ฉบับที่ 1/2560 ประจาเดือนมกราคม 2560 สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ขอเสนอสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านโดยเนื้อหาที่เสนอในครั้งนี้เป็นข้อมูล
สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายประจาเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2559
และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาเดือน
มกราคม พ.ศ . 25 60
เรื่องระเบียบ/กฎหมายเสนอเรื่อง “ขอเชิญชวนสมัครวารสารกรมบัญชีกลาง
ประจาปี 2560”

สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายเดือน ธันวาคม 2559
เดือน ธันวาคม 2559 จังหวัดเชียงรายจัดเก็บรายได้สุทธิ
284.54 ล้านบาท ต่ากว่า เดือนเดียวกันของปีก่อน 32.08 ล้านบาท
(ปีก่อนจัดเก็บได้ 316.62 ล้านบาท ) ลดลงร้อยละ 10.13 เป็นผลมา
จากการจัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่นลดลงร้อยละ 21.12 จากการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และอากรแสตมป์ของสานักงานที่ดิน
จังหวัดเชียงราย เป็นสาคัญ สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงรายจัดเก็บ
รายได้ลดลงร้อยละ 9.01 จากการจัดเก็บภาษีประเภทภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์
ลดลง ในขณะที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 64.11 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บรายได้ค่าขายอาคาร
และค่าโอนสิทธิการเช่าที่ดิน
รวมทั้งสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
เชียงรายและด่านศุลกากรจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.28 และ
16.83 ตามลาดับ โดยผลการจัดเก็บรายได้จาแนกตามหน่วยงานสรุป
ได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ทีม่ าของรายได้
สานักงานสรรพากรพืน้ ที่
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
ด่านศุลกากร
สานักงานธนารักษ์พนื้ ที่
ส่วนราชการอืน่
รวมรายได้ จดั เก็บ

ปีนี้

ปีทแี่ ล้ว

เทียบปีนี้กบั ปีทแี่ ล้ว
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ร้อยละ
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ที่มา : สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
สานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ด่านศุลกากร และ ระบบ GFMIS

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ หน่วยเบิกจ่าย
ในจังหวัดเชียงราย (งบ Function) และงบมิติพื้นที่ (Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

งปม.จัดสรร
3,924.46
5,106.39
9,030.85

ผลการ
เบิกจ่าย
2,943.34
1,944.41
4,887.75

ร้อยละ
เบิกจ่าย
75.00
38.08
54.12

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับจัดสรร (งบ Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

งปม.จัดสรร
119.92
236.38
356.30

ผลการ
เบิกจ่าย
44.25
23.43
67.68

ร้อยละ
เบิกจ่าย
36.90
9.91
18.99

ผลการเบิกจ่ายเงินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2560
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
ร้อยละ
อนุมัตใิ ห้กนั เงินไว้เบิก ผลเบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เหลือ่ มปี
ปีงบฯ 2559
1,855.37 1,223.99 65.97
ก่อนปีงบฯ 2559
205.34
49.75 24.23
รวมเงินกันฯ
2,060.71 1,273.75 61.81
งบประมาณ
เหลือ่ มปี

กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.5/ว2
ลงวันที่ 5 มกราคม 2560เรื่องการจัดส่งรายงานการเงินของ
หน่วยงานภาครัฐ
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.4/ว2
ลงวันที่ 9 มกราคม 2560 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงาน
พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.4/ว5 ลงวันที่
9 มกราคม 2560 เรื่อง การกาหนดวันและวิธีการ
ปฏิบัติงานสาหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กาหนดจ่าย
สิ้นเดือน
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ ว 6
ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ 0402.3/ว 5
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ภาพกิจกรรมคลังจังหวัดเชียงราย

นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมอวยพรเนื่องใน
วันปีใหม่ 2560 แด่นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ
นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในวันที่
11 มกราคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ระเบียบ / กฎหมาย
ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง
ประจาปี 2560
ด้วยกรมบัญชีกลางได้จัดทาวารสารกรมบัญชีกลาง
ก้าวสู่ปีที่ 58 ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎหมายและ ระเบียบ
การคลัง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ การตรวจสอบภายใน บทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลังซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ค้าภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป โดยเป็น
วารสารราย 2 เดือน ปีละ6 ฉบับ (มกราคม – ธันวาคม) ค่าสมัคร
สมาชิกปีละ 390 บาท ฟรีค่าจัดส่ง ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐ
สามารถเบิกจ่ายค่าสมัครสมาชิกวารสารจากเงินงบประมาณได้
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12 และ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96
ลงวันที่ 16 กันยายน 2553
จึงขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกวารสารกรมบัญชีกลาง
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
ที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน อันจะทาให้การทางานของบุคลากร
ในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครพร้อม
ชาระเงินได้ที่สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์
053-150176-7 หรือสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลด
ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
http://www.cgd.go.th/cri

สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ฉบับที่ 1 / 2560 ประจาเดือน มกราคม 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

