.00

     %YOY 470.02 -45.66 -25.56 -89.64 
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 28,960.00 5,273.00 37,076.00 14,817.00

     %YOY 1,435.52 32.45 2,040.65 -48.84 
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 10,026.00 2,330.00 4,944.00 28,949.00

     %YOY 32.27 -94.98 -70.05 188.74
 - อาคารและอื่นๆ(ตารางเมตร) 17.00 30,910.00 2,728.00 13,126.00

     %YOY -98.41 1,597.42 47.94 77,111.76
ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ(ลานกิโลวัตต) 19.31 20.38 20.58 22.42
  %YOY 7.70 8.06 8.09 16.11
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลสุทธิ(ลานบาท) 22.36 417.70 602.66 96.29

  %YOY -95.51 226.33 1,717.98 330.64
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธ(ิราย) 48.00 55.00 33.00 37.00

  %YOY 4.35 -6.78 50.00 -22.92 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 310.00 455.00 397.00 321.00

  %YOY -53.24 27.09 25.63 3.55

รายการ 2553

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 การใชจายภาครัฐ  ในเดือนพฤษภาคม 2553  
ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว โดยผล
การเบิกจายรวมของจังหวัดระยอง จํานวน 1,588.48 
ลานบาท  เพ่ิมข้ึนรอยละ  6.67  สําหรับผลการเบิกจาย
งบประจําเพ่ิมข้ึนรอยละ 13.71  ขณะท่ีผลการเบิกจายงบ
ลงทุนลดลงรอยละ  18.76  สวนหนึ่งเปนผลจากยอด
การเบิกจายในเดือนกอนหนามีการเบิกจายไดสูงมาก  
สงผลใหการเบิกจายเดือนนี้ลดลง  

 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ ในเดือนมิถุนายน 
2553 คาดวาการเบิกจายงบลงทุนมีการเบิกจายเพ่ิมข้ึน  
ตามเปาหมายของรัฐบาล  ในไตรมาสท่ี 3  กําหนดการ
เบิกจายในภาพรวมรอยละ 68  งบลงทุนรอยละ  56  
โดยมีมาตรการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ
ผานคณ ะกรร มการ ติดตามเ รงรัดการใชจ าย เงิน
งบประมาณของจังหวัดระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รวมผลการเบิกจาย 1,489.18 1,617.75 3,165.59 1,588.48
  %YOY 9.76 28.62 117.26 6.67
รายจายประจํา 1,166.10 1,385.24 1,307.76 1,326.02

  %YOY -5.02 29.59 1.31 13.71
รายจายลงทุน 323.08 232.51 1,857.83 262.46

  %YOY 150.61 23.13 1,018.16 -18.76 

รายการ
2553

ที่มา :  สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

การคาระหวางประเทศ  ในเดือนพฤษภาคม 
2553  มูลคาการคาระหวางประเทศรวม  53,569.68   
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 23.88  เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของป ท่ีแลว โดยการนําเขามีมูลคาจํานวน 
37,824.25 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ  32.30  เนื่องจาก
เศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีข้ึน ทําใหมีการ
นําเขาสินคามากข้ึน สําหรับประเภทสินคานําเขาท่ี
สํา คัญ ไดแก  น้ํ า มันปโตรเลียมดิบ  คอนเคนเซต  
และแนฟทา  ดานการสงออกมีมูลคาจํานวน  15,745.43  
ลานบาท  เพ่ิมข้ึนรอยละ  7.45  เปนผลจากเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาฟนตัวอยางตอเนื่อง  ทําใหการสงออก
กลับมาเพ่ิมข้ึน  สําหรับประเภทสินคาสงออกท่ีสําคัญ  
ไดแก น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว  น้ํามันปโตรเลียมดิบ และ
น้ํามันเชื้อเพลิงหนักใชกับเตาบอยเลอร  จากการนําเขา
สูงกวาการสงออกทําใหขาดดุลการคา (ผานดานศุลกากร
มาบตาพุด) จํานวน  22,078.82  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  ในเดือน
มิถุนายน 2553 คาดวาขยายตัวจากการนําเขาเพ่ิมข้ึน  
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนและสินคาวัตถุดิบเพ่ือใช
ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและดานการสงออก
คาดวาจะสามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนไดดีจากภาวะเศรษฐกิจ
มีแนวโนมขยายตัว     

 

 
 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ท่ี ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ     30,221.83 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 6,495.15     
2 คอนเคนเซต       2,017.51 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 1,749.18     
3 แนฟทา 1,561.83     น้ํามันเชื้อเพลิงหนักใชกับ

เตาบอยเลอร
1,151.99     

4 พาราไซลีน       1,351.04 เบนซิน 979.60        
5 บอยเลอร เคร่ืองจักรกลใช

กับไฟฟา
         751.24 ฟนอล(ไฮดรอกซินเบนซิน

และเกลือฟนอล)
882.94        

ที่มา : ดานศุลกากรมาบตาพุด  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มูลคาการคารวม 43,243.85 61,174.12 75,585.42 53,569.68 
  %YOY -41.64 60.87 119.42 23.88
มูลคาการนําเขา 28,590.46 45,035.70 55,385.94 37,824.25 
  %YOY -47.82 48.36 154.22 32.30
มูลคาการสงออก 14,653.39 16,138.42 20,199.48 15,745.43 
  %YOY -24.10 110.38 59.54 7.45

