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1.1  สรุปภาวะเศรษฐกิจ 
 

๏ สรุปภาวะเศรษฐกิจในประเทศ 
ภาวะเศรษฐกิจเดือนมิถุนายน 2553  กลับมา

เรงตัวข้ึน  หลังจากสถานการณความไมสงบทาง
การเมืองคลี่คลาย  โดยการทองเท่ียวมีสัญญาณการ   
ฟนตัวชัดเจนข้ึน  การใชจายเพ่ือการบริโภคขยายตัวได
ในเกณฑดี  หลังจากชะลอลงเล็กนอยในชวงกอนหนา  
ดานการลงทุนและการสงออกยังคงขยายตัว  เนื่องจาก
การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและความสามารถในการ
ปรับตัวของภาคเอกชน 

 

เสถียรภาพเศรษฐกิจดานตางประเทศอยูใน
เกณฑดี สวนเสถียรภาพในประเทศ อัตราเงินเฟอท่ัวไป
ชะลอลงตามราคาน้ํ า มันเ ชื้อ เ พลิ ง   ขณ ะท่ีอัตร า         
การวางงานปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย  จากแรงงานใหมท่ี  
เขาสูตลาดเปนสําคัญ    

ที่มา : 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 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมิถุนายน 2553  
ขยายตัวไดดีเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว         
โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัว  จากราคาพืชเศรษฐกิจ
สําคัญปรับตัวสูงข้ึน และดานปศุสัตวขยายตัวดีจาก
ปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาดมากข้ึน  ภาคอุตสาหกรรม

ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิตและโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน  และภาคการบริการและการทองเท่ียวขยายตัว
จากนักทอง เ ท่ียว ท่ีเ ดินทางมาพักผอนคลายรอน        
ตามชายทะเลมากข้ึน ขณะท่ีภาคเหมืองแรและเหมืองหิน
ขยายตัวเล็กนอย  สําหรับการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวทุกองคประกอบโดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิม
และรถยนตนั่งสวนบุคคล  ดานการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว จากพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางและทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคลเพ่ิมข้ึน  ดานการนําเขา-สงออกปรับตัว
สูงข้ึน  และผลการเบิกจายเงินงบประมาณรวมเพ่ิมข้ึน  
สําหรับดานการเงินขยายตัวท้ังปริมาณเงินฝากและ
สินเชื่อ  และดานการจางงานขยายตัว ตามจํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน   

 

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

  -  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัวเล็กนอย 
จากปริมาณแรทรายแกวท่ีเพ่ิมข้ึน   
  - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
และปริมาณการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน   
  -  การ บริการ แ ละ การ ทอง เ ท่ียว  ขย าย ตัว 
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
  -  การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวทุกองคประกอบ 
โดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งสวนบุคคล  

 -  การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว เปนผลจากการ
เพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีอนุญาตกอสราง  จํานวนทุนจด

สวนท่ี 1 : บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
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ทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  และการจดทะเบียนรถยนต
พาณิชย  

 -  การใชจายภาครัฐ เพ่ิมข้ึน โดยผลการเบิกจาย
งบประจําและงบลงทุนเพ่ิมข้ึน จากการติดตามเรงรัด
การเบิกจาย 

 -  การคาระหวางประเทศ  ขยายตัว  จากมูลคา
การนําเขาและการสงออกเพ่ิมข้ึน 

 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
  -  ดานการเงิน  ขยายตัวตอเนื่อง  โดยปริมาณ  
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึน   
 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ  5.85  ตามการสูงข้ึนของราคา   
ผัก ผลไม ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง หมวด
พาหนะ การขนสง การสื่อสาร และกลุมพลังงาน 
 -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
 
  แนวโนมเศรษฐกิจ ไตรมาสท่ี 3 ป 2553 (ก.ค.-
ก.ย.) คาดวาขยายตัว  โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัว   
จากราคาสินคาเกษตรสําคัญยังคงอยูในระดับสูง  
ภาคอุตสาหกรรมคาดวาจะขยายตัวไดดี จากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเริ่มฟนตัวตอเนื่อง   ภาคการบริการและ   
การทองเท่ียวจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากมีสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ียังคงความเปนธรรมชาติ และอยูไมไกลจาก
กรุงเทพฯ การเดินทางท่ีสะดวก  ดานการบริโภคและ
การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวเพ่ิมข้ึน  ตามการฟนตัว
ของเศรษฐกิจ  การจางงานปรับตัวเพ่ิมข้ึน  ดานการใช
จายภาครัฐยังคงขยายตัว  จากมาตรการเรงรัดเบิก
จายเงินงบประมาณและเงินงบโครงการไทยเขมแข็ง  
ดานการคาระหวางประเทศขยายตัว  ตามการนําเขา-
สงออกเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้  ปญหาการระงับโครงการ
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  และตนทุน   
การผลิตท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนยังคงเปนปจจัยเสี่ยง         

ท่ีสงผลกระทบตอการขยายตัวของเศรษฐกิจของจังหวัด
ระยอง 
   
1.2  สรุปภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมิถุนายน 2553 จังหวัดระยอง  มีรายไดสุทธิ  
9,928.25  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
1,653.78  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  19.99 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมท้ังสิ้น  89,459.73  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปท่ีแลว  38,331.22  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  74.97 
 

  การนําสงรายได  
  เดือนมิถุนายน 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  9,281.22  ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  8,353.52  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  90.01  
รายไดอื่น  0 .22  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ  927.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.99 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553)  มีจํานวน  89,597.20  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 79,754.17 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.02  รายไดอื่น  1.82  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ 9,841.21  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  10.98   
   
 ดานรายจาย 
  เดือนมิถุนายน  2553  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ จํานวน  1,671.66  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  208.46  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  14.25 
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  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553)  จังหวัด
ระยองมีการเบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน  15,465.53  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  3,198.96  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.08 
   

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมิถุนายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  8,353.74  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,534.61  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,819.13  ลานบาท 
   

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เดือนมิถุนายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  436.55 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
328.41  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกินดุล  108.14  ลานบาท 
    
 1.3  ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใต
ปฏิบัติการไทยเขมแข็งและงบยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 เดือนมิถุนายน 2553 
- จัดทําโครงการยอย  จํานวน  316  โครงการ   
- วงเงินจัดสรร จํานวน  1,407.13  ลานบาท 
- ผลการเบิกจาย จํานวน 678.29 ลานบาท(รอยละ48.20) 
- คงเหลือ  จํานวน  728.85  ลานบาท  (รอยละ  51.80) 
 

งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง ไดรับงบประมาณ 45.07   
ลานบาท  เดือนมิถุนายน 2553 
- จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   
- งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 

-  ผลการเบิกจาย จํานวน 21.49 ลานบาท (รอยละ47.68) 
-  คงเหลือ จํานวน  23.58  ลานบาท  (รอยละ 52.32) 
 
1.4  นโยบายของรัฐบาล 
 

โครงการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
   ในเดือนมิถุนายน 2553  หดตัวเม่ือเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  โดยมียอดการจําหนาย  
จํานวน 126.46 ลานบาท  หดตัวรอยละ 5.91 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    
การจัดทําแผนพับ และทางอินเทอรเน็ต เชน ไทยตําบล
ดอทคอม (www.thaitambon.com)และกรมการพัฒนา
ชุมชน(http://thaiotop.cdd.go.th/thaiotop/index.php) 
 

โครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน) 
 ในเดือนมิถุนายน 2553  การใหสินเชื่อของ
โครงการธนาคารประชาชนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน 210 ราย 
(เพ่ิมข้ึนรอยละ 17.32) จํานวนเงินกูคงเหลือ 254.09    
ลานบาท  (เพ่ิมข้ึนรอยละ 139.23)  สวนยอดหนี้คาง
ชําระต้ังแต  3  เดือนข้ึนไป  มีจํานวน  13.91  ลานบาท  
(ลดลงรอยละ 51.60)  และรอยละของหนี้ท่ีคางชําระ 
รอยละ  5.46  (ลดลงรอยละ  79.80) 
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ตรวจสอบและประเมินสถานการณเศรษฐกิจจังหวัด 
 

  สัญญาณอันตรายตองรีบแกไข        สัญญาณเฝาระวัง        ปลอดภัยและผาน 
 

ตรวจสอบสถานการณและประเมินสถานการณ สัญญาณ ขอเสนอแนะ 
เกษตรกรรม   
ปศุสัตว   
เหมืองแรและยอยหิน  จากปริมาณหินปูนและหินแกรนิตลดลง 
อุตสาหกรรม   
ภาคบริการและการทองเท่ียว   
การบริโภคภาคเอกชน   
การลงทุนภาคเอกชน   
การใชจายภาครัฐ   
การคาระหวางประเทศ   
ดานการเงิน   
ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มข้ึนรอยละ 5.85 จากการ 
  เพิ่มข้ึนหมวดอาหารและเครื่องด่ืม 
ดานการจางงาน   
งบยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด   
1 โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553  
- จัดทําโครงการยอย  จํานวน  316  โครงการ   
- วงเงินจัดสรร จํานวน  1,407.13  ลานบาท 
- ผลการเบิกจาย จํานวน 678.29 ลานบาท(รอยละ48.20) 
- คงเหลือ  จํานวน  728.85  ลานบาท  (รอยละ  51.80) 
2 งบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  จังหวัดระยอง   
- จัดทําโครงการ  จํานวน  13  โครงการ   
- งบประมาณ  จํานวน  45.07  ลานบาท 
-  ผลการเบิกจาย จํานวน 21.49 ลานบาท (รอยละ47.68) 
-  คงเหลือ จํานวน  23.58  ลานบาท  (รอยละ 52.32) 
 

 ควรเรงรัดใหสวนราชการเรงการเบิกจายให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด  
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การจัดทําประมาณการเศรษฐกิจ โดยวิธี Management Chart  
 

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

 

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

-2.15 2.32 0.06 to 5.39 

 
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
เดือนสิงหาคม  2553  จะอยูระหวาง  0.06-5.39  %  
เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกเริ่มฟนตัว  ประกอบกับการสงออกสินคา
ภาคอุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  รวมท้ังนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล  กระตุนกําลังซื้อ  ทําให
ภาคเอกชนมีความเชื่อม่ันในการลงทุน   
 
 
 
 
 

 
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  จะ มี 
น้ําหนักมาก  เครื่องชี้ภาวะภาคอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  
ประกอบดวยปริมาณการใชไฟฟาภาคอุตสาหกรรม  
(0.28) จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม (0.22) ทุนจด
ทะเบียนภาคอุตสาหกรรม  (0.24)  และจํานวนแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม (0.26)  โดยจัดทําคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 
(weigh)  ของแตละรายการใหมีคาเทากับ 1.00  จากนั้น
หาคาดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยนําดัชนีแตละ
รายการคูณกับน้ําหนักของแตละรายการ 
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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 

เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมิถุนายน 2553  
ขยายตัวไดดีเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว         
โดยภาคเกษตรกรรมขยายตัว  จากราคาพืชเศรษฐกิจ
สําคัญปรับตัวสูงข้ึน และดานปศุสัตวขยายตัวดีจาก
ปริมาณผลผลิตท่ีออกสูตลาดมากข้ึน  ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิตและโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึน  และภาคการบริการและการทองเท่ียวขยายตัว
จากนักทอง เ ท่ียว ท่ีเ ดินทางมาพักผอนคลายรอน        
ตามชายทะเลมากข้ึน ขณะท่ีภาคเหมืองแรและเหมืองหิน
ขยายตัวเล็กนอย  สําหรับการบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวทุกองคประกอบโดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิม
และรถยนตนั่งสวนบุคคล  ดานการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัว จากพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางและทุนจดทะเบียน
ธุรกิจนิติบุคคลเพ่ิมข้ึน  ดานการนําเขา-สงออกปรับตัว
สูงข้ึน  และผลการเบิกจายเงินงบประมาณรวมเพ่ิมข้ึน  
สําหรับดานการเงินขยายตัวท้ังปริมาณเงินฝากและ
สินเชื่อ  และดานการจางงานขยายตัว ตามจํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคมท่ีเพ่ิมข้ึน   

 

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

  -  เหมืองแรและเหมืองหิน  ขยายตัวเล็กนอย 
จากปริมาณแรทรายแกวท่ีเพ่ิมข้ึน   

  - ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัว จากภาษีสรรพสามิต
และปริมาณการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมข้ึน   
  -  การ บริการ แ ละ การ ทอง เ ท่ียว  ขย าย ตัว 
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 

เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
  -  การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวทุกองคประกอบ 
โดยเฉพาะจากภาษีมูลคาเพ่ิมและรถยนตนั่งสวนบุคคล  

 -  การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว เปนผลจากการ
เพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีอนุญาตกอสราง  จํานวนทุนจด
ทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล  และการจดทะเบียนรถยนต
พาณิชย  

 -  การใชจายภาครัฐ เพ่ิมข้ึน โดยผลการเบิกจาย
งบประจําและงบลงทุนเพ่ิมข้ึน จากการติดตามเรงรัด
การเบิกจาย 

 -  การคาระหวางประเทศ  ขยายตัว  จากมูลคา
การนําเขาและการสงออกเพ่ิมข้ึน 

 

เศรษฐกิจดานการเงิน   
  -  ดานการเงิน  ขยายตัวตอเนื่อง  โดยปริมาณ  
เงินฝากและปริมาณสินเชื่อเพ่ิมข้ึน   
 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 -  ดานระดับราคา  ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัด
ระยองเพ่ิมข้ึนรอยละ  5.85  ตามการสูงข้ึนของราคา   
ผัก ผลไม ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง หมวด
พาหนะ การขนสง การสื่อสาร และกลุมพลังงาน 
 -  ดานการจางงาน  ขยายตัว  จากผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคมปรับตัวเพ่ิมข้ึน  
   

   รายละเอียดของภาวะ เศรษฐกิจ ใน เดือน
มิถุนายน 2553  มีดังนี้ 
 
 
 

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

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 เก ษ ตร ก รร ม   ใ น เ ดื อน มิ ถุน า ย น  25 5 3   
ขย ายตัว เ ม่ือ เ ทีย บกับเ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว          
จากยางพาราและมันสําปะหลังท่ีเ พ่ิมข้ึน โดยมูลคา
ผลผลิตยางพาราเพ่ิมข้ึนรอยละ 41.31 เปนผลจากความ
ตองการยางพาร าจากต างประ เทศท่ี เ พ่ิม ข้ึนมาก         
โดยสวนใหญ เปนการสงออกไปยังมาเลเซีย  จีน       
และญี่ปุน  เพ่ือใชในการผลิตลอยางและถุงมือยาง  
สงผลใหราคายางพาราปรับเพ่ิมข้ึนมาก  ดานมูลคา
ผลผลิตมันสําปะหลังเพ่ิมข้ึนรอยละ  128.64  จากราคา
มันสําปะหลังท่ีปรับตัวสูงข้ึนตอเนื่อง  โดยเปนผลจาก
ดานอุปทานท่ีลดลงเนื่องจากไดรับความเสียหายจาก
การระบาดของเพลี้ยแปงและภัยแลง ในขณะท่ีอุปสงค
จากตางประเทศยังขยายตัวดี โดยเฉพาะจากจีนเพ่ือใช
ในการผลิตอาหารสัตวและเอทานอล  อยางไรก็ตาม
มูลคาผลผลิตสับปะรดลดลงรอยละ  11.32  จากการ
ปรับตัวลดลงของปริมาณผลผลิตสับปะรด เนื่องจาก
ประสบภัยแลงและบางสวนแหงตายทําใหผลผลิตลดลง 
 

  แนวโนมดานเกษตรกรรม  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา  (ไตรมาสท่ี 3/2553)  คาดวาจะขยายตัว       
โดยมูลคาผลผลิตยางพาราและมันสําปะหลัง  คาดวา           
ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะราคายางพารา
และมันสําปะหลังท่ีเพ่ิมข้ึน  จากการฟนตัวของอุปสงค
ในตางประเทศ ในขณะท่ีอุปทานในตางประเทศลดลง  
สําหรับมูลคาผลผลิตสับปะรดคาดวาจะหดตัว โดยพ้ืนท่ี
การเพาะปลูกสับปะรดลดลง เนื่องจากเกษตรกรหันไป
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทน 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานเกษตรกรรม 
หนวย: ลานบาท 

2552
ม.ิย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ดานเกษตรกรรม 281.88 284.32 371.21 338.16
  %YOY -44.26 -36.12 0.06 19.97
ยางพารา 59.00 0.87 154.37 83.37

  %YOY -63.87 -13.86 554.66 41.31
มันสําปะหลัง 40.82 131.04 75.98 93.33

  %YOY -62.32 28.29 15.23 128.64
สับปะรด 182.06 152.41 140.86 161.46

  %YOY -22.22 -55.43 -49.95 -11.32 

รายการ 2553

ที่มา:  สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง, สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 10 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

๏  ดานปศุสัตว 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  ปศุสัตว  ในเดือนมิถุนายน 2553  ขยายตัว     
เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว  โดยมูลคา
ผลผลิตไกเนื้อเ พ่ิมข้ึนรอยละ  18.78  จากปริมาณ
ผลผลิตไกเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน  ตามความตองการของผูบริโภค
ท่ีหันมาบริโภคเนื้อไกมากข้ึนเนื่องจากราคาถูกกวา
เนื้อสัตวชนิดอื่น  ประกอบกับราคาเพ่ิมข้ึน  ดานมูลคา
ผลผลิตเปดเนื้อเพ่ิมข้ึนรอยละ  56.92  จากปริมาณ
ผลผลิตเปดเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึนมาก  ตามความตองการของ
ตลาดท้ังในประเทศและเพ่ือการสงออก  ประกอบกับ
ราคาเปดเนื้อท่ีเพ่ิมข้ึน  และมูลคาผลผลิตสุกรเพ่ิมข้ึน
รอยละ 15.72  เนื่องจากราคาสุกรท่ีอยูในระดับสูง จูงใจ
ใหมีการขยายการเลี้ยงสุกรเพ่ิมข้ึน  ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ทําใหความตองการบริโภคสุกรเพ่ิมข้ึน  
สําหรับราคาไขไกเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลวจาก 2.50 บาท/ฟอง เปน 2.76 บาท/ฟอง  และ
ราคาไขเปดเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ี
แลวจาก 3.32 บาท/ฟอง เปน 3.61 บาท/ฟอง   
 

  แนวโนมดานปศุสัตว  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสท่ี 3/2553)  คาดวาขยายตัว โดยดานมูลคา
ผลผลิตไกเนื้อคาดวาจะขยายตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ท่ี เ ริ่ ม ฟ น ตั ว แ ล ะ ก า ร ส ง อ อ ก ท่ี มี แ น ว โ น ม ดี ข้ึ น           
ด า นมู ลค า ผ ล ผ ลิ ตสุ ก ร ค าด ว าจ ะ ยั งค ง ขย าย ตั ว            
ตามความตองการของผูบริโภคเนื้อสุกรมีอยางตอเนื่อง  
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีข้ึน  ดานมูลคาผลผลิต
เปดเนื้อคาดวาจะขยายตัวอยางตอเนื่อง   
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตดานปศุสัตว 
   หนวย: ลานบาท 

2552
ม.ิย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ดานปศุสัตว 179.37 219.79 225.71 220.61
  %YOY -11.79 4.04 11.26 22.99
ไกเนื้อ 112.48 135.30 137.52 133.60

  %YOY -18.83 -9.88 0.95 18.78
เปดเนื้อ 23.32 34.55 37.79 36.59

  %YOY 2.82 101.22 67.81 56.92
สุกร 43.57 49.94 50.40 50.42

  %YOY 3.54 13.63 14.23 15.72

รายการ 2553

ที่มา:  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 11 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

2.1.2  ภาคนอกการเกษตร  
 

๏  ดานเหมืองแรและเหมืองหิน   
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 เหมืองแรและเหมืองหิน ในเดือนมิถุนายน 
2553  ขยายตัวเล็กนอยเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ   
ปท่ีแลว  จากปริมาณหินปูนและหินแกรนิตท่ีลดลง     
สวนปริมาณแรทรายแกวเพ่ิมข้ึน  โดยมูลคาผลผลิต
หินปูนหดตัวรอยละ 21.55 เนื่องจากเขาสูฤดูฝนทําให
เปนอุปสรรคในการผลิตหินปูน  และมูลคาผลผลิต
หินแกรนิตหดตัวรอยละ 12.57  จากปริมาณผลผลิต
หินแกรนิตท่ีลดลง  ตามความตองการ ท่ีชะลอตัว  
ขณะท่ีมูลคาผลผลิตของแรทรายแกวเพ่ิมข้ึนรอยละ 
28.17  เนื่องจากผูประกอบการเรงการผลิตตามความ
ตองการของอุตสาหกรรมกระจกและการผลิตแกว 
 
  แนวโนมการผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน          
ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสท่ี 3/2553)  คาดวาจะ
ขยายตัวจากปริมาณผลผลิตแรทรายแกวและหินแกรนิต
คาดวาจะเพ่ิมข้ึน ตามความตองการของตลาดท่ีเพ่ิมข้ึน  
และปริมาณผลผลิตหินปูนมีแนวโนมท่ีจะขยายตัว
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีเริ่มมีแนวโนมดีข้ึน
เปนปจจัยสงเสริมความเชื่อม่ันของนักลงทุน  และ   
ภาคอสังหาริมทรัพยใหขยายตัวดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มูลคาผลผลิตเหมืองแรและเหมืองหิน 
หนวย: ลานบาท 

2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

ดานเหมืองแรฯ 1,812.05 1,830.25 1,879.54 1,828.16
  %YOY -0.59 -2.77 4.47 0.89
แรทรายแกว 12.52 16.45 65.82 16.05

  %YOY -38.33 -62.10 683.57 28.17
หินปูน 7.95 6.69 6.17 6.24

  %YOY 110.88 33.53 7.30 -21.55 
หินแกรนิต 13.58 15.11 12.55 11.87

  %YOY 55.38 -16.33 14.09 -12.57 

รายการ 2553

ที่มา:  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 12 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

