ฉบับที่ 12/2559 ประจ ำเดื อนธันวำคม 2559 ส ำนั กงำนคลั งจังหวัดเชี ยงรำย
ขอเสนอสำระข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่ำนโดยเนื้อหำที่เสนอในครั้งนี้เป็นข้อมูล
สรุ ป รำยได้ ข องจั ง หวั ด เชี ย งรำยประจ ำเดื อ น พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559
และสรุ ป ผลกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น งบประมำณประจ ำเดื อ น ธั น วาคม พ.ศ. 2559
เรื่องระเบียบ/กฎหมำยเสนอเรื่อง “สำรวจรำยชื่อข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560”

สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายเดือน พฤศจิกายน 2559
เดือนพฤศจิกำยน 2559 จังหวัดเชียงรำยจัดเก็บรำยได้สุทธิ
256.53 ล้ำนบำท ต่ ำกว่ ำเดือนเดี ยวกั นของปี ก่อน 0.15 ล้ ำนบำท
(ปีก่อนจัดเก็บได้ 256.68 ล้ำนบำท) ลดลงร้อยละ 0.06 เป็นผลมำจำก
กำรจัด เก็บ รำยได้ ของส ำนักงำนธนำรักษ์พื้ นที่ เชียงรำยลดลงร้อยละ
70.64 เนื่ องจำกกำรจั ดเก็ บรำยได้ค่ ำเช่ ำที่ ดิ นลดลง ด่ ำนศุล กำกร
จัด เก็ บ รำยได้ ล ดลงร้ อยละ 14.78 จำกกำรจั ด เก็ บ อำกรขำเข้ ำ ของ
ด่ำนศุลกำกรเชี ยงแสนลดลง เป็ นสำคัญ สำนั กงำนสรรพสำมิตพื้ นที่
เชี ย งรำยจั ด เก็ บ รำยได้ ล ดลงร้ อ ยละ 7.28 ส่ ว นใหญ่ ล ดลงจำก
กำรจั ด เก็ บ รำยได้ อื่น ในขณะที่ ส ำนั กงำนสรรพำกรพื้ นที่ เชี ย งรำย
จัดเก็ บรำยได้เพิ่มขึ้ นร้อยละ 2.12 จำกกำรจัด เก็บ ภำษีป ระเภทภำษี
เงินได้บุคคลธรรมดำ และภำษีธุรกิจเฉพำะเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่วนรำชกำรอื่น
จัดเก็บรำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 โดยผลกำรจัดเก็บรำยได้จำแนกตำม
หน่วยงำนสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
ทีม่ าของรายได้
สานักงานสรรพากรพืน้ ที่
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
ด่านศุลกากร
สานักงานธนารักษ์พนื้ ที่
ส่วนราชการอืน่
รวมรายได้ จดั เก็บ

ปีนี้

ปีทแี่ ล้ว

เทียบปีนี้กบั ปีทแี่ ล้ว
จานวน
ร้อยละ

162.79

159.41

3.38

2.12

5.78

6.24

-0.45

-7.28

16.85

19.77

-2.92

-14.78

0.80

2.72

-1.92

-70.64

70.31

68.54

1.77

2.58

256.53

256.68

-0.15

-0.06

ที่มำ : สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่เชียงรำย สำนักงำนสรรพสำมิตพื้นที่เชียงรำย
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เชียงรำย ด่ำนศุลกำกร และ ระบบ GFMIS

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้หน่วยเบิกจ่าย
ในจังหวัดเชียงราย (งบ Function) และงบมิติพื้นที่ (Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

งปม.จัดสรร
3,807.86
5,164.55
8,972.41

ผลการ
เบิกจ่าย
2,635.76
1,604.47
4,240.23

ร้อยละ
เบิกจ่าย
69.22
31.07
47.26

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับจัดสรร (งบ Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

งปม.จัดสรร
119.92
236.38
356.30

ผลการ
เบิกจ่าย
27.99
3.22
31.21

ร้อยละ
เบิกจ่าย
23.34
1.36
8.76

ผลการเบิกจ่ายเงินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 23 ธันวาคม 2559
หน่วย : ล้ำนบำท

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
ร้อยละ
อนุมัตใิ ห้กนั เงินไว้เบิก ผลเบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เหลือ่ มปี
ปีงบฯ 2559
1,847.42 1,042.26 56.42
ก่อนปีงบฯ 2559
205.22
36.62 17.85
รวมเงินกันฯ
2,052.65 1,078.88 52.56
งบประมาณ
เหลือ่ มปี

กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
1. หนั งสื อกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0408.5/
ว 154 ลงวั นที่ 21 พฤศจิ ก ำยน 2559 เรื่ อง กำรประกำศ
ก ำหนดส ำนั ก งำนในพื้ น ที่ พิ เ ศษ ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2560
2. หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลำง ที่ กค 0410.2/ว 445
ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมำตรฐำนเพือ่
ใช้ ใ นระบบกำรบริ ห ำรกำรเงิ น กำรคลั ง ภำครั ฐ แบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
3. หนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลำง ที่ กค 0410.2/ว 446
ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง มำตรฐำนกำรบัญ ชี
ภำครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4. หนั งสื อกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0402.2/
ว 159 ลงวันที่ 7 ธันวำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติใน
กำรเบิกจ่ำยเงินสำหรับโครงกำรยกระดับ ศักยภำพหมู่บ้ำน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ฐำนรำกตำมแนวทำงประชำรั ฐ
ประจำปีงบประมำณ 2560
5. หนัง สือกรมบัญ ชีก ลำง ด่วนที่ สุด ที่ กค 0416.4/
ว 457 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตรำ
ค่ำอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในกำรบำบัดโรค (ฉบับที่ 4)

ภาพกิจกรรมคลังจังหวัดเชียงราย

นำยบุ ญ เวทย์ ศรีพ วงใจ รองผู้ว่ำรำชกำรจัง หวัด เชี ยงรำย
เป็ นประธำนในกำรประชุ มคณะกรรมกำรติ ด ตำมเร่ งรั ด กำรใช้ จ่ำย
เงิ น งบประมำณรำยจ่ ำ ยจั ง หวั ด เชี ย งรำย ประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 14 ธันวำคม 2559 เวลำ 09.00 น.
โดยมีนำงสุภัทร โรจน์บวรวิทยำ คลังจังหวัดเชีย งรำย เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ

ระเบียบ / กฎหมาย
สารวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจา
ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรขอรับ
และกำรจ่ ำยบ ำเหน็ จ บ ำนำญข้ ำรำชกำร พ.ศ. 2527
และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6 กำหนดให้ข้ำรำชกำรที่พ้นจำก
รำชกำรเพรำะเกษียณอำยุ ยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนำญ
ต่อส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดล่วงหน้ำได้เป็นเวลำ 8 เดือน
ก่อนวันครบเกษียณอำยุตำมหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำง
ก ำหนด และข้อ 16 ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบกรอก
ข้อควำมในแบบคำขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ให้ครบถ้ว น
รวบรวมหลักฐำนเกี่ยวกับกำรขอรับบำเหน็จบำนำญแล้ว
เสนอหั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำร หรื อ ผู้ ว่ำ รำชกำรจั ง หวั ด
แล้ วแต่ ก รณี ล งน ำม ใน แ บ บ ค ำขอ แล้ วส่ งไป ยั ง
กรมบั ญ ชี ก ลำง ในกรณี ที่ มี ห น่ ว ยงำนที่ ตั้ ง อยู่ ใ น
ส่วนภูมิภำคให้ยื่นต่อสำนักงำนคลังเขตภำยในสำมสิบวัน
นับ แต่วันรับ เรื่อง พร้อมทั้ง ส่งข้อมู ล ที่บันทึก และแบบ
ค ำขอ รั บ ดั งก ล่ ำว ผ่ ำน ระ บ บ บ ำเห น็ จ บ ำน ำญ
(e-pension) ดั ง นั้ น ส ำนั ก งำนคลั ง จั ง หวั ด เชี ย งรำย
จึงขอให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในจังหวัดเชียงรำยทำกำร
ส ำรวจรำยชื่อข้ ำรำชกำรและลู ก จ้ำงประจ ำที่ จ ะครบ
เกษี ย ณอำยุ ร ำชกำรในปี ง บประมำณ พ.ศ.2560
เพื่อรวบรวมส่งสำนักงำนคลังเขต 5 และใช้ประกอบกำร
พิจำรณำสั่งจ่ำยบำเหน็จบำนำญต่อไป

สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ฉบับที่ 12 / 2559 ประจาเดือน ธันวาคม 2559
The Chiang Rai Provincial Office of The Comptroller General

สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง ชร. 57100
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5315-0176-7
มหาดไทย 26157
Website : http://www.cgd.go.th/cri
E-mail :cri@cgd.go.th