รายการ 2553

ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพุด 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ดานการ เ งิน   ใน เ ดือนพฤษภาคม 2553  
ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว ท้ังดาน
เงินฝากและดานสินเชื่อ  โดยจังหวัดระยองมีธนาคาร
พาณิชย จํานวน  79  แหง  พิจารณาจากปริมาณเงินฝาก
รวมของจังหวัดระยอง มีจํานวน  86,386.11  ลานบาท  
ขยายตัวรอยละ 6.11 สวนหนึ่งเปนผลจากการเพ่ิมข้ึน
ของเงินฝากของภาคธุรกิจในธนาคารพาณิชย ท่ีสํารอง
ไวเพ่ือชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล  สวนปริมาณสินเชื่อ
รวม  มีจํานวน  83,525.95  ลานบาท ขยายตัวรอยละ  
11.16  ตามการเพ่ิมข้ึนของสินเชื่อท่ีใหแกภาคครัวเรือน 
เปนผลจากมาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการโอน       
คาจดจํานอง และภาษีธุรกิจเฉพาะ  สําหรับคาเงินบาท
ในเดือนพฤษภาคม 2553 ออนคาลงเล็กนอยจากเดือน
เมษายนมาเฉลี่ยอยูท่ี 32.39 บาทตอดอลลารสรอ. โดย
ในชวงครึ่งแรกของเดือนเงินบาทเคลื่อนไหวอยูในชวง
แคบๆตอเนื่องจากเดือนท่ีผานมา กอนท่ีจะออนคาลงมา
เคลื่อนไหวอยู ท่ีระดับ 32.55 บาท  ตอดอลลารสรอ. 
เนื่องจากสถานการณการเมืองท่ีทวีความรุนแรงข้ึน 
กอปรกับตลาดมีความกังวลตอปญหาในยุโรป 
 
 แนวโนมการเงิน ในเดือนมิถุนายน 2553      
คาดวาปริมาณเงินฝากจะขยายตัว จากรายไดเกษตรกร
เพ่ิมข้ึนตามราคาสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน  และสินเชื่อจะ
ขยายตัวจากการสนับสนุนขยายสินเชื่อตามโครงการ
ภาครัฐ  สําหรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ  
0.68  ตอป  และอัตราดอกเบ้ียเงินกูเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ  
5.68  ตอป 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเช่ือ 
หนวย: ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ปริมาณเงินฝากรวม 81,412.67 85,698.35 86,825.71r 86,386.11
  %YOY -1.87 3.98 6.74 6.11
ธนาคารพาณิชย 61,972.00 64,214.00 65,020.00r 64,392.00

  %YOY -4.74 1.04 4.48 3.90
ธนาคารออมสิน 9,895.00 11,779.00 12,090.00 11,606.00

  %YOY 12.92 22.09 22.78 17.29
ธอส. 1,398.37 1,526.21 1,514.12 1,797.73

  %YOY 24.14 2.69 7.53 28.56
ธ.ก.ส. 8,147.30 8,179.14 8,201.59 8,590.38

  %YOY 1.53 5.81 4.41 5.44
ปริมาณสินเชื่อรวม 75,141.41 79,444.05 79,398.81r 83,525.95

  %YOY 3.03 7.17 6.49 11.16
ธนาคารพาณิชย 51,281.00 53,450.00 53,383.00r 53,614.00

  %YOY 9.10 6.29 5.24 4.55
ธนาคารออมสิน 5,909.00 8,052.00 8,141.00 8,199.00

  %YOY 5.18 35.81 37.73 38.75
ธอส. 14,293.76 14,144.04 14,110.24 17,985.46

  %YOY -14.50 -0.63 -1.08 25.83
ธ.ก.ส. 3,657.65 3,798.01 3,764.57 3,727.49

  %YOY 1.81 3.23 2.79 1.91

รายงาน 2553

หมายเหต:ุ  r คือ ตัวเลขแกไข  
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย(www.bot.or.th),  ธนาคารออมสิน เขตระยอง,  
ธนาคารอาคารสงเคราะหจังหวัดระยอง,  สํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 19 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ในเดือน
พฤษภาคม 2553  สูงข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ี
แลวรอยละ 5.80  ตามหมวดอาหารและหมวดเครื่องด่ืม  
   1. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดระยอง เดือน
พฤษภาคม 2553 เทากับ 116.80  สําหรับเดือนเมษายน 2553 
เทากับ 116.99 
  2. การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด
ระยองเดือนพฤษภาคม 2553 เม่ือเทียบกับ 
        2.1 เดือนเมษายน 2553 ลดลงรอยละ 0.17 
        2.2 เดือนพฤษภาคม 2552 สูงข้ึนรอยละ 5.80 
         2.3 เฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน (มกราคม-พฤษภาคม) 
ป 2552 สูงข้ึนรอยละ 6.60 
  3. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยองเดือน
พฤษภาคม 2553 เทียบกับเดือนเมษายน 2553 ลดลงรอยละ 
0.17 สาเหตุสําคัญมาจากดัชนีราคาหมวดอื่นๆ ไมใชอาหาร
และเครื่องด่ืม ลดลงรอยละ 0.59 ดัชนีหมวดพาหนะ       
การขนสงและการสื่อสาร ลดลงรอยละ 1.41 ดัชนีหมวด 
เครื่องนุงหมและรองเทา ลดลงรอยละ 0.10 สําหรับดัชนี
ราคาหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 0.29  
        4. ถาพิจารณาเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2552   
ดัชนีราคาสูงข้ึนรอยละ 5.80 สาเหตุหลักมาจากการสูงข้ึน
ของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึนรอยละ 7.23 
โดยมาจากหมวด ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปงสูงข้ึน
รอยละ 2.34 หมวดเนื้อสัตว เปด ไกและสัตวน้ําสูงข้ึน    
รอยละ 3.08 หมวดผักและผลไมสูงข้ึนรอยละ 23.46 หมวด
ไขและผลิตภัณฑนมสูงข้ึนรอยละ 0.26 เครื่องประกอบ
อาหารสูงข้ึนรอยละ 0.62 
        5. ถาพิจารณาดัชนีราคาเฉลี่ยชวงระยะเดียวกัน 
(มกราคม-พฤษภาคม) ป 2552 ดัชนีสูงข้ึนรอยละ 6.60       
จากการสูงข้ึนของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องด่ืมสูงข้ึน
รอยละ 6.10 เปนผลมาจากการสูงข้ึนของหมวดขาว แปง  
และผลิตภัณฑจากแปงสูงข้ึนรอยละ 2.70 หมวดเนื้อสัตว   
เปดไก และสัตวน้ําสูงข้ึนรอยละ 2.9 หมวดผักและผลไม
สูงข้ึนรอยละ 18.30   