๏  ดานอุตสาหกรรม    
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  อุตส าหก รรม   ใ น เ ดื อนมิ ถุนา ย น 255 3  
ขย าย ตัวเ ม่ือ เ ทีย บกับเ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว          
จากภาษีสรรพสามิตและปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน  
โดยภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บจากการผลิตเพ่ิมข้ึนรอยละ  
6.70  จากการปรับเพ่ิมข้ึนของอัตราภาษีน้ํามัน  และ  
ภาษีรถยนต จากยอดการจองรถยนตท่ีประหยัดน้ํามัน
และรถยนตท่ีติดต้ังกาซ NGV เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง และ
ปริมาณการใชไฟฟาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.57 
เนื่องจากผูประกอบการเรงการผลิต  เพ่ือใหทันตาม
คําสั่งซื้อลวงหนาท่ีอยูในระดับสูง ประกอบกับจํานวน
โรงงานท่ีเพ่ิมข้ึน  สําหรับจํานวนโรงงาน  จํานวน
แรงงาน  และจํานวนทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.90 , 2.36  และ 0.19  ตามลําดับ  
 
  แนวโนมการผลิตภาคอุตสาหกรรม ในชวง 3 
เดือนขางหนา (ไตรมาสท่ี 3/2553)  คาดวาจะขยายตัว 
จากภาษีสรรพสามิตเพ่ิมข้ึนตามอัตราภาษีน้ํามันท่ีสูงข้ึน 
ดานจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมและการจางแรงงาน
ยังคงขยายตัว  สําหรับปจจัยท่ีมีผลตออุตสาหกรรม คือ  
ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึน  สถานการณ
ความไมสงบทางการเมือง  และการระงับการลงทุนใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองช้ีภาวะอุตสาหกรรม 
2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 ปริมาณการใชไฟฟา
อุตสาหกรรม   (ลานกิโลวัตต)

527.18 531.88 590.07 546.02

  %YOY -15.44 8.76 18.00 3.57
โรงงานอุตสาหกรรม(โรงงาน) 1,778.00 1,792.00 1,795.00 1,794.00

  %YOY -0.67 -1.32 1.18 0.90
แรงงานภาคอุตสาหกรรม(คน) 149,138.00 148,362.00 148,394.00 152,663.00

  %YOY 0.60 -1.47 -0.35 2.36
ทุนจดทะเบียนภาคอุตสาหกรรม(ลานบาท) 859,349.96 856,860.69 856,910.39 860,982.40
  %YOY 2.18 -0.41 -0.26 0.19
ภาษีสรรพสามิต(ลานบาท) 4,624.40 5,799.20 5,057.70 4,934.41

  %YOY 96.32 84.20 67.90 6.70

รายการ
2553

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

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 13 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

๏  ดานการบริการและการทองเที่ยว   
  การบริการและการทองเ ท่ียว   ในเ ดือน
มิถุนายน 2553  ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว  โดยมีนักทองเท่ียวเดินทางเขามาทองเท่ียวใน
จังหวัดระยอง(ประมาณการ)จํานวน 155,184 คน
เพ่ิมข้ึนรอยละ  7.03  เนื่องจากเปนชวงเทศกาลผลไม  
โดยสวนใหญเปนนักทองเท่ียวชาวไทยประมาณรอยละ  
90  สวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามา
ทองเท่ียวมากท่ีสุด  ไดแก  ฝรั่งเศส ญี่ปุน  เกาหลี  และ
สิงคโปร  สําหรับ อัตราการเขาพักโรงแรม(ประมาณการ)
อยูท่ีรอยละ 39.58 เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอนรอยละ 2.65   
 
   

 
 

 
   
   

  
 
 แนวโนมการ ทองเ ท่ียว   ในชวง 3  เ ดือน
ขางหนา (ไตรมาสท่ี 3/2553)  คาดวาขยายตัว   เนื่องจาก
โดยจังหวัดระยองอยูไมไกลจากกรุงเทพฯมากนัก       
การเดินทางท่ีสะดวก อาหารอรอย สภาพบรรยากาศ
ท่ัวไปมีทะเลสวยงามเปนธรรมชาติ    สถานท่ีทองเท่ียว
สําคัญ ไดเก เกาะเสม็ด เกาะมันนอก เกาะมันใน และ
หาดแมรําพึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เคร่ืองช้ีการบริการและการทองเที่ยว 
 

2550 2551
ท้ังป ท้ังป ท้ังป ครึ่งปแรก ครึ่งปหลัง มิ.ย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

จํานวนกนักทองเที่ยว(คน) 1,945,257 2,073,553 1,991,868 911,059 1,080,809 144,989 181,940p 197,994p 155,184p
  %YOY 15.01 6.60 -3.94 -18.04 12.35 -9.38 9.52 8.96 7.03
 อัตราการเขาพักของโรงแรม  
(รอยละ)

51.82 49.43 42.36 43.19 41.54 38.56 44.12p 46.92p 39.58p

  %YOY 10.17 -4.60 -14.31 -19.66 -7.93 -17.40 -8.48 -7.93 2.65

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 เดือนมิถุนายน ป 2553   

2.2  เศรษฐกิจดานอุปสงค (ดานการใชจาย) 
2.2.1  การบริโภคภาคเอกชน   
 

 
 

 
 

 
    
 
 

 

 
 

  การบริโภคภาคเอกชน  ในเดือนมิถุนายน 2553  
ขยายตัวทุกองคประกอบเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปท่ีแลว  พิจารณาจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมและ
ร ถย น ตนั่ ง จดท ะ เ บีย นให ม ท่ี เ พ่ิม ข้ึน เ ปน สํ า คั ญ          
โดยภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บไดเพ่ิมข้ึนรอยละ  44.74  
เปนผลจากการนําเขาผานดานศุลกากรและการบริโภคท่ี
ขยายตัว  ดานจํานวนรถยนตนั่งสวนบุคคลจดทะเบียน
ใหมเพ่ิมข้ึนรอยละ  51.45  เปนผลจากยอดการจําหนาย
รถยนตท่ีประหยัดน้ํามัน(มาสดา 2) และรถยนตท่ีติดต้ัง
กาซ NGV เพ่ิมข้ึนตอเนื่อง  และจํานวนรถจักรยานยนต
จดทะเบียนใหมเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.59 โดยเปนการปรับ
เพ่ิมข้ึนในรถจักรยานยนตแบบครอบครัว  และปริมาณ
การใชไฟฟาครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอยละ  10.51 เนื่องจาก
ในปนี้สภาพอากาศท่ีรอนกวาทุกป ทําใหประชาชนใช
เครื่องปรับอากาศและพัดลมมากข้ึน 
 

แนวโนมการบริโภค ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสท่ี 3/2553) คาดวาจะขยายตัวจากภาษีมูลคาเพ่ิม 
จํานวนรถยนตนั่งและรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน  ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึน   
ประกอบกับความเชื่อม่ันผูบริโภคตอภาวะเศรษฐกิจ 
การจางงาน และรายไดท่ีปรับดีข้ึน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองช้ีดานการบริโภคภาคเอกชน 
 

2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ภาษีมูลคาเพ่ิม(ลานบาท) 2,843.28 4,772.28 3,278.95 4,115.47 
  %YOY -44.96 79.20 34.75 44.74
รถยนตน่ังจดทะเบียนใหม(คัน) 346.00 557.00 472.00 524.00 
  %YOY -1.14 102.55 76.12 51.45
รถจักรยานยนตจดทะเบียนใหม(คัน) 3,181.00 2,437.00 3,396.00 3,804.00 
  %YOY 3.89 15.66 16.58 19.59
ปริมาณการใชไฟฟาครัวเรือน(ลานกิโลวัตต) 41.49 47.11 50.81 45.85 
  %YOY 2.85 7.61 14.54 10.51

รายงาน
2553

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

2.2.2  การลงทุนภาคเอกชน    
 

 
 

 
 

 

 
 

  การลงทุนภาคเอกชน ในเดือนมิถุนายน 2553  
ขย าย ตัวเ ม่ือ เ ทีย บกับเ ดือนเ ดียวกันของป ท่ีแ ล ว          
จากพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง  ทุนจดทะเบียนธุรกิจ
นิติบุคคลสุทธิ  และการจดทะเบียนรถยนตพาณิชย
เพ่ิมข้ึน  โดยจํานวนพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง จํานวน 
235,419.00 ตารางเมตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 146.05 จากการ
เพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางท่ีอยูอาศัยและอาคาร
อุตสาหกรรม  เปนสําคัญ  ดานปริมาณการใชไฟฟาภาค
ธุรกิจเพ่ิมข้ึนรอยละ  63.17  ตามการขยายตัวของภาค
ธุรกิจ  ดานจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิ
เพ่ิมข้ึนรอยละ  290.26  เปนผลจากการเปดกิจการของ
ธุรกิจขนาดใหญในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี         
ดานปริมาณการจดทะเบียนรถยนตพาณิชย เ พ่ิมข้ึน   
รอยละ 23.64  จากสภาพเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางฟนตัวดี
ข้ึนอยางตอเนื่อง  ทําใหกําลังซื้อเริ่มฟนกลับคืนมา          
แตจํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธิลดลงรอยละ 3.77   
สําหรับปร ะ เ ภทธุร กิ จ ท่ีมีการ จดทะ เ บีย นสู งสุด              
3  อันดับแรก  ไดแก  ประกอบกิจการกอสรางอาคาร
ท่ัวไป  ประกอบกิจการขายสงวัสดุกอสราง  และ
ประกอบกิจการติดต้ังสาธารณูปโภค   
 

 แนวโนมการลงทุนภาคเอกชน ในชวง 3 เดือน
ขางหนา  (ไตรมาสท่ี 3/2553) คาดวาจะขยายตัว         
จากพ้ืนท่ีอนุญาตกอสรางและจํานวนธุรกิจนิติบุคคล
เพ่ิมข้ึน สวนการจดทะเบียนรถยนตพาณิชยยังคง 
ขยายตัวอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้  ความเชื่อม่ันทางธุรกิจ    
ยังอยูในเกณฑดี   อยางไรก็ตาม ตนทุนการผลิตมี
แนวโนมสูงข้ึนยังคงเปนปจจัยเสี่ยงตอการลงทุนใน
ระยะตอไป 
 
 
 
 
 

เคร่ืองช้ีดานการลงทุนภาคเอกชน 
2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

 พื้นท่ีไดรับอนุญาตกอสรางรวม 95,681.00 98,642.00 92,328.00 235,419.00
  %YOY -18.95 6.66 -75.77 146.05
 - ท่ีอยูอาศัย(ตารางเมตร) 86,807.00 53,894.00 35,436.00 145,316.00

     %YOY 30.89 -25.56 -89.64 67.40
 - อาคารพาณิชย(ตารางเมตร) 6,910.00 37,076.00 14,817.00 7,399.00

     %YOY -48.74 2,040.65 -48.84 7.08
 - อาคารอุตสาหกรรม(ตารางเมตร) 960.00 4,944.00 28,949.00 80,820.00

     %YOY -94.81 -70.05 188.74 8,318.75
 - อาคารและอ่ืนๆ(ตารางเมตร) 1,004.00 2,728.00 13,126.00 1,884.00

     %YOY -94.92 47.94 77,111.76 87.65
ปริมาณการใชไฟฟาภาคธุรกิจ(ลานกิโลวัตต) 18.38 20.58 22.42 29.99
  %YOY 11.87 8.09 16.11 63.17
ทุนจดทะเบียนนิติบุคคลสุทธ(ิลานบาท) 75.66 602.66 96.29 295.28

