ฉบับที่ 2/2560 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560 สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ขอเสนอสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านโดยเนื้อหาที่เสนอในครั้งนี้เป็นข้อมูล
สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายประจาเดือน
มกราคม พ.ศ. 2560
และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ . 25 60
เรื่องระเบียบ/กฎหมายเสนอเรื่อง “ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ........”

สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายเดือน มกราคม 2560
เดือนมกราคม 2560 จังหวัดเชียงรายจัดเก็บรายได้สุทธิ
265.73 ล้านบาท ต่ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 33.66 ล้านบาท
(ปีก่อนจัดเก็บได้ 299.39ล้านบาท ) ลดลงร้อยละ 11.24 เป็นผลมาจาก
การจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่นลดลงร้อยละ 22.27 จากการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงราย เป็นสาคัญ ด่านศุลกากรจัดเก็บรายได้ลดลง
ร้อยละ 16.29 จากการจัดเก็บอากรขาเข้าของด่านศุลกากรเชียงแสน
และด่านศุลกากรเชียงของ สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงรายจัดเก็บ
รายได้ลดลงร้อยละ 6.81 จากการจัดเก็บภาษีประเภทภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ลดลง ในขณะที่
สานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73
ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บรายได้จากค่าเช่าอาคาร และ
ค่าต่ออายุสัญญาเช่าอาคารโดยผลการจัดเก็บรายได้จาแนกตาม
หน่วยงานสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ทีม่ าของรายได้
สานักงานสรรพากรพืน้ ที่
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
ด่านศุลกากร
สานักงานธนารักษ์พนื้ ที่
ส่วนราชการอืน่
รวมรายได้ จดั เก็บ

ปีนี้

ปีทแี่ ล้ว

เทียบปีนี้กบั ปีทแี่ ล้ว
จานวน
ร้อยละ

176.52

189.43

-12.91

-6.81

6.32

6.43

-0.11

-1.63

14.68

17.54

-2.86

-16.29

4.24

3.69

0.54

14.73

63.97

82.30

-18.33

-22.27

265.73

299.39

-33.66

-11.24

ที่มา : สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
สานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ด่านศุลกากร และ ระบบ GFMIS

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ หน่วยเบิกจ่าย
ในจังหวัดเชียงราย (งบ Function) และงบมิติพื้นที่ (Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

งปม.จัดสรร
4,060.19
5,151.29
9,211.48

ผลการ
เบิกจ่าย
3,307.19
2,265.73
5,572.92

ร้อยละ
เบิกจ่าย
81.45
43.98
60.50

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับจัดสรร (งบ Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งปม.จัดสรร

ผลการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายจ่ายประจา
121.52
51.88
42.70
รายจ่ายลงทุน
234.78
30.36
12.93
ภาพรวม
356.30
82.24
23.08
ผลการเบิกจ่ายเงินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
ร้อยละ
อนุมัตใิ ห้กนั เงินไว้เบิก ผลเบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เหลือ่ มปี
ปีงบฯ 2559
1,928.56 1,336.94 69.32
ก่อนปีงบฯ 2559
206.85
56.99 27.55
รวมเงินกันฯ
2,135.42 1,393.93 65.28
งบประมาณ
เหลือ่ มปี

กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ 0402.3/ว 5
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ 0402.3/ว 6
ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0414.4/ว26 ลงวันที่
25 มกราคม 2560 เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรหัส
งบประมาณที่จาแนกเป็นรายจ่ายประจาหรือรายจ่ายลงทุน
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 38 ลงวันที่
8 กุมภาพันธ์ 2560เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ภาพกิจกรรมคลังจังหวัดเชียงราย

ระเบียบ / กฎหมาย
ความคืบหน้า
ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ........
ร่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้ผ่านการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับ ใช้ อย่างเป็น
ทางการหลังจากนั้น 180 วัน โดยสาระสาคัญของกฎหมายจะ
ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจด้วย จากเดิมในการ
จัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีกฎหมายของตัวเองจะใช้
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของสานักนายกรัฐมนตรี โดยใช้มาตั้งแต่
ปี 2521 ซึ่งระเบียบดังกล่าวไม่ทันสมัย รวมถึงบทลงโทษยัง
ไม่ครอบคลุมผู้สั่งการ กระทรวงการคลังจึงยกร่างกฎหมายขึ้นมา
ใหม่ซึ่ง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง ฯ จะใช้ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีการนาสัญญาคุณธรรมมาใช้ และระบบตรวจสอบความ
โปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector
Transparency Initiative หรือ CoST) มาใส่ไว้ใน พ.ร.บ. และ
พ.ร.บ. จะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นระบบมากขึ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
และลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยัง
กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และที่สาคัญประเทศจะ
ได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้อย่างมาก

นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย เป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการ ฯ

สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ฉบับที่ 2 / 2560 ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2560
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

