ฉบับที่ 3/2560 ประจาเดือนมีนาคม 2560 สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ขอเสนอสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านโดยเนื้อหาที่เสนอในครั้งนี้เป็นข้อมูล
สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายประจาเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาเดือน
มีนาคม พ.ศ . 25 60
เรื่องระเบียบ/กฎหมายเสนอเรื่อง“โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ”

สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 จังหวัดเชียงรายจัดเก็บรายได้สุทธิ
268.38 ล้านบาท ต่ากว่า เดือนเดียวกันของปีก่อน 62.81 ล้านบาท
(ปีก่อนจัดเก็บได้ 331.19ล้านบาท) ลดลงร้อยละ 18.97เป็นผลมาจากการ
จัดเก็บรายได้ของส่วนราชการอื่นลดลงร้อยละ 41.56 จากการจัดเก็บภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีธุรกิจเฉพาะ ของสานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงราย เป็นสาคัญ ด่านศุลกากรจัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ 34.59
จากการจัดเก็บอากรขาเข้าของด่านศุลกากรเชียงแสน และรายได้อื่นๆ
ของด่านศุลกากรแม่สาย สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงรายจัดเก็บรายได้
ลดลงร้อยละ 27.44 จากการจัดเก็บภาษีสุรา และภาษียาสูบ และสานักงาน
สรรพากรพื้นที่เชียงรายจัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ 9.56 จากการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
อากรแสตมป์ ในขณะที่สานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายจัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.07 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บรายได้จากค่าเช่าที่ดิน
และค่าเช่าอาคารโดยผลการจัดเก็บรายได้จาแนกตามหน่วยงานสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ทีม่ าของรายได้
สานักงานสรรพากรพืน้ ที่
สานักงานสรรพสามิตพืน้ ที่
ด่านศุลกากร
สานักงานธนารักษ์พนื้ ที่
ส่วนราชการอืน่
รวมรายได้ จดั เก็บ

ปีนี้

ปีทแี่ ล้ว

เทียบปีนี้กบั ปีทแี่ ล้ว
จานวน
ร้อยละ

189.69

209.75

-20.05

-9.56

4.62

6.36

-1.75

-27.44

13.44

20.55

-7.11

-34.59

8.34

5.05

3.29

65.07

52.29

89.48

-37.19

-41.56

268.38

331.19

-62.81

-18.97

ที่มา : สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย สานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย
สานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย ด่านศุลกากร และ ระบบ GFMIS

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ในส่วนของงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ หน่วยเบิกจ่าย
ในจังหวัดเชียงราย (งบ Function) และงบมิติพื้นที่ (Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งปม.จัดสรร

รายจ่ายประจา 4,952.54
รายจ่ายลงทุน 5,246.99
ภาพรวม
10,199.53

ผลการ
เบิกจ่าย
4,174.51
3,014.86
7,189.37

ร้อยละ
เบิกจ่าย
84.29
57.46
70.49

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับจัดสรร (งบ Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

งปม.จัดสรร
123.25
233.06
356.30

ผลการ
เบิกจ่าย
61.86
54.17
116.03

ร้อยละ
เบิกจ่าย
50.19
23.24
32.56

ผลการเบิกจ่ายเงินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2560
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณทีไ่ ด้รับ
ร้อยละ
อนุมัตใิ ห้กนั เงินไว้เบิก ผลเบิกจ่าย
เบิกจ่าย
เหลือ่ มปี
ปีงบฯ 2559
1,966.79 1,495.77 76.05
ก่อนปีงบฯ 2559
206.74
69.89 33.81
รวมเงินกันฯ
2,173.53 1,565.66 72.03
งบประมาณ
เหลือ่ มปี

กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ 0408.4/ว 26
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0420/ว 27 ลงวันที่
6 มีนาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้
ลูกจ้างประจาของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.4/ว71
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งเอกสารชดใช้
คืนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน
4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0402.2/ว 74
ลงวันที่ 9 มีนาคม 2560 เรื่อง การวางอุปกรณ์รับชาระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 77ลงวันที่
13 มีนาคม 2560 เรื่อง การกาหนดระยะเวลาการปิดงวด
บัญชีในระบบ GFMIS
6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 78 ลงวันที่
13 มีนาคม 2560เรื่อง การบันทึกรหัสรายได้และรหัสแหล่ง
ของเงินในระบบ GFMIS
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 16.2/ว 91 ลงวันที่
20 มีนาคม 2560 เรื่อง กาหนดและซ้อมความเข้าใจการ
เบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)

ภาพกิจกรรมคลังจังหวัดเชียงราย

ระเบียบ / กฎหมาย
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
(การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เริ่ม 3 เม.ย. – 15 พ.ศ. 2560)
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
1.มีสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(เกิดก่อนวันที่ 16 พ.ค.2542)
3.ว่างงานหรือมีรายได้ในปี พ.ศ.2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
4.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือมีรายได้รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
5.กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
กาหนด

สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ฉบับที่ 3 / 2560 ประจาเดือน มีนาคม 2560
The Chiang Rai Provincial Office of The Comptroller General

(ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน
เช่น รายได้ ทรัพย์สินและหนี้สินของตน)

นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย
เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้าพระธาตุดอยตุง "หกเป็งล่องฟ้า
ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" ประจาปี2560 โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา
พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีสรงน้าพระธาตุดอยตุง และห่มผ้าพระธาตุ
ณ วัดพระธาตุดอยตุง อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันอาทิตย์ที่
12 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.

ในจังหวัดเชียงรายผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1.สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย โทร. 053-150-176-7
2.ธ.ก.ส. ทุกสาขา
3.ธนาคารกรุงไทยฯ ทุกสาขา
4.ธนาคารออมสิน ทุกสาขา

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