  %YOY -95.53 1,717.98 330.64 290.26
จํานวนธุรกิจนิติบุคคลสุทธ(ิราย) 53.00 33.00 37.00 51.00

  %YOY -11.67 50.00 -22.92 -3.77 
การจดทะเบียนรถยนตพาณิชย(คัน) 330.00 397.00 321.00 408.00

  %YOY -40.00 25.63 3.55 23.64

รายการ 2553

ท่ีมา: การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระยอง, การไฟฟาสวนภูมิภาคมาบตาพุด, การไฟฟา
สวนภูมิภาคอ.ปลวกแดง,  การไฟฟาสวนภูมิภาคอ.แกลง,  สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง, 
สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดระยอง,  สํานักงานขนสงจังหวัดระยอง    
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

2.2.3  การใชจายภาครัฐ    
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
  

 การใชจายภาครัฐ  ในเดือนมิถุนายน 2553  
เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  โดย     
ผลการเบิกจายรวมของจังหวัดระยอง จํานวน 1,671.66 
ลานบาท  เพ่ิมข้ึนรอยละ  14.25  สําหรับผลการเบิกจาย
งบประจําเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.88  และผลการเบิกจาย      
งบลงทุนเพ่ิมข้ึนรอยละ  49.04  เปนผลจากการติดตาม
เรงรัดเบิกจายของสวนราชการ  สงผลใหการเบิกจาย
เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว  เ พ่ือเปนการกระตุน
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล  

 

  แนวโนมการใชจายภาครัฐ  ในชวง 3 เดือน
ขางหนา (ไตรมาสท่ี 3/2553) คาดวาการเบิกจายงบ
ลงทุ นมี การ เ บิ ก จ า ย เ พ่ิม ข้ึ น  ตาม เ ป าหม าย ขอ ง
รัฐบาล  ในไตรมาสท่ี 3  กําหนดการเบิกจายในภาพรวม
รอยละ 68  งบลงทุนรอยละ  56  โดยมีมาตรการติดตาม
เรงรัดการใชจายเงินงบประมาณผานคณะกรรมการ
ติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณของจังหวัด
ระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 
หนวย: ลานบาท 

2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รวมผลการเบิกจาย 1,463.20 3,165.59 1,588.48 1,671.66
  %YOY 18.19 117.26 6.67 14.25
รายจายประจํา 1,267.69 1,307.76 1,326.02 1,380.27

  %YOY 23.49 1.31 13.71 8.88
รายจายลงทุน 195.51 1,857.83 262.46 291.39

  %YOY -7.53 1,018.16 -18.76 49.04

รายการ
2553

ที่มา : สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 17 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

2.2.4   การคาระหวางประเทศ   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

การคาระหวางประเทศ  ในเดือนมิถุนายน 
2553  มูลคาการคาระหวางประเทศรวม  63,513.73   
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 71.02 เม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของป ท่ีแลว โดยการนําเขามีมูลคาจํานวน 
44,430.53 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ  67.23  เนื่องจาก
เศรษฐกิจในประเทศมีทิศทางปรับตัวดีข้ึน ทําใหมีการ
นําเขาสินคามากข้ึน สําหรับประเภทสินคานําเขาท่ี
สําคัญ ไดแก  น้ํา มันปโตรเลียมดิบ  แนฟทา  และ    
เหล็กถลุงไมเจือฟอสฟอรัส  ดานการสงออกมีมูลคา
จํานวน  19,083.20  ลานบาท  เพ่ิมข้ึนรอยละ  80.52  
เปนผลจากเศรษฐกิจของประเทศคูคาฟนตัวอยาง
ตอเนื่อง  ทําใหการสงออกกลับมาเพ่ิมข้ึน  สําหรับ
ประเภทสินคาสงออกท่ีสําคัญ ไดแก  น้ํามันดีเซล     
หมุนเร็ว  แนฟทา  และเชื้อเพลิงท่ีไดจากแรผสมอะโร
มาติกไฮไดรคารบอน  จากการนําเขาสูงกวาการสงออก
ทําใหขาดดุลการคา  (ผานดานศุลกากรมาบตาพุด) 
จํานวน  25,347.33  ลานบาท   

 

แนวโนมการคาระหวางประเทศ  ในชวง 3 
เดือนขางหนา (ไตรมาสท่ี 3/2553)  คาดวาขยายตัวจาก
การนําเขาเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะการนําเขาสินคาทุนและ
สินคาวัตถุดิบเพ่ือใชในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
และดานการสงออกคาดวาจะสามารถปรับตัวเพ่ิมข้ึนได
ดีจากภาวะเศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัว     

 

 
 

สถิติสินคานําเขา - สงออกผานดานศุลกากรมาบตาพุด  
สูงสุด 5 อันดับแรก 

หนวย: ลานบาท 

ที่ ประเภทสินคานําเขา มูลคา ประเภทสินคาสงออก มูลคา

1 น้ํามันปโตรเลียมดิบ     36,871.82 น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว 4,770.78     
2 แนฟทา       5,308.74 แนฟทา 1,545.21     
3 เหล็กถลุงไมเจือฟอสฟอรัส 2,202.98     เชื้อเพลิงท่ีไดจากแรผสม    

อะโรมาติกไฮโดรคารบอน
1,481.78     

4 คอนเคนเซต       1,476.85 น้ํามันปโตรเลียมดิบ 1,316.48     
5 ถานหินปทูมินัส(โคกก้ิงโกล)       1,094.75 น้ํามันเชื้อเพลิงอ่ืนๆ 1,055.25     

ที่มา : ดานศุลกากรมาบตาพุด  

มูลคาการคาระหวางประเทศ 
หนวย: ลานบาท 

2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

มูลคาการคารวม 37,139.05 75,585.42 53,569.68 63,513.73 
  %YOY -60.61 119.42 23.88 71.02
มูลคาการนําเขา 26,567.84 55,385.94 37,824.25 44,430.53 
  %YOY -62.53 154.22 32.30 67.23
มูลคาการสงออก 10,571.21 20,199.48 15,745.43 19,083.20 
  %YOY -54.80 59.54 7.45 80.52

รายการ 2553

ที่มา :  ดานศุลกากรมาบตาพุด 
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รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

2.3  เศรษฐกิจดานการเงิน 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ดานการเงิน  ในเดือนมิถุนายน 2553  ขยายตัว
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว ท้ังดานเงินฝาก
และดานสินเชื่อ  โดยจังหวัดระยองมีธนาคารพาณิชย 
จํานวน  79  แหง  พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมของ
จังหวัดระยอง มีจํานวน  86,412.62  ลานบาท  ขยายตัว
รอยละ 6.59 สวนหนึ่งเปนผลจากการเพ่ิมข้ึนของเงิน
ฝากของภาคธุรกิจในธนาคารพาณิชย ท่ีสํารองไวเพ่ือ
ชําระภาษีเงินไดนิติบุคคล  สวนปริมาณสินเชื่อรวม     
มีจํานวน  83,352.01  ลานบาท  ขยายตัวรอยละ 10.26  
ตามการเพ่ิมข้ึนของสินเชื่อ ท่ีใหแกภาคครัวเรือน      
เปนผลจากมาตรการยกเวนคาธรรมเนียมการโอนคาจด
จํานอง และภาษีธุรกิจเฉพาะ  สําหรับคาเงินบาทใน
เดือนมิถุนายน 2553 เฉลี่ยอยูท่ี 32.47 บาทตอดอลลาร
สรอ. ออนคาลงจากเฉลี่ย  32.39  บาทตอดอลลารสรอ.
ในเดือนกอน   
 

 แนวโนมการเงิน  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสท่ี 3/2553)  คาดวาปริมาณเงินฝากจะขยายตัว 
จากรายไดเกษตรกรเพ่ิมข้ึนตามราคาสินคาเกษตร
เพ่ิมข้ึน  และสินเชื่อจะขยายตัวจากการสนับสนุนขยาย
สินเชื่อตามโครงการภาครัฐ  สําหรับอัตราดอกเบ้ียเงิน
ฝากเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ  1.09  ตอป  และอัตราดอกเบ้ีย
เงินกูเฉลี่ยอยูท่ีรอยละ  6.90  ตอป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณเงินฝากและสินเช่ือ 
หนวย: ลานบาท 

2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ปริมาณเงินฝากรวม 81,068.11 86,825.71 86,386.11 86,412.62p
  %YOY -3.25 6.74 6.11 6.59
ธนาคารพาณิชย 61,947.00 65,020.00 64,392.00 64,542.00p

  %YOY -3.73 4.48 3.90 4.19
ธนาคารออมสิน 9,914.00 12,090.00 11,606.00 11,825.00

  %YOY 12.42 22.78 17.29 19.28
ธอส. 1,388.25 1,514.12 1,797.73 1,794.61

  %YOY 24.00 7.53 28.56 29.27
ธ.ก.ส. 7,818.86 8,201.59 8,590.38 8,251.01

  %YOY -17.76 4.41 5.44 5.53
ปริมาณสินเชื่อรวม 75,597.60 79,398.81 83,525.95 83,352.01p

  %YOY 1.27 6.49 11.16 10.26
ธนาคารพาณิชย 51,756.00 53,383.00 53,614.00 53,482.33p

  %YOY 6.38 5.24 4.55 3.34
ธนาคารออมสิน 5,980.00 8,141.00 8,199.00 8,130.67

  %YOY 5.78 37.73 38.75 35.96
ธอส. 14,302.97 14,110.24 17,985.46 18,010.80

  %YOY -14.80 -1.08 25.83 25.92
ธ.ก.ส. 3,558.63 3,764.57 3,727.49 3,728.21

  %YOY -0.04 2.79 1.91 4.77

รายงาน 2553

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 19 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

2.4  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
2.4.1  ดานระดับราคา 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดระยอง  ในเดือน
มิถุนายน 2553  สูงข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของป
ท่ีแลว  จากการสูงข้ึนของดัชนีราคาหมวดอาหารและ
เครื่องด่ืม  พิจารณาดัชนีราคาผูบริโภคเดือนมิถุนายน 
2553 เทากับ 117.70 สูงข้ึนรอยละ  5.85  สาเหตุหลักมา
จากการสูงข้ึนของดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องด่ืม
สูงข้ึนรอยละ 10.23 โดยมาจากหมวด ขาว แปง และ
ผลิตภัณฑจากแปงสูงข้ึนรอยละ 3.93 หมวดเนื้อสัตว 
เปด ไก และสัตวน้ํา สูงข้ึนรอยละ 3.57  หมวดไขและ
ผลิตภัณฑนมสูงข้ึน  รอยละ 3.15 หมวดผักและผลไม
สูงข้ึนรอยละ 33.83 เครื่องประกอบอาหารสูงข้ึนรอยละ 
0.55 
    ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศเดือนมิถุนายน 
2553  สูงข้ึนเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
รอยละ 11.58 สาเหตุจากการสูงข้ึนของดัชนีราคาหมวด
ผลผลิตเกษตรกรรมรอยละ  38.10  ตามการสูงข้ึนของ
ราคาผลผลิตการเกษตรรอยละ  45.40  หมวดผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรมรอยละ  5.80  จากการสูงข้ึนของราคา
ผลิตภัณฑอาหาร  เครื่องด่ืมและยาสูบรอยละ 4.10 
ผลิตภัณฑปโตรเลียมรอยละ 7.50  ผลิตภัณฑยางและ
พลาสติกรอยละ  40.90  สําหรับหมวดผลิตภัณฑจาก
เหมืองดัชนีราคาลดลงรอยละ  2.30  จากการลดลงของ
ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ 
             