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

ดัชนีราคาผูบริโภค 110.40 116.50 116.99 116.80 
  %YOY -1.08 7.57 6.55 5.80
ดัชนีราคาผูผลิต 152.20 164.00 165.10 164.40 

  %YOY -7.20 12.64 8.48 8.02

รายการ
2553

หมายเหต:ุ ดัชนีราคาผูผลิตเปนดัชนีของประเทศ 
ที่มา:  สํานักงานเศรษฐกิจการคา  กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 20 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  
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ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม 2553 
(ปฐาน พ.ศ.2550 = 100) 

สัดสวน
น้ําหนัก พ.ค.53/ พ.ค.53/ ม.ค.53-
ปฐาน เม.ย.-53 พ.ค.-52 ม.ค.52-

รวมทุกรายการ     100.00     116.80     116.99     110.40     115.60 -0.16 5.80 6.60
หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม    37.93     137.90     137.50     128.60     135.20 0.29 7.23 6.10
     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง    4.32     148.40     150.00     145.00     150.10 -1.07 2.34 2.70
     เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา    7.19     120.60     120.30     117.00     118.50 0.25 3.08 2.90
     ไขและผลิตภัณฑนม    2.97     115.20     115.20     114.90     113.20 0.00 0.26 1.40
     ผักและผลไม    6.87     160.50     158.70     130.00     151.60 1.13 23.46 18.30
     เครื่องประกอบอาหาร    3.63     145.60     145.70     144.70     145.60 -0.07 0.62 0.90
     เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล    2.18     107.30     106.80     106.20     107.10 0.47 1.04 1.10
     อาหารบริโภค-ในบาน    4.20     148.50     148.50     147.40     148.50 0.00 0.75 2.10
     อาหารบริโภค-นอกบาน    6.56     120.00     120.00     120.00     120.00 0.00 0.00 0.00
หมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเคร่ืองด่ืม    62.07     101.80     102.40       97.50     101.60 -0.59 4.41 7.10
     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา    2.77       95.80       95.90     100.00       95.90 -0.10 -4.20 -4.70
     หมวดเคหสถาน    28.36       91.70       91.70       91.50       91.60 0.00 0.22 0.30
     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล    5.22     101.40     101.60     100.80     101.50 -0.20 0.60 0.80
     หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร    19.09     112.20     113.80     101.10     112.00 -1.41 10.98 17.90
     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69       92.30       92.30     101.00       92.30 0.00 -8.61 -9.20
     หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล    3.93     111.40     111.40     106.20     111.10 0.00 4.90 8.10
ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน    65.66     108.90     109.00     108.80     108.90 -0.09 0.09 0.50
     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34     127.30     127.80     112.70     124.60 -0.39 12.95 14.80
      -  อาหารสด    21.36     141.50     140.90     126.90     137.20 0.43 11.51 9.40
      -  พลังงาน    12.99     106.10     108.20       91.60     105.90 -1.94 15.83 27.00

หมวด
ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

 พ.ค.53 เม.ย.-53 พ.ค.-52 ม.ค.-พ.ค.53

หมายเหตุ:  ดัชนีราคาผูบริโภคพ้ืนฐาน คือ ดัชนีผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลงังาน 
ที่มา:  สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย กระทรวงพาณิชย (www.price.moc.go.th) 

 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 21 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 
 

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 22 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  การจ างงาน   ใน เ ดือนพฤษภาคม 2553  
ขย ายตัว เ ม่ือ เ ทีย บกับเ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว  
พิจารณาจากจํานวนลูกจางในระบบประกันสังคม  
จํานวน 302,663 คนเพ่ิมข้ึนรอยละ1.09 โดยการจางงาน 
(จํานวนแรงงานในระบบประกันสังคม) เพ่ิมข้ึนตาม
การเพ่ิมข้ึนของการจางงานในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคการเกษตรเปนสําคัญ  และอัตราการวางงานของ
จังหวัดระยอง อยูท่ีรอยละ 1.30  ของกําลังแรงงานรวม 
เพ่ิมข้ึนรอยละ 18.18 สวนอัตราคาจางข้ันตํ่าของจังหวัด
ระยอง ปรับข้ึน 5 บาท จาก 173 บาท/วัน เปน 178  
บาท/ วัน ตามการประกาศของกระทรวงแรงงาน  
เพ่ือใหเหมาะสมกับคาครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในเดือนมิถุนายน 2553 
คาดวาจะขยายตัวจากจํานวนผูประกันตนในระบบ
ประกันสังคมท่ีมีแนวโนมเ พ่ิมข้ึนตอเนื่อง  ท้ังนี้  
สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  ไดมีการจัดงานนัด
พบแรงงานข้ึนทุกวันอังคารท่ีสองของเดือน  เพ่ือให
บริษัทและโรงงานตางๆ  ไดมาพบกับผูสมัครงาน
โดยตรง  ท้ังนี้  ผูสมัครงานสามารถมาลงทะเบียนฝาก
ประวัติเพ่ือหางาน  ไดท่ีสํานักงานจัดหางานจังหวัด
ระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

อัตราวางงาน(รอยละ) 1.10 1.50 1.40 1.30p
   %YOY -21.43 -25.00 -17.65 18.18
 จํานวนผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคม (คน)

299,403 304,046 304,616 302,663

   %YOY 3.77 1.65 2.25 1.09
อัตราคาจางขั้นตํ่า(บาท) 173.00 178.00 178.00 178.00

   %YOY 0.00 2.89 2.89 2.89

รายการ
2553

หมายเหต:ุ   p  คือ  ตัวเลขเบื้องตน   
ที่มา:  สํานักงานแรงงานจังหวัดระยอง, สํานักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง       
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 23 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนพฤษภาคม 2553 จังหวัดระยอง  มีรายไดสุทธิ  
10,625.37  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
3,458.94  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  48.27 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมท้ังสิ้น  79,531.48  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปท่ีแลว  36,677.04  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  85.59 
 