 
   

ดัชนีราคา 
หนวย: รอยละ 

2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ดัชนีราคาผูบริโภค 111.20 116.99 116.80 117.70 
  %YOY -2.03 6.55 5.80 5.85
ดัชนีราคาผูผลิต 150.30 165.10 164.40 167.70 

  %YOY -10.54 8.48 8.02 11.58

รายการ
2553

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 20 l

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

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

ปฐาน พ.ค.-53 มิ.ย.-52 ม.ค.52-มิ.ย.52

รวมทุกรายการ    100.00    117.70    116.80    111.20    116.00 0.77 5.85 6.50
หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม    37.93    141.20    137.90    128.10    136.20 2.39 10.23 6.70
     ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง    4.32    150.80    148.40    145.10    150.20 1.62 3.93 2.90
     เน้ือสัตว เปดไก และสัตวนํ้า    7.19    122.00    120.60    117.80    119.10 1.16 3.57 3.00
     ไขและผลิตภัณฑนม    2.97    118.00    115.20    114.40    114.00 2.43 3.15 1.70
     ผักและผลไม    6.87    170.50    160.50    127.40    154.80 6.23 33.83 20.90
     เครื่องประกอบอาหาร    3.63    145.50    145.60    144.70    145.60 -0.07 0.55 0.80
     เครื่องด่ืมไมมีแอลกอฮอล    2.18    107.30    107.30    106.10    107.10 0.00 1.13 1.10
     อาหารบริโภค-ในบาน    4.20    148.50    148.50    147.40    148.50 0.00 0.75 1.90
     อาหารบริโภค-นอกบาน    6.56    120.00    120.00    120.00    120.00 0.00 0.00 0.00
หมวดอ่ืน ๆ ไมใชอาหาร และเคร่ืองดื่ม    62.07    100.90    101.80      99.20    101.50 -0.88 1.71 6.20
     หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา    2.77      95.80      95.80      98.40      95.90 0.00 -2.64 -4.40
     หมวดเคหสถาน    28.36      91.70      91.70      91.50      91.70 0.00 0.22 0.40
     หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล    5.22    101.40    101.40    100.80    101.50 0.00 0.60 0.80
     หมวดพาหนะ การขนสง และการส่ือสาร    19.09    110.00    112.20    106.10    111.60 -1.96 3.68 15.30
     หมวดการบันเทิงการอานและการศึกษา    2.69      92.30      92.30      91.10      92.30 0.00 1.32 -7.60
     หมวดยาสูบและเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล    3.93    111.40    111.40    110.00    111.20 0.00 1.27 6.90
ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน    65.66    108.90    108.90    108.60    108.90 0.00 0.28 0.40
     กลุมอาหารสดและพลังงาน    34.34    129.40    127.30    114.80    125.40 1.65 12.72 14.50
      -  อาหารสด    21.36    146.90    141.50    126.00    138.80 3.82 16.59 10.60
      -  พลังงาน    12.99    103.40    106.10      98.20    105.50 -2.54 5.30 22.80

หมวด
ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง

 มิ.ย.53 พ.ค.-53 มิ.ย.-52 ม.ค.-ม.ิย.53

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

 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 21 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการขาวตลาดจังหวัดระยอง  ประจําวันที่ 22 มิถุนายน 2553 
 

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

1 ขาวสาร - ขาวสาร 100% 15 กก. 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00
           -ขาวสารหอมมะลิ   15 กก. 543.00 543.00 543.00 543.00 543.00

2 สุกรชําแหละ - เน้ือแดง กก.ละ 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
3 ไกสด กก.ละ 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
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 50.00 45.00 45.00 45.00 46.25
7 พริกข้ีหนูแหง (กลาง) กก.ละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
8 พริกข้ีหนูสด กก.ละ 170.00 170.00 200.00 170.00 177.50
9 ไขไก (เบอร 3) ฟองละ 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
11 นํ้ามันถั่วเหลือง ,น้ํามันปาลม 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 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
14 ถ่ัวฝกยาว กก.ละ 60.00 30.00 35.00 35.00 40.00
15 ผักบุงจีน กก.ละ 40.00 20.00 30.00 30.00 30.00
16 มะนาว ลูกละ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

หมวดวัสดุกอสราง
17 ปูนซีเมนตตราเสือ ถุงละ 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
18 ปูนซีเมนตตราชาง ถุงละ 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
19 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 9 มม. เสนละ 128.00 128.00 128.00 128.00 128.00
20 เหล็กเสนกลมผิวเรียบ  ขนาด 12  มม. เสนละ 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00
21 ลวดผูกเหล็ก (เบอร 18) กก.ละ 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00
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 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00
24 อิฐมอญ กอนละ 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
25 คอนกรีตบลอค กอนละ 4.50 - 5.00 4.50 - 5.00 4.50 - 5.00 4.50 - 5.00 4.75

หมวดเชื้อเพลิง
26 เบนซิน 91 ลิตรละ 35.07 35.07 35.07 35.67 35.22
27 แกสโซฮอลล 95 ลิตรละ 31.27 31.27 31.27 31.87 31.42
28 แกสโซฮอลล 91 ลิตรละ 29.77 29.77 29.77 30.37 29.92
29 ดีเซลหมุนเร็ว ลิตรละ 27.72 27.72 27.72 28.32 27.87
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 96.00 - 101.00 99.00 - 104.00 99.00 - 104.00 99.00 - 104.00 100.75
33 นํ้ายางสด  กก.ละ 90.00 - 96.00 95.00 - 99.00 95.00 - 99.00 95.00 - 99.00 96.00
34 เศษยาง(ข้ียาง) กก.ละ 43.508 - 48.00 45.24 - 49.80 45.24 - 49.80 45.24 - 49.80 47.07
35 สัปปะรด ผลใหญ, ผลเล็ก กก.ละ 6.00 , 2.70 6.40 , 2.70 6.50, 2.70 6.50, 2.70 6.35 , 2.70
36 หัวมันสดคละ กก.ละ 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
37 กุงขาว  ขนาด 40 ตัว กก.ละ 170.00 180.00 180.00 170.00 175.00
38 กุงขาว  ขนาด 50 ตัว กก.ละ 140.00 150.00 150.00 150.00 147.50
39 กุงขาว  ขนาด 60 ตัว กก.ละ 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
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 830.00 830.00 830.00 830.00 830.00
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 เดือนมิถุนายน ป 2553   

2.4.2  ดานการจางงาน 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  การจางงาน  ในเดือนมิถุนายน 2553  ขยายตัว
เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  พิจารณาจาก
จํานวนลูกจางในระบบประกันสังคม  จํานวน 303,775 
คนเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.06 โดยการจางงาน(จํานวนแรงงาน
ในระบบประกันสังคม) เพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของ 
การจางงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร  
เปนสําคัญ  และอัตราการวางงานของจังหวัดระยอง   
อยูท่ีรอยละ 1.60  ของกําลังแรงงานรวม เพ่ิมข้ึนรอยละ 
14.29 สวนอัตราคาจางข้ันตํ่าของจังหวัดระยอง ปรับข้ึน 
5 บาท จาก 173 บาท/วัน เปน 178  บาท/วัน ตามการ
ประกาศของกระทรวงแรงงาน  เพ่ือใหเหมาะสมกับ   
คาครองชีพท่ีปรับตัวสูงข้ึน 
 

  แนวโนมการจางงาน  ในชวง 3 เดือนขางหนา 
(ไตรมาสท่ี 3/2553)  คาดวาจะขยายตัวจากจํานวน
ผูประกันตนในระบบประกันสังคมท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
ตอเนื่อง  ท้ังนี้   สํานักงานจัดหางานจังหวัดระยอง      
ไดมีการจัดงานนัดพบแรงงานข้ึนทุกวันอังคารท่ีสอง
ของเดือน  เพ่ือใหบริษัทและโรงงานตางๆ  ไดมาพบกับ
ผูสมัครงานโดยตรง  ท้ังนี้  ผูสมัครงานสามารถมา
ลงทะเบียนฝากประวัติเพ่ือหางาน  ไดท่ีสํานักงานจัดหา
งานจังหวัดระยองไดทุกวัน เวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

อัตราวางงาน(รอยละ) 1.40 2.00 1.30 1.60p
   %YOY 0.00 17.65 18.18 14.29
 จํานวนผูประกันตนใน
ระบบประกันสังคม (คน)

300,580 304,616 302,663 303,775

   %YOY 2.88 2.25 1.09 1.06
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 เดือนมิถุนายน ป 2553   

ดานรายได 
 การจัดเก็บรายได 
  เดือนมิถุนายน 2553 จังหวัดระยอง  มีรายไดสุทธิ  
9,928.25  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
1,653.78  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  19.99 
  การจัดเก็บรายไดของปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553)  จังหวัดระยองจัดเก็บ
รายไดรวมท้ังสิ้น  89,459.73  ลานบาท  สูงกวาชวง
เดียวกันของปท่ีแลว  38,331.22  ลานบาท  คิดเปน    
รอยละ  74.97 
 

  การนําสงรายได  
  เดือนมิถุนายน 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  9,281.22  ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  8,353.52  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  90.01  
รายไดอื่น  0 .22  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ  927.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.99 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553)  มีจํานวน  89,597.20  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 79,754.17 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.02  รายไดอื่น  1.82  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ 9,841.21  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  10.98   
   
   
   
   
   
   
  
 
 
 
 

ดานรายจาย 
  เดือนมิถุนายน  2553  จังหวัดระยองมีการเบิก
จายเงินงบประมาณ จํานวน  1,671.66  ลานบาท  สูงกวา
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  208.46  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  14.25 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  (ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553)  จังหวัด
ระยองมีการเบิกจายเงินงบประมาณ จํานวน  15,465.53  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  3,198.96  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.08 
   

 ดานฐานะการคลัง 
  ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมิถุนายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  8,353.74  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,534.61  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,819.13  ลานบาท 
   

  ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เดือนมิถุนายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  436.55 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
328.41  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกินดุล  108.14  ลานบาท 
  

  รายละเอียดของภาวะการคลังจังหวัดระยอง    
เดือนมิถุนายน  2553  มีดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
3.1  ดานรายได 

สวนท่ี 3 :  ภาวะการคลังจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 24 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

3.1.1  ผลการจัดเก็บรายไดเดือนมิถุนายน  2553    
แยกตามหนวยงาน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  การจัดเก็บรายได  ในเดือนมิถุนายน 2553  
จังหวัดระยองมีการจัดเก็บรายไดจํานวน  9,928.25    
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 1,653.78  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 19.99 และสูงกวาประมาณการ 
1,803.40  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  22.20  แยกตาม
หนวยงานไดดังนี้ 

  1.  สรรพากรพ้ืนท่ีระยอง  จัดเก็บได  4,890.16  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  1,305.02       
ลานบาท คิดเปนรอยละ  36.40 และสูงกวาประมาณการ  
1,631.68 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.07  เนื่องจาก
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากการนําเขาน้ํามันดิบ  และผลการ
จัดเก็บภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย (ภ.ง.ด.54)  ของกลุม
กิจการการผลิตและจําหนายรถยนต  ชิ้นสวนและ
อุปกรณยานยนตเพ่ิมข้ึน 
  -  ภาษีมูลคาเพ่ิม จัดเก็บได 4,115.47 ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว 1,272.19 ลานบาท         
คิดเปนรอยละ  44.74  และสูงกวาประมาณการ  
1,450.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  54.43  เนื่องจาก
ภาษีมูลคาเ พ่ิมการนําเขาน้ํามันดิบ  และการจัดเก็บ
ภาษีมูลคาเพ่ิมจากการบริโภคภายในประเทศของกลุม
กิจการการผลิตและจําหนายรถยนต  ชิ้นสวนและ
อุปกรณ  ยานยนต  เพ่ิมข้ึน 
  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  420.08  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว  2.69      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.64 และสูงกวาประมาณการ 
150.35  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  55.74  เนื่องจากการ
ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ท่ีจาย (ภ.ง.ด.54)  ของ
กลุมกิจการการผลิตและขายรถยนต  จักรยานยนต  
ชิ้นสวนอุปกรณเพ่ิมข้ึน 
 
 
 

รายไดของสรรพากรพื้นที่ระยอง เดือนมิถุนายน  2553 
หนวย: ลานบาท 

 จํานวน  รอยละ
 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 314.42 308.99 5.43 1.76 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 420.08 417.39 2.69 0.64 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 4,115.47 2,843.28 1,272.19 44.74 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 31.55 3.22 28.33 879.81 
 อากรแสตมป 8.02 11.88 -3.86 -32.49 
 รายไดอื่น ๆ 0.62 0.38 0.24 63.16 

รวม 4,890.16 3,585.14 1,305.02 36.40 

ประเภทภาษี มิ.ย.53 มิ.ย.52  เปรียบเทียบ

 
 ที่มา:  สํานักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง 

รายไดจังหวัดระยองประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
หนาย:  ลานบาท 

2552
ม.ิย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รายไดจังหวัดระยอง 8,274.47 11,452.88 10,625.37 9,928.25
  %YOY -5.01 70.64 48.27 19.99

รายการ
2553

ที่มา: สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ2 , 
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพื้นที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 25 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

 
 

 
 

 
 

 

  -  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  จัดเก็บได  314.42  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของป ท่ีแลว  5.43      
ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.76 และสูงกวาประมาณการ  
6.88  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  2.24  เนื่องจากผลการ
จัดเก็บภาษีเงินได หัก ณ ท่ีจายสําหรับอสังหาริมทรัพย
เพ่ิมข้ึน 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จัดเก็บได  31.55  ลานบาท   
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  28.33  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  879.81  และสูงกวาประมาณการ  28.36  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  889.03 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  8.02  ลานบาท        
ตํ่ากวา เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  3 .86  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  32.49  และตํ่ากวาประมาณการ  4.50  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  35.94 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  0 .62  ลานบาท      
สูงกวาเ ดือนเดียวกันของปท่ีแลว  0.24  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  63.16  และสูงกวาประมาณการ  0.11     
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  21.57 
 

  2.  สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ2  จัดเก็บได  
4,934.41  ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  
310.01  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  6.70  และสูงกวา
ประมาณการ  160.11  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.35  
สําหรับภาษีท่ีจัดเก็บไดสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  4,292.49  ลานบาท      
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  112.73  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  2.56  และตํ่ากวาประมาณการ  168.40        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.78  เนื่องมีบางบริษัทแจง
หยุดการผลิตชั่วคราวเพ่ือซอมบํารุงเครื่องจักรในหนวย
การผลิตน้ํามัน  ประกอบกับเหตุการณความไมสงบจึงมี
การประกาศมาตรการควบคุมการออกนอกเคหสถานใน
เขตกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด  เพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีจึงมีการชะลอ
การขนสงน้ํามันทางรถยนตจึงสงผลใหผลการจัดเก็บ
ภาษีลดลง   

รายไดของสรรพสามิตพื้นท่ีระยอง 1 และ 2 เดือนมิถุนายน  2553 
หนวย: ลานบาท 

 จํานวน  รอยละ
 ภาษีสุราแช 3.47 1.22 2.25 184.43 
 ภาษีเคร่ืองดื่ม 0.38 9.04 -8.66 -95.80 
 ภาษีนํ้ามัน 4,292.49 4,405.22 -112.73 -2.56 
 ภาษีรถยนต 625.94 191.47 434.47 226.91 
 ภาษีรถจักรยานยนต 1.46 0.00 1.46 100.00 
 ภาษีเคร่ืองไฟฟา 9.56 16.34 -6.78 -41.49 
 ภาษีสนามกอลฟ 0.53 0.50 0.03 6.00 
 ภาษีแกว 0.05 0.20 -0.15 -75.00 
 ไนตคลับ  ดิสโกเธค 0.09 0.05 0.04 80.00 
 อาบนํ้า  อบตัว  นวด 0.15 0.18 -0.03 -16.67 
 รายไดอื่นๆ 0.29 0.18 0.11 61.11 

รวม 4,934.41 4,624.40 310.01 6.70 

ประเภทภาษี มิ.ย.53 มิ.ย.52  เปรียบเทียบ

 
 ที่มา:  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 26 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  625.94  ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  434.47  ลานบาท    
คิดเปนรอยละ  226.91  และสูงกวาประมาณการ  
318.13  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  103.35  เนื่องจาก
รถยนตท่ีประหยัดน้ํามัน (มาสดา 2) และรถยนตท่ีติดต้ัง
กาซ NGV  มียอดจองตอเนื่อง  อันเกิดจากน้ํามันข้ึน
ราคา 
  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได  9.56  ลานบาท   
ตํ่ากวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  6.78 ลานบาท คิดเปน
รอยละ  41.49  แตสูงกวาประมาณการ  8.07  ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  541.61   
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได 3.47 ลานบาท สูงกวา
เดือนเดียวกันของปท่ีแลว  2.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ  
184.43  และสูงกวาประมาณการ  0.74  ลานบาท       
คิดเปนรอยละ  27.11 เนื่องจากบริษัทผูผลิตนําสุราท่ี
ผลิตออกมาชําระภาษีเพ่ือจําหนายใหกับลูกคาตามคําสั่ง
ซื้อ และผลสืบเนื่องจากการปรับข้ึนอัตราภาษีสุราขาว 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต  จัดเก็บได 1.46 ลานบาท 
สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว คิดเปนรอยละ 100.00 
 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  89.90  
ลานบาท  สูงกวาเดือนเดียวกันของปท่ีแลว  33.18      
ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.50 แตตํ่ากวาประมาณการ  
1.62  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  1.77  เนื่องจากมีการ
นําเขาสินคาประเภทน้ํามันปโตรเลียมดิบเพ่ิมข้ึน 
 

 4.  ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง   จัดเก็บได  0 .24     
ลานบาท  ตํ่ากวา เ ดือนเดียวกันของป ท่ีแลว 0 .11       
ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.43 และตํ่ากวาประมาณการ  
0.31  ลานบาท  คิดเปนรอยละ 56.36 เนื่องจากในเดือน
เดียวกันของปท่ีแลวมีคาขายท่ีดินและอาคารราชพัสดุ
และมีการโอนสิทธิการเชาท่ีดินและอาคารหลายราย 
 

  5.  สวนราชการอ่ืน จัดเก็บได  13.54  ลานบาท  
สูงกวาเดือนเดียวกันของปกอน 5.68 ลานบาท  คิดเปน  
รอยละ  72.26 

 

รายไดของธนารักษพื้นที่ระยอง เดือนมิถุนายน  2553 
หนวย: ลานบาท 

 จํานวน  รอยละ
 ธนารักษพื้นที่ระยอง 0.24 0.35 -0.11 -31.43 

ประเภทภาษี มิ.ย.53 มิ.ย.52  เปรียบเทียบ

 
 ที่มา:  สํานักงานธนารักษพื้นที่ระยอง 

รายไดของดานศุลกากรมาบตาพุด เดือนมิถุนายน  2553 
หนวย: ลานบาท 

 จํานวน  รอยละ
 อากรขาเขา 88.08 55.51 32.57 58.67 
 อากรขาออก 0.00 0.00 0.00 0.00 
 คาธรรมเนียม 1.55 1.16 0.39 33.62 
 คาปรับตางๆ 0.27 0.05 0.22 440.00 
 รวม 89.90 56.72 33.18 58.50 

ประเภทภาษี ม.ิย.53 มิ.ย.52  เปรียบเทียบ

 
 ที่มา:  ดานศุลกากรมาบตาพุด 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 27 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

 
 

 
    
3.1 .2   ผลการจัด เก็ บรายไดสะสม ตั้ งแตต น
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 ถึงเดือนมิถุนายน  2553 
  การ จัด เ ก็บร าย ไ ด จังหวัดระ ย อง   ต้ั งแ ต              
ตนปงบประมาณ พ.ศ.2553  ถึงเดือนมิถุนายน 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  
41,667.41  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
9,835.57  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  30.90  และสูงกวา
ประมาณการ  10,623.09  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
34.22  โดยรายละเอียดของการจัดเก็บรายได  มีดังนี้ 
  -  ภาษี มูลคา เ พ่ิม  จัดเก็บได   32 ,456.26      
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  8,962.63  
ลานบาท คิดเปนรอยละ  38.15 และสูงกวาประมาณการ 
9,793.12  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  43.21 

  -  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  จัดเก็บได  5,256.29     
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  559.36      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 11.91 และสูงกวาประมาณการ 
413.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  8.54 
  -  ภาษี เงินไ ด บุคคลธรร มดา   จัด เ ก็บไ ด  
3,769.13  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
250.10  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  7.11  และสูงกวา
ประมาณการ  350.95  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.27 
  -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บได  92.25  ลานบาท  
สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว   50.70  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  122.02  และสูงกวาประมาณการ  56.51  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  158.11 
  -  อากรแสตมป  จัดเก็บได  89.93  ลานบาท      
สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว  12.27  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  15.80  และสูงกวาประมาณการ  9.00  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  11.12 
  -  รายไดอื่นๆ  จัดเก็บได  3 .55  ลานบาท      
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  0.51  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  16.78  และสูงกวาประมาณการ  0.03  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ  0.85 
 

  2.  สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1 และ 2 จัดเก็บได  
46,779.07  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
28,647.60  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  158.00  และสูง
กวาประมาณการ  4,797.47  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
11.43  โดยภาษีท่ีจัดเก็บสูงสุด  5  ลําดับ  ไดแก 
  -  ภาษีน้ํามัน  จัดเก็บได  41,459.90  ลานบาท   
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  25,428.27  ลานบาท         
คิดเปนรอยละ 158.61 และสูงกวาประมาณการ 
2,487.52  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  6.38 
  -  ภาษีรถยนต  จัดเก็บได  5,183.83  ลานบาท     
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  3,302.97 ลานบาท    
คิดเปนรอยละ 175.61 และสูงกวาประมาณการ  
2,228.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  75.40 