  การนําสงรายได  
  เดือนพฤษภาคม 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  8,936.28  ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  7,928.16  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.72  
รายไดอื่น  0 .10  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ  1,008.02  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.28 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553)  มีจํานวน  79,773.54  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 70,873.79 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.84  รายไดอื่น  1.58  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ 8,898.17  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  11.16   
   
   
   
   
   
   
  
 
 

 
 
 
ดานรายจาย 
  เดือนพฤษภาคม  2553  จังหวัดระยองมีการ
เบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน  1,588.48  ลานบาท   
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  99.30  ลานบาท      
คิดเปนรอยละ  6.67 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553)  จังหวัด
ระยองมีการเบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน  13,793.87  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  2,990.50  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  27.68 
   

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤษภาคม 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,928.26  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,423.62  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,504.64  ลานบาท 
   

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เดือนพฤษภาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  257.34 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
217.19  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกินดุล  40.15  ลานบาท 
  

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง    
เดือนพฤษภาคม  2553  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 

สวนท่ี 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

3.1  ดานรายได 
3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนพฤษภาคม  2553    
แยกตามหนวยงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

   การจัดเก็บรายได  ในเดือนพฤษภาคม 2553  
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  10,625.37 
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 3,458.94  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 48.27 และสูงกวาประมาณการ 
1,493.55  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  16.36  แยกตาม
หนวยงานไดดังนี้ 

  1.  สรรพากรพ้ืนท่ีระยอง  จัดเก็บได  5,457.32  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  1,499.00       
ลานบาท คิดเปนรอยละ  37.87 และสูงกวาประมาณการ  
1,183.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.68  เนื่องจาก
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากการนําเขาน้ํามันดิบ  และการจัดเก็บ
เงินไดนิติบุคคลของกลุมกิจการการผลิตเคมี  ผลิตภัณฑ
เคมีเพ่ิมข้ึน 
  -  ภาษีมูลคาเพ่ิม จัดเก็บได 3,278.95 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 845.60 ลานบาท         
คิดเปนรอยละ  34.75  และสูงกวาประมาณการ  706.32  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  27.46  เนื่องจากภาษีมูลคาเพ่ิม
การนําเขาน้ํามันดิบ  และการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมจาก
การบริโภคภายในประเทศของกลุมกิจการการผลิตและ
จําหนายรถยนต   ชิ้นสวนและอุปกรณ   ยานยนต  
เพ่ิมข้ึน 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  1,794.43  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  590.07     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 48.99 และสูงกวาประมาณการ 
407.31  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  29.36 เนื่องจากการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลและแบบ
แสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งปของกลุมกิจการ
การผลิตเคมี  ผลิตภัณฑเคมี และกลุมกิจการการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกสเพ่ิมข้ึน 
 
 

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
หนาย:  ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รายไดจังหวัดระยอง 7,166.43 11,145.80 11,452.88 10,625.37
  %YOY -47.87 58.40 70.64 48.27
สรรพากรพื้นที่ระยอง 3,958.32 5,076.07 5,581.81 5,457.32

  %YOY -61.79 48.73 61.67 37.87
สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1,2 3,133.53 5,946.53 5,799.20 5,057.70
  %YOY -0.64 67.68 84.20 61.41
ดานศุลกากร 53.75 109.70 63.86 100.48

  %YOY -70.00 164.21 30.35 86.94
ธนารักษพื้นที่ระยอง 3.32 0.73 0.62 0.78

  %YOY 242.27 -95.82 106.67 -76.51 
สวนราชการอื่น 17.51 12.77 7.39 9.09

  %YOY -68.11 -30.37 -87.98 -48.09 

รายการ
2553

ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

 
 

 
 

 
 

 

  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  352.98  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  47.92    
ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.71 และสูงกวาประมาณการ  
51.25  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  16.99  เนื่องจากผลการ
ยื่นแบบภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายประเภทเงินเดือนการจาง
แรงงานเพ่ิมข้ึน 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  20.91  ลานบาท   
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  13.40  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  178.43  และสูงกวาประมาณการ  16.77  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  405.07 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  9.71  ลานบาท        
สูงกวาเ ดือนเดียวกันของปท่ีแลว  2.03  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  26.43  และสูงกวาประมาณการ  1.56  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  19.14 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0 .34  ลานบาท      
ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  0 .02  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  5.56  และตํ่ากวาประมาณการ  0.09     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  20.93 
 

  2.  สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ2  จัดเก็บได  
5,057.70  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
1,924.17  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  61.41  และสูงกวา
ประมาณการ  309.21 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  6.51  
สําหรับภาษีท่ีจัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  4,488.23  ลานบาท      
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  1,596.34  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  55.20  และสูงกวาประมาณการ  95.15        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.17  เนื่องจากในปท่ีแลว      
มีการข้ึนอัตราภาษีน้ํามันตามประกาศกระทรวงการคลัง   
  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  556.48  ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  338.79  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  155.63  และสูงกวาประมาณการ  
206.62  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  59.06  เนื่องจาก
รถยนตท่ีประหยัดน้ํามัน (มาสดา 2) และรถยนตท่ีติดต้ัง
กาซ NGV  มียอดจองตอเนื่อง เนื่องจากการท่ีน้ํามันข้ึน 
    

รายไดของสรรพสามิตพื้นที่ระยอง เดือนพฤษภาคม 2553 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี จํานวนเงิน สัดสวน
 ภาษีสุราแช 2.80 0.06
 ภาษีเครื่องด่ืม 0.39 0.01
 ภาษีน้ํามัน 4,488.23 88.74
 ภาษีรถยนต 556.48 11.01
 ภาษีรถจักรยานยนต 2.15 0.04
 ภาษีเครื่องไฟฟา 6.64 0.13
 ภาษีสนามกอลฟ 0.53 0.01
 ภาษีแกวฯ 0.04 0.00
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.13 0.00
 อาบน้ํา  อบตัว  นวดตัว 0.16 0.00
 รายไดอื่นๆ 0.15 0.00