ผลการจัดเก็บรายไดจังหวัดระยองสะสม 
ต้ังแตตนปงบประมาณถึงเดือนมิถุนายน  2553 

หนวย: ลานบาท 
ปน้ี ปท่ีแลว

(ต.ค.52-มิ.ย.53) (ต.ค.51-มิ.ย.52) จํานวน รอยละ
สรรพากรพ้ืนที่ระยอง 41,667.41 31,831.84 9,835.57 30.90
สรรพสามิตพ้ืนท่ีระยอง 1, 2 46,779.07 18,131.47 28,647.60 158.00
ดานศุลกากร 820.93 680.68 140.25 20.60
ธนารักษพ้ืนที่ระยอง 27.06 38.41 -11.35 -29.55 
สวนราชการอื่น 165.26 446.11 -280.85 -62.96 

รวม 89,459.73 51,128.51 38,331.22 74.97

เปรียบเทียบรายการ

ที่มา:  สนง.สรรพากรพื้นที่ระยอง, สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 และ 2,    
ดานศุลกากรมาบตาพุด, สนง.ธนารักษพืน้ที่ระยอง, สนง.คลังจังหวัดระยอง 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 28 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

  -  ภาษีเครื่องไฟฟา  จัดเก็บได 55.93 ลานบาท  
ตํ่ากวาชวงเ ดียวกันของป ท่ีแลว  116.55 ลานบาท         
คิดเปนรอยละ 67.57 แตสูงกวาประมาณการ  40.15  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  254.44 
  -  ภาษีรถจักรยานยนต   จัดเก็บได  33.63     
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  คิดเปน    
รอยละ 100.00 
  -  ภาษีสุราแช  จัดเก็บได  29.47  ลานบาท    
สูงกวาชวงเดียวกันของป ท่ีแลว  15.23  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  106.95  และสูงกวาประมาณการ 6.22  
ลานบาท  คิดเปนรอยละ  26.75 
 

  3.  ดานศุลกากรมาบตาพุด  จัดเก็บได  820.93  
ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  140.25      
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 20.60 และสูงกวาประมาณการ  
28.51  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  3.60 
 

  4.  ธนารักษพ้ืนท่ีระยอง  จัดเก็บได  27.06      
ลานบาท  ตํ่ากวาชวงเ ดียวกันของปท่ีแลว  11.35        
ลานบาท  คิดเปนรอยละ 29.55 แตสูงกวาประมาณการ  
3.42  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  14.47 
 

  5.  สวนราชการอ่ืน จัดเก็บได 165.26 ลานบาท  
ตํ่ากวาชวง เดียวกันของปกอน  280.85  ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  62.96    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3  ผลการนําสงรายไดแผนดิน 
 

  รายไดแผนดินเดือนมิถุนายน  2553 
  เดือนมิถุนายน 2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจํานวน  9,281.22  ลานบาท  เปนรายไดจาก
ภาษีอากร  8,353.52  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  90.01  
รายไดอื่น  0 .22  ล านบาท  และ รายได เงินนอก
งบประมาณ  927.48  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  9.99 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได มิถุนายน 2553 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 8,353.52 90.01
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 0.22 0.00

รวม 8,353.74 90.01
รายไดเงินนอกงบประมาณ 927.48 9.99

รวม 927.48 9.99
รวมท้ังส้ิน 9,281.22 100.00

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบื้องตน) 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 29 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

 รายไดแผนดินสะสมปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  รายไดนําสงคลังปงบประมาณ พ.ศ.2553  
(ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553)  มีจํานวน  89,597.20  
ลานบาท  เปนรายไดจากภาษีอากร 79,754.17 ลานบาท  
คิดเปนรอยละ  89.02  รายไดอื่น  1.82  ลานบาท  และ
รายไดเงินนอกงบประมาณ 9,841.21  ลานบาท  คิดเปน
รอยละ  10.98   
 

 
 

  
   
 
  
 
 
 
 
 

3.2  ดานรายจาย 
3.2.1  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดระยอง   
  เดือนมิถุนายน 2553  จังหวัดระยองมีการ          
เบิกจายเงินงบประมาณจํานวน  1,671.66  ลานบาท     
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว 208.46 ลานบาท        
คิดเปนรอยละ  14.25  โดยมีการเบิกจายงบประจํา  
1,380.27  ลานบาท สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
112.58  ลานบาท คิดเปนรอยละ  8.88  และมีการ
เบิกจายงบลงทุน  291.39 ลานบาท  สูงกวา เดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  95.88  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  
49.04 
 

 
 

 
 
 

การเบิกจายเงนิงบประมาณ 
ประจําเดือนมิถุนายน  2553 

หนวย: ลานบาท 

จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 1,534.61 1,407.56 127.05 9.03
     1.1  งบประจํา 1,380.27 1,267.69 112.58 8.88
     1.2  งบลงทุน 154.34 139.87 14.47 10.35
2.  รายจายปกอน 137.05 55.64 81.41 146.32
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 137.05 55.64 81.41 146.32
3.  รวมการเบิกจาย 1,671.66 1,463.20 208.46 14.25
     3.1  งบประจํา 1,380.27 1,267.69 112.58 8.88
     3.2  งบลงทุน 291.39 195.51 95.88 49.04

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปที่แลวรายการ มิ.ย.53 มิ.ย.52

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 

ยอดการนําสงรายไดแผนดินสะสมแยกตามประเภทรายได 
หนวย: ลานบาท 

ประเภทรายได ต.ค.52-มิ.ย.53 สัดสวน (รอยละ)
รายไดจากภาษีอากร 79,754.17 89.02
รายไดจากการขาย 0.00 0.00
รายไดอ่ืน 1.82 0.00

รวม 79,755.99 89.02
รายไดเงินนอกงบประมาณ 9,841.21 10.98

รวม 9,841.21 10.98
รวมทั้งสิ้น 89,597.20 100.00

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS (ขอมูลเบื้องตน) 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 30 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

3.3.2  ผลการเบิกจายเงินงบประมาณสะสม 
  การเบิกจายเงินงบประมาณของปงบประมาณ 
พ.ศ.2553 (ตุลาคม 2552-มิถุนายน 2553) จังหวัดระยอง      
มีการเบิกจายเงินงบประมาณจํานวน 15,465.53  ลานบาท 
สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  3,198.96  ลานบาท   
คิดเปนรอยละ 26.08 โดยมีการเบิกจายงบประจํา 
10,884.28  ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของปท่ีแลว  
856.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.54 และมีการเบิกจาย
งบลงทุน  4,581.25 ลานบาท  สูงกวาชวงเดียวกันของ  
ปท่ีแลว  2,342.58  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  104.64 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

หนวยงานที่มีผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ.2553  สูงสุด  5  อันดับ 
งบประจํา 
1. กองทัพเรือ เบิกจายแลว  7,567.66 ลานบาท    (82.05 %) 
2. สนง.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เบิกจายแลว  

1,182.21  ลานบาท  (98.06 %) 
3. สนป.สาธารณสุข เบิกจายแลว  465.68  ลานบาท  (95.69 %) 
4. สนง.ตํารวจแหงชาติ  เบิกจายแลว  332.25  ลานบาท  

(96.61 %) 
5. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  เบิกจายแลว  

300.38  ลานบาท  (99.63 %) 
 

งบลงทุน   
1.กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  เบิกจายแลว  

817.33  ลานบาท  (89.00 %) 
2.กรมชลประทาน เบิกจายแลว 288.97 ลานบาท    

(55.94 %)  
3. กรมทางหลวงชนบท  เบิกจายแลว 51.97 ลานบาท   

(81.44 %)   
4. กรมทางหลวง เบิกจายแลว 44.86 ลานบาท  (89.58 %) 
5. สนง.คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เบิกจาย

แลว 15.50 ลานบาท  (57.85 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเบิกจายเงินงบประมาณสะสมต้ังแตตนปงบประมาณ
ถึงเดือนมิถุนายน 2553 

หนวย: ลานบาท 

(ต.ค.52-ม.ิย.53) (ต.ค.51-มิ.ย.52) จํานวน รอยละ
1.  รายจายจริงปปจจุบัน 12,813.45 11,419.93 1,393.52 12.20
     1.1  งบประจํา 10,884.28 10,027.90 856.38 8.54
     1.2  งบลงทุน 1,929.17 1,392.03 537.14 38.59
2.  รายจายปกอน 2,652.08 846.64 1,805.44 213.25
     2.1  งบประจํา 0.00 0.00 0.00 0.00
     2.2  งบลงทุน 2,652.08 846.64 1,805.44 213.25
3.  รวมการเบิกจาย 15,465.53 12,266.57 3,198.96 26.08
     3.1  งบประจํา 10,884.28 10,027.90 856.38 8.54
     3.2  งบลงทุน 4,581.25 2,238.67 2,342.58 104.64

เปรียบเทียบเบิกจายจริง
ปปจจุบันกับปท่ีแลวรายการ ปน้ี ปที่แลว

ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  และรายงานผลการ
เบิกจายจากระบบ  GFMIS 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 31 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

3.3.  ดานฐานะการคลัง 
3.3.1 ฐานะการคลังของจังหวัด 
  เดือนมิถุนายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
นําสงคลังจากเงินงบประมาณ  8,353.74  ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายปปจจุบันมีจํานวน  1,534.61  ลานบาท  
ทําใหฐานะการคลังจังหวัดเกินดุล  6,819.43  ลานบาท 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2 ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  เดือนมิถุนายน  2553  จังหวัดระยองมีรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  436.55 ลานบาท  
ขณะท่ีรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวน  
328.41  ลานบาท  ทําใหฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกินดุล  108.14  ลานบาท 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัดระยอง  เดือนมิถุนายน 2553 

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

รายได 356.49 292.06r 427.95r 436.55p
รายจาย 373.96 319.81r 302.27r 328.41p
ดุลการคลัง -17.47 -27.75 125.68 108.14

  %YOY -117.19 -135.00 -56.22 -719.00 

รายการ
2553

ที่มา:  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดระยองจํานวน 68  แหง  ไดขอมูล
จํานวน  25  แหง  คิดเปนรอยละ  36.76 

ฐานะการคลังของจังหวัดระยอง  เดือนมิถุนายน  2553 
หนวย: ลานบาท 

2552
ม.ิย. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

รายไดรวม* 8,021.69 9,986.90 8,455.14r 8,353.74p
รายจายรวม** 1,407.56 2,064.72 1,423.62 1,534.61
ดุลการคลัง 6,614.13 7,922.18 7,031.52 6,819.13

  %YOY -26.71 61.91 61.03 3.10

รายการ
2553

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



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 32 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

 

 

 
 
 

 

รายการ จํานวน
โครงการ

ยอย

 จํานวน
เงิน

จัดสรร

 ใบสั่งซื้อ
  PO

 ผลการ
เบิกจาย

 รอยละ
เบิกจาย

กอหนี้
ผูกพัน

 รอยละ
กอหนี้
ผูกพัน

คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 316 1,407.13 330.88 678.29 48.20 1,009.16 71.72 728.85 
รอบที่ 1 (วงเงิน 199,960.60 ลานบาท) 145 772.29 281.36 387.19 50.13 668.55 86.57 385.10 
1.สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 47 182.26 52.29 111.41 61.13 163.70 89.82 70.85 
โครงการชลประทานระยอง 17 179.18 52.29 108.35 60.47 160.64 89.65 70.83 
สนง.ทรัพยากรนํ้าบาดาล เขต 9 ระยอง 30 3.08 - 3.06 99.19 3.06 99.19 0.02 
2.สาขาขนสง 35 264.10 85.27 178.35 67.53 263.61 99.82 85.75 
แขวงการทางระยอง 30 217.13 85.27 131.46 60.55 216.73 99.82 85.66 
สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง 5 46.97 - 46.88 99.81 46.88 99.81 0.09 
3.สาขาการศึกษา 58 288.56 113.41 90.46 31.35 203.86 70.65 198.11 
นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 1 1.29 - 1.11 85.77 1.11 85.77 0.18 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดระยอง 11 25.39 - 4.39 17.29 4.39 17.29 21.00 
สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบ 4 7.45 5.10 1.11 14.83 6.21 83.33 6.35 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 40 221.62 77.55 83.85 37.84 161.40 72.83 137.77 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2 32.80 30.75 - - 30.75 93.74 32.80 
4.สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 4 37.18 30.20 6.97 18.75 37.18 100.00 30.20 
ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง 1 10.17 6.74 3.43 33.70 10.17 100.00 6.74 
ฐานทัพเรือสัตหีบ 2 6.26 5.82 0.43 6.91 6.26 100.00 5.82 
หนวยบัญชาการตอสูอากาศยานและรักษาฝง 1 20.75 17.64 3.11 15.00 20.75 100.00 17.64 
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 25 มิถุนายน 2553

(หนวย : ลานบาท)

 
 
 

4.1  โครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง จังหวัดระยอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 เดือนมิถุนายน 2553 
๏  จัดทําโครงการยอย  จํานวน  316  โครงการ   

  ๏  วงเงินจัดสรร จํานวน  1,407.13  ลานบาท 
๏  ผลการเบิกจาย  จํานวน  678.29  ลานบาท  (รอยละ  48.20) 
๏  คงเหลือ  จํานวน  728.85  ลานบาท  (รอยละ  51.80) 
 

สวนท่ี 4 : ความคืบหนาการเบิกจายโครงการภายใตปฏิบัติการไทยเขมแข็ง  
                 และงบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 33 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน 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) 171 634.84 49.52 291.10 45.85 340.62 53.65 343.74 
1.สาขาทรัพยากรน้ําและการเกษตร 3 80.36 39.18 31.25 38.88 70.43 87.64 49.11 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 3 ระยอง 1 0.05 - 0.03 62.60 0.03 62.60 0.02 
สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง 1 0.37 - 0.34 92.77 0.34 92.77 0.03 
โครงการชลประทานระยอง 2 79.94 39.18 30.87 38.62 70.05 87.63 49.07 
2.สาขาการศึกษา 2 23.17 6.26 1.33 5.74 7.59 32.75 21.84 
สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 23.17 6.26 1.33 5.74 7.59 32.75 21.84 
3.สาขาสวัสดิภาพของประชาชน 7 14.46 4.08 7.59 52.49 11.67 80.68 6.87 
สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 1 4.08 4.08 - - 4.08 100.00 4.08 
สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กระยอง 1 4.50 - 1.80 40.00 1.80 40.00 2.70 
นิคมสรางตนเองจังหวัดระยอง 5 5.89 - 5.79 98.35 5.79 98.35 0.10 
4.สาขาการลงทุนในระดับชุมชน 159 516.85 - 250.93 48.55 250.93 48.55 265.92 
สํานักงานทองถิ่นจังหวัดระยอง 120 343.25 - 234.72 68.38 234.72 68.38 108.53 
สํานักงานจังหวัดระยอง 39 173.60 - 16.22 9.34 16.22 9.34 157.38 

รายงานผลการเบิกจายเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
แยกตามสาขา จังหวัดระยอง ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2553 (ตอ)

(หนวย : ลานบาท)

 
ที่มา: กลุมระบบบริหารการคลัง (GFMIS) สํานักงานคลังจังหวัดระยอง 

 
 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 34 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงิน
ที่ไดรับจัดสรร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

 รวมทั้งสิ้น 45,075,300.00 21,492,460.26 47.68 23,582,839.74 52.32
24,625,000.00 11,123,868.90 45.17 13,501,131.10 54.83

1 โครงการสงเสริมปทองเที่ยวจังหวัดระยอง 2553 19,000,000.00 7,747,000.00 40.77 11,253,000.00 59.23

2 โครงการตรวจสอบฟารมมาตรฐานอยางย่ังยืน 500,000.00 265,981.90 53.20 234,018.10 46.80
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสําปะหลัง 2,025,000.00 1,980,950.00 97.82 44,050.00 2.18

4 โครงการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยใชปุยพืชสด 1,100,000.00 978,356.00 88.94 121,644.00 11.06

5 โครงการสงเสริมการเลี้ยงโคเน้ือในสวนผลไม
เพื่อเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกร

2,000,000.00 151,581.00 7.58 1,848,419.00 92.42

7,450,300.00 2,727,938.60 36.62 4,722,361.40 63.38
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
5,000,000.00 572,723.00 11.45 4,427,277.00 88.55

9 โครงการสายใยรักแหงครอบครัวในพระ
ราชูปถัมภ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร

200,000.00 83,600.00 41.80 116,400.00 58.20

แบบติดตามการเบิกจายของงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จังหวัดระยอง ประจําเดือนมิถุนายน 2553 

ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึง สิ้นเดือนมิถุนายน 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  21.49  ลานบาท  (รอยละ 47.68) 
๏  คงเหลือ  จํานวน  23.58  ลานบาท  (รอยละ 52.32) 

 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 35 l

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดระยอง เดือนมิถุนายน ป 2553   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงิน
ท่ีไดรับจัดสรร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรมคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห และกิจกรรม
ตามราชพิธี ประจําป 2553

200,000.00 182,809.60 91.40 17,190.40 8.60

3,000,000.00 989,801.56 32.99 2,010,198.44 67.01
11 โครงการฟนฟูแมน้ําประแสร   อําเภอแกลง   

จังหวัดระยอง
1,000,000.00 141,524.20 14.15 858,475.80 85.85

12 โครงการพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษพ้ืนที่ปา
ไมในเมือง

2,000,000.00 848,277.36 42.41 1,151,722.64 57.59

10,000,000.00 6,650,851.20 66.51 3,349,148.80 33.49
13 โครงการคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ
10,000,000.00 6,650,851.20 66.51 3,349,148.80 33.49

แบบติดตามการเบิกจายของงบจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
จังหวัดระยอง ประจําเดือนมิถุนายน 2553 

ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึง สิ้นเดือน มิถุนายน 2553 (ตอ)

4.การบริหารจัดการ

โครงการท่ี เบิกจาย คงเหลือ

3.การบริหารจัดการดานทรัพยากรสิ่งแวดลอม

(หนวย : บาท)

ท่ีมา : กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดระยอง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2553 



 
 

 

 

                                                                                                  

 สํานักงานคลังจังหวัดระยอง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง l 36 l
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5.1  สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) 
 

 
 

 
 

 
 

  
 สินคาหนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)         
ในเ ดือนมิถุนายน 2553  หดตัวเ ม่ือเ ทียบกับเ ดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  โดยมียอดการจําหนาย  จํานวน 
126.46 ลานบาท  หดตัวรอยละ 5.91 ตามการลดลงของ
สินคาประเภทอาหาร,  ของใช/ของตกแตง/ของท่ีระลึก 
และเครื่องด่ืม สําหรับสินคาOTOP ระดับ 5 ดาวท่ีสําคัญ
ของจังหวัด  ไดแก  ปลาหมึกปรุงรส  ทุเรียนทอดกรอบ 
สับปะรดสุญญากาศ  น้ําปลา  ปลากระตักปรุงรส
สมุนไพร  น้ํามังคุดเขมขน  และชุดสําเร็จรูปสตรีผาไทย  
เปนตน และสินคาOTOP ไดมีการประชาสัมพันธสินคา 
ผานทางเครื่องคอมพิวเตอรอัจฉริยะต้ังอยูดานหนา   
ศูนยราชการจังหวัดระยอง การจัดทําแผนพับ 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        
ในชวง 3 เดือนขางหนา (ไตรมาสท่ี 3/2553) คาดวา
มูลคาการจําหนายสินคาขยายตัวไดดี  ท้ังนี้  ไดมีการจัด
สถานท่ีจําหนาย สินค า  OTOP  ในทุกอํ า เภอ เ พ่ือ
ใหบริการ นักทอง เ ท่ีย วแ ละ ผูสัญจร ไ ด เ ลือกซื้ อ  
ประกอบกับมีการเผยแพรสินคาผานทางอินเทอรเน็ต
เพ่ือขยายตลาดสําหรับลูกคาท่ีอยูในตางจังหวัดสามารถ
เลือกซื้อสินคาไดสะดวกมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
หนวย:  ลานบาท 

2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

มูลคาการจําหนายสินคา OTOP 134.41 139.14 128.12 126.46
  %YOY -10.07 0.94 -4.22 -5.91 
1. อาหาร 98.93 101.91 93.65 98.02
  %YOY -4.95 0.56 -4.19 -0.92 
2. เครื่องด่ืม 1.56 1.27 0.92 0.85
  %YOY -70.29 -20.63 -43.90 -45.51 
3.ผาและเครื่องแตงกาย 1.13 1.40 1.33 1.50
  %YOY 39.51 50.54 44.57 32.74
4.ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 32.31 33.18 27.77 24.83
  %YOY -6.48 -0.78 -15.39 -23.15 
5.สมุนไพรที่ไมใชอาหาร 0.48 1.38 4.45 1.26
  %YOY -89.94 155.56 595.31 162.50
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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  ในเดือนมิถุนายน 2553  การใหสินเชื่อของ
โครงการธนาคารประชาชนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับเดือน
เดียวกันของปท่ีแลว  โดยอนุมัติเงินกูจํานวน 210 ราย 
(ลดลงรอยละ 17.32) จํานวนเงินกูคงเหลือ 254.09    
ลานบาท  (เพ่ิมข้ึนรอยละ 139.23)  สวนยอดหนี้คาง
ชําระต้ังแต  3  เดือนข้ึนไป  มีจํานวน  13.91  ลานบาท  
(ลดลงรอยละ 51.60)  และรอยละของหนี้ท่ีคางชําระ 
รอยละ  5.46  (ลดลงรอยละ  79.80) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการธนาคารประชาชน 
หนวย:  ลานบาท 

2552
มิ.ย. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

อนุมัติเงินกู(ราย) 179.00 286.00 68.00 210.00
  %YOY 19.33 240.48 -30.61 17.32
จํานวนเงินกู 9.12 10.69 n.a. n.a.

  %YOY 103.57 293.01  -  -
รับชําระคืน 6.11 8.96 n.a. n.a.

  %YOY 30.84 95.21  -  -
เงินกูคงเหลือ 106.21 258.37 238.85 254.09

  %YOY 1.31 148.24 131.78 139.23
หน้ีคางชําระ 3 เดือนขึ้นไป 28.73 14.97 12.16 13.91

  %YOY 21.89 -41.71 -55.69 -51.60 
รอยละของหนี้คางชําระ 27.05 5.80 5.09 5.46

  %YOY 20.33 -76.49 -80.89 -79.80 
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หมายเหตุ :  n.a.  คือ  ไมมีขอมูล 
ที่มา :  ธนาคารออมสิน เขตระยอง 

 