รวม 5,057.70 100.00
ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนพฤษภาคม  2553 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทภาษี  จํานวนเงิน  สัดสวน
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 352.98 6.47
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 1,794.43 32.88
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 3,278.95 60.08
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 20.91 0.38
 อากรแสตมป 9.71 0.18
 รายไดอื่น ๆ 0.34 0.01

รวม 5,457.32 100.00  
 ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

 

 
 

 
    
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  6.64  ลานบาท   
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  9.72  ลานบาท  คิด
เปนรอยละ  59.41  แตสูงกวาประมาณการ  5.14  ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ  342.67   
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได 2.80 ลานบาท สูงกวา
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  0.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ  
37.93  และสูงกวาประมาณการ  0.12  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  4.48  เนื่องจากบริษัทผูผลิตนําสุราท่ีผลิต
ออกมาชําระภาษีเพ่ือจําหนายใหกับลูกคาตามคําสั่งซื้อ 
และผลสืบเนื่องจากการปรับข้ึนอัตราภาษีสุราขาว 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได 2.15 ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 100.00   
 
 
 
 

   3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  100.48  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  46.73      
ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.94 และสูงกวาประมาณการ  
3.86  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  4.00  เนื่องจากมีการ
นําเขาสินคาประเภทน้ํามันปโตรเลียมดิบเพ่ิมข้ึน 
 

 4.  ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง   จัดเก็บได  0 .78     
ลานบาท  ตํ่ากวา เ ดือนเดียวกันของป ท่ีแลว 2 .54       
ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.51 และตํ่ากวาประมาณการ  
11.73  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 93.76 เนื่องจากในเดือน
เดียวกันของปท่ีแลวมีคาขายท่ีดินและอาคารราชพัสดุ
และมีการโอนสิทธิการเชาท่ีดินและอาคารหลายราย 
 

  5.  สวนราชการอ่ืน จัดเก็บได  9.09  ลานบาท  
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปกอน 8.42 ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  48.09 
 
3.1 .2   ผลการจัด เก็ บรายไดสะสม ตั้ งแตต น
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึงเดือนพฤษภาคม  2553 
  การ จัด เ ก็บร าย ไ ด จังหวัดระ ย อง   ต้ั งแ ต              
ตนปงบประมาณ พ.ศ.2553  ถึงเดือนพฤษภาคม 2553   
แยกตามหนวยงาน  ดังนี้ 
 

  1 .   ส ร ร พ า ก ร พ้ื น ท่ี ร ะ ย อ ง   จั ด เ ก็ บ ไ ด  
36,777.25  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
8,530.55 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  30.20  และสูงกวา
ประมาณการ  8,991.41 ลานบาท  คิดเปนรอยละ  32.36  
โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษี มูลคา เ พ่ิม  จัดเก็บได   28 ,340.79      
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  7,690.44  
ลานบาท คิดเปนรอยละ  37.24  และสูงกวาประมาณ
การ 8,342.64  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  41.72 
 
 
 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนพฤษภาคม  2553 

หนวย: ลานบาท 
ปน้ี ปที่แลว

(ต.ค.52-พ.ค.53) (ต.ค.51-พ.ค.52) จํานวน รอยละ
สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 36,777.25 28,246.70 8,530.55 30.20
สรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 1, 2 41,844.66 13,507.07 28,337.59 209.80
ดานศุลกากร 731.03 623.96 107.07 17.16
ธนารักษพ้ืนที่ระยอง 26.82 38.46 -11.64 -30.27 
สวนราชการอื่น 151.72 438.25 -286.53 -65.38 

รวม 79,531.48 42,854.44 36,677.04 85.59

เปรียบเทียบรายการ

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

  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  4,836.21     
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  556.67      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  13.01  และสูงกวาประมาณ
การ 263.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  5.75 
  -  ภาษี เงินไ ด บุคคลธรร มดา   จัด เ ก็บไ ด  
3,454.71  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
244.67  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.62  และสูงกวา
ประมาณการ  344.07  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.06 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  81.91  ลานบาท      
สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว  16.13  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  24.52  และสูงกวาประมาณการ  13.50  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  19.73 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได  60.70  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว   22.37  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  58.36  และสูงกวาประมาณการ  28.15  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  86.48   
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  2 .93  ลานบาท      
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  0.27  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  10.15  แตตํ่ากวาประมาณการ  0.08  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ  2.66 
 

  2.  สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได  
41,844.66  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
28,337.59  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  209.80  และสูง
กวาประมาณการ  4,637.36  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
12.46  โดยภาษีท่ีจัดเก็บสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  37,167.41  ลานบาท   
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  25,541.00  ลานบาท         
คิดเปนรอยละ 219.68 และสูงกวาประมาณการ 
2,655.92  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.70 
 
 
 
 
 

  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  4,557.89  ลานบาท     
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  2,868.50 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 169.80 และสูงกวาประมาณการ  
1,910.29  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  72.15 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได 46.37 ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเ ดียวกันของป ท่ีแลว  109.77 ลานบาท         
คิดเปนรอยละ 70.30 แตสูงกวาประมาณการ  32.08  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  224.49 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต   จัดเก็บได  32.17     
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  คิดเปน    
รอยละ 100.00 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  26.00  ลานบาท    
สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว  12.98  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  99.69  และสูงกวาประมาณการ 5.48  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.71 
 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  731.03  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  107.07      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  17.16  และสูงกวาประมาณ
การ  30.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  4.30 
 

  4.  ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง  จัดเก็บได  26.82      
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเ ดียวกันของปท่ีแลว  11.64        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 30.27 และสูงกวาประมาณการ  
3.73  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  16.15 
 

  5.  สวนราชการอ่ืน จัดเก็บได 151.72 ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเดียวกันของปกอน  286.53  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  65.38    
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
 

  รายไดแผนดินเดือนพฤษภาคม  2553 
  เดือนพฤษภาคม 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  8,936.28  ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  7,928.16  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  88.72  
รายไดอื่น  0 .10  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ  1,008.02  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.28 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553)  มีจํานวน  79,773.54  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 70,873.79 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  88.84  รายไดอื่น  1.58  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ 8,898.17  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  11.16   
 

 
 

  
   
 
  
 
 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.52-พ.ค.53 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 70,873.79 88.84
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอื่น 1.58 0.00

รวม 70,875.37 88.84
รายไดเงินนอกงบประมาณ 8,898.17 11.16

รวม 8,898.17 11.16
รวมทั้งสิ้น 79,773.54 100.00

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบื้องตน) 
 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได พฤษภาคม 2553 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 7,928.16 88.72
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.10 0.00

รวม 7,928.26 88.72
รายไดเงินนอกงบประมาณ 1,008.02 11.28

รวม 1,008.02 11.28
รวมทั้งส้ิน 8,936.28 100.00

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบื้องตน) 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

3.2  ดานรายจาย 
3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   
  เดือนพฤษภาคม 2553  จังหวัดระยองมีการ          
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,588.48  ลานบาท     
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว 99.30 ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  6.67  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  1,326.02  
ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  159.92     
ลานบาท คิดเปนรอยละ  13.71  และมีการเบิกจาย        
งบลงทุน  262.46 ลานบาท  ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของ   
ปท่ีแลว  60.62  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  18.76 
 
 
 

 
 

 
 

 
3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553) จังหวัดระยอง      
มีการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 13,793.87 ลานบาท 
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  2,990.50  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ 27.68 โดยมีการเบิกจายงบประจํา 
9,504.01  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
743.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.49 และมีการเบิกจาย
งบลงทุน  4,289.86 ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของ  
ปท่ีแลว  2,246.70  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  109.96 
 

 
 

 

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนพฤษภาคม 2553 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.52-พ.ค.53) (ต.ค.51-พ.ค.52) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 11,278.84 10,012.37 1,266.47 12.65
     1.1  งบประจํา 9,504.01 8,760.21 743.80 8.49
     1.2  งบลงทุน 1,774.83 1,252.16 522.67 41.74
2.  รายจายปกอน 2,515.03 791.00 1,724.03 217.96
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 2,515.03 791.00 1,724.03 217.96
3.  รวมการเบิกจาย 13,793.87 10,803.37 2,990.50 27.68
     3.1  งบประจํา 9,504.01 8,760.21 743.80 8.49
     3.2  งบลงทุน 4,289.86 2,043.16 2,246.70 109.96

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปที่แลวรายการ ปนี้ ปที่แลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

การเบิกจายเงนิงบประมาณ 
ประจําเดือนพฤษภาคม  2553 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 1,423.62 1,429.96 -6.34 -0.44 
     1.1  งบประจํา 1,326.02 1,166.10 159.92 13.71
     1.2  งบลงทุน 97.60 263.86 -166.26 -63.01 
2.  รายจายปกอน 164.86 59.22 105.64 178.39
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 164.86 59.22 105.64 178.39
3.  รวมการเบิกจาย 1,588.48 1,489.18 99.30 6.67
     3.1  งบประจํา 1,326.02 1,166.10 159.92 13.71
     3.2  งบลงทุน 262.46 323.08 -60.62 -18.76 

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ พ.ค.53 พ.ค.52

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

 
 

 
 

 
 

 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 
พ.ศ.2553  สูงสุด  5  อันดับ 
งบประจํา 
1. กองทัพเรือ เบิกจายแลว  6,612.37 ลานบาท    (76.59 %) 
2. สนง.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เบิกจายแลว  

1,043.84  ลานบาท  (96.90 %) 
3. สนป.สาธารณสุข เบิกจายแลว  411.10  ลานบาท  (93.75 %) 
4. สนง.ตํารวจแหงชาติ  เบิกจายแลว  292.06  ลานบาท  

(94.33 %) 
5. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  เบิกจายแลว  

248.05  ลานบาท  (99.67 %) 
 

งบลงทุน   
1.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  

808.44  ลานบาท  (90.80 %) 
2.กรมชลประทาน เบิกจายแลว 193.07 ลานบาท    

(39.79 %)  
3. กรมทางหลวง  เบิกจายแลว 40.63 ลานบาท   (63.91 %)   
4. กรมทางหลวงชนบท เบิกจายแลว  31.31 ลานบาท  

(62.52 %) 
5. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  เบิกจายแลว 9.94 ลานบาท  

(99.43 %) 
 

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
3.3.1 ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนพฤษภาคม 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  7,928.26  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,423.62  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,504.64  ลานบาท 
  

3.3.2 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนพฤษภาคม  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  257.34 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
217.19  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกินดุล  40.15  ลานบาท 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม 2553 

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

รายได 577.69 554.74 291.00 257.34
รายจาย 290.61 305.29 317.39 217.19
ดุลการคลัง 287.08 249.45 -26.39 40.15

  %YOY 394.54 185.35 -133.29 -86.01 

รายการ
2553

ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  32  แหง  คิดเปนรอยละ  47.00 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนพฤษภาคม  2553 
หนวย: ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

รายไดรวม* 5,796.50 9,723.63 9,986.90 7,928.26
รายจายรวม** 1,429.96 1,455.69 2,064.72 1,423.62
ดุลการคลัง 4,366.54 8,267.94 7,922.18 6,504.64

  %YOY 8.78 68.33 61.91 48.97

รายการ
2553

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

 

 

 
 
 

รายการ จํานวน
โครงการ

ยอย

 จํานวน
เงิน

จัดสรร

 ใบสั่งซื้อ
  PO

 ผลการ
เบิกจาย

 รอยละ
เบิกจาย

กอหนี้
ผูกพัน

 รอยละ
กอหนี้
ผูกพัน

คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 313 1,383.59 333.77 402.78 29.11 736.55 53.23 980.81 
รอบที่ 1 (วงเงิน 199,960.60 ลานบาท) 145 770.42 292.55 325.33 42.23 617.88 80.20 445.10 
1.สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 47 182.26 65.10 94.86 52.05 159.97 87.77 87.40 
โครงการชลประทานระยอง 17 179.18 65.10 91.80 51.24 156.91 87.57 87.38 
สนง.ทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 9 ระยอง 30 3.08 - 3.06 99.19 3.06 99.19 0.02 
2.สาขาขนสง 35 264.10 97.60 166.03 62.87 263.63 99.83 98.07 
แขวงการทางระยอง 30 217.13 92.79 123.95 57.09 216.75 99.82 93.17 
สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 5 46.97 4.81 42.08 89.58 46.89 99.83 4.89 
3.สาขาการศึกษา 58 286.69 116.65 61.01 21.28 177.65 61.97 225.68 
นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 1 1.29 - 0.26 20.50 0.26 20.50 1.03 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดระยอง 11 25.39 - 1.24 4.88 1.24 4.88 24.15 
สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบ 4 7.45 5.80 0.33 4.46 6.14 82.33 7.12 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 40 219.75 80.10 59.17 26.93 139.26 63.37 160.58 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2 32.80 30.75 - - 30.75 93.74 32.80 
4.สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 4 37.18 13.00 3.43 9.22 16.43 44.18 33.75 
ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 1 10.17 6.74 3.43 33.70 10.17 100.00 6.74 
ฐานทัพเรือสัตหีบ 2 6.26 6.26 - - 6.26 100.00 6.26 
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 1 20.75 - - - - - 20.75 
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 เดือนพฤษภาคม 2553 
๏  จัดทําโครงการยอย  จํานวน  313  โครงการ   

  ๏  วงเงินจัดสรร จํานวน  1,383.59  ลานบาท 
๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  402.78  ลานบาท  (รอยละ  29.11) 
๏  คงเหลือ  จํานวน  980.81  ลานบาท  (รอยละ  70.89) 
 

สวนท่ี 4 : ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
                 และงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จํานวน
โครงการ

ยอย

 จํานวน
เงิน

จัดสรร

 ใบสั่งซ้ือ
  PO

 ผลการ
เบิกจาย

 รอยละ
เบิกจาย

กอหนี้
ผูกพัน

 รอยละ
กอหนี้
ผูกพัน

คงเหลือ

รอบที่ 2 (วงเงิน 149,999.84 ลานบาท) 168 613.17 41.22 77.45 12.63 118.67 19.35 535.72 
1.สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 3 80.36 37.14 30.72 38.23 67.87 84.46 49.63 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 3 ระยอง 1 0.05 - 0.03 68.12 0.03 68.12 0.02 
สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 1 0.37 - 0.32 85.58 0.32 85.58 0.05 
โครงการชลประทานระยอง 2 79.94 37.14 30.37 38.00 67.52 84.46 49.56 
2.สาขาการศึกษา 2 23.17 - - - - - 23.17 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 2 14.54 - - - - - 14.54 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 2 2 8.63 - - - - - 8.63 
3.สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 7 14.46 4.08 6.60 45.61 10.67 73.81 7.87 
สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 1 4.08 4.08 - - 4.08 100.00 4.08 
สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 1 4.50 - 0.90 20.00 0.90 20.00 3.60 
นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 5 5.89 - 5.70 96.74 5.70 96.74 0.19 
4.สาขาการลงทุนในระดับชุมชน 156 495.18 - 40.13 8.10 40.13 8.10 455.05 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดระยอง 120 343.25 - 34.97 10.19 34.97 10.19 308.28 
สํานักงานจังหวัดระยอง 36 151.93 - 5.16 3.39 5.16 3.39 146.77 

รายงานผลการเบิกจายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
แยกตามสาขา จังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2553 (ตอ)

(หนวย : ลานบาท)

 
ที่มา: กลุมระบบบริหารการคลัง (GFMIS) สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 

 
 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงิน
ที่ไดรับจัดสรร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

 รวมทั้งสิ้น 45,075,300.00 14,003,515.36 31.07 31,071,784.64 68.93
24,625,000.00 6,553,280.90 26.61 18,071,719.10 73.39

1 โครงการสงเสริมปทองเที่ยวจังหวัดระยอง 2553 19,000,000.00 4,870,000.00 25.63 14,130,000.00 74.37

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 1,100,000.00 937,218.00 85.20 162,782.00 14.80

5 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเน้ือในสวนผลไม
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร

2,000,000.00 175,381.00 8.77 1,824,619.00 91.23

7,450,300.00 2,569,444.00 34.49 4,880,856.00 65.51
6 โครงการสานสัมพันธสายใยคนทุกวัยใน

ครอบครัวและศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหง
ครอบครัว ต.หนองตะพาน อ.บานคาย

1,550,300.00 1,468,806.00 94.74 81,494.00 5.26

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

ประชาชนแข็งแรง
5,000,000.00 484,313.00 9.69 4,515,687.00 90.31

9 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

200,000.00 71,100.00 35.55 128,900.00 64.45

แบบติดตามการเบิกจายของงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จังหวัดระยอง ประจําเดือน พฤษภาคม 2553 

ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึง สิ้นเดือน พฤษภาคม 2553 

โครงการที่ เบิกจาย คงเหลือ

1.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2.การพัฒนาดานสังคม

(หนวย : บาท)

 

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

  ๏  จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   
  ๏  งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 

๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  14.00  ลานบาท  (รอยละ 31.07) 
๏  คงเหลือ  จํานวน  31.07  ลานบาท  (รอยละ 68.93) 

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงิน
ท่ีไดรับจัดสรร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห และกิจกรรม
ตามราชพิธี ประจําป 2553

200,000.00 125,225.00 62.61 74,775.00 37.39

3,000,000.00 796,999.26 26.57 2,203,000.74 73.43
11 โครงการฟนฟูแมน้ําประแสร   อําเภอแกลง   

จังหวัดระยอง
1,000,000.00 28,300.00 2.83 971,700.00 97.17

12 โครงการพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษพ้ืนที่ปา
ไมในเมือง

2,000,000.00 768,699.26 38.43 1,231,300.74 61.57

10,000,000.00 4,083,791.20 40.84 5,916,208.80 59.16
13 โครงการคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ
10,000,000.00 4,083,791.20 40.84 5,916,208.80 59.16

แบบติดตามการเบิกจายของงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จังหวัดระยอง ประจําเดือน พฤษภาคม 2553 

ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึง สิ้นเดือน พฤษภาคม 2553 (ตอ)

4.การบริหารจัดการ

โครงการท่ี เบิกจาย คงเหลือ

3.การบริหารจัดการดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม

(หนวย : บาท)

ท่ีมา : กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2553 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 35 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนพฤษภาคม ป 2553  

5.1  สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 
 

  
 สินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)         
ในเดือนพฤษภาคม 2553  หดตัวเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 
128.12 ลานบาท  หดตัวรอยละ 4.22 ตามการลดลงของ
สินคาประเภทอาหาร,  ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก 
และเครื่องด่ืม สําหรับสินคาOTOP ระดับ 5 ดาวท่ีสําคัญ
ของจังหวัด  ไดแก  ปลาหมึกปรุงรส  ทุเรียนทอดกรอบ 
สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  ปลากระตักปรุงรส
สมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  
เปนตน และสินคาOTOP ไดมีการประชาสัมพันธสินคา 
ผานทางเครื่องคอมพิวเตอรอัจฉริยะต้ังอยูดานหนาศูนย
ราชการจังหวัดระยอง การการจัดทําแผนพับ และ     
ท า ง อิ น เ ท อ ร เ น็ ต  เ ช น  ไ ท ย ตํ า บ ล ด อ ท ค อ ม 
(www.thaitambon.com)แ ล ะ ก ร มก า ร พั ฒน า ชุม ช น
(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php)  
 

แนวโนมสินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ        
ในเดือนมิถุนายน 2553 คาดวามูลคาการจําหนายสินคา
ขยายตัวไดดี  ท้ังนี้  ไดมีการจัดสถานท่ีจําหนายสินคา 
OTOP  ในทุกอําเภอเพ่ือใหบริการนักทองเท่ียวและ     
ผูสัญจรไดเลือกซื้อ  ประกอบกับมีการเผยแพรสินคา
ผานทางอินเทอรเน็ตเพ่ือขยายตลาดสําหรับลูกคาท่ีอยู
ในตางจังหวัดสามารถเลือกซื้อสินคาไดสะดวกมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 133.77 122.71 139.14 128.12
  %YOY 31.82 -6.37 0.94 -4.22 
1. อาหาร 97.75 84.78 101.91 93.65
  %YOY 66.70 -8.98 0.56 -4.19 
2. เครื่องด่ืม 1.64 1.18 1.27 0.92
  %YOY -71.13 -44.08 -20.63 -43.90 
3.ผาและเครื่องแตงกาย 0.92 0.82 1.40 1.33
  %YOY -9.80 -10.87 50.54 44.57
4.ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 32.82 34.91 33.18 27.77
  %YOY 2.85 1.81 -0.78 -15.39 
5.สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 0.64 1.02 1.38 4.45
  %YOY -84.87 70.00 155.56 595.31

รายงาน 2553

ท่ีมา :  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง   

 

สวนท่ี 5 : นโยบายรัฐบาล 
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5.2  โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 โครงการธนาคารประชาชนเปนหนึ่งใน
นโยบายของรัฐบาลท่ีแกไขปญหาความยากจน  โดยให
ความชวยเหลือประชาชนท่ัวไปท่ีตองการเงินทุนไป
ประกอบธุรกิจรายยอย  เชน  การคาขาย  หรือประกอบ
ธุรกิจอื่นๆ  เปนการใหเงินกูยืมในอัตราดอกเบ้ียตํ่า    
เพ่ือชวยใหประชาชนมีอาชีพเกิดการสรางงานและ  
สรางรายไดเพ่ิมข้ึน  สินเชื่อท่ีอนุมัติต้ังแตเริ่มโครงการ  
จํานวน  23,956  ราย  เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  763.83  
ลานบาท  ในเดือนพฤษภาคม 2553  การใหสินเชื่อของ
โครงการธนาคารประชาชนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน 68 ราย 
(ลดลงรอยละ 30.61) จํานวนเงินกูคงเหลือ 238.85    
ลานบาท  (เพ่ิมข้ึนรอยละ 131.78)  สวนยอดหนี้คาง
ชําระต้ังแต  3  เดือนข้ึนไป  มีจํานวน  12.16  ลานบาท  
(ลดลงรอยละ 55.69)  และรอยละของหนี้ท่ีคางชําระ 
รอยละ  5.09  (ลดลงรอยละ  80.89) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2552
พ.ค. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

อนุมัติเงินกู(ราย) 98.00 278.00 286.00 68.00
  %YOY -34.67 115.50 240.48 -30.61 
จํานวนเงินกู 4.64 10.22 10.69 n.a.

  %YOY -10.25 121.21 293.01  -
รับชําระคืน 5.16 9.58 8.96 n.a.

  %YOY -4.62 82.13 95.21  -
เงินกูคงเหลือ 103.05 265.05 258.37 238.85

  %YOY 13.45 150.83 148.24 131.78
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 27.44 14.59 14.97 12.16

  %YOY 17.47 -39.66 -41.71 -55.69 
รอยละของหนี้คางชําระ 26.64 5.50 5.80 5.09

  %YOY 4.88 -75.96 -76.49 -80.89 
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หมายเหตุ :  n.a.  คือ  ไมมีขอมูล 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 


