ฉบับที่ 9/2560 ประจาเดือนกันยายน 2560 สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ขอเสนอสาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่าน โดยเนื้อหาที่เสนอในครั้งนี้เป็นข้อมูล
สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายประจาเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560
และสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาเดือน
กันยายน พ.ศ . 25 60
เรื่องระเบียบ/กฎหมาย เสนอเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธี ปฏิบัติ ในการจัดข้าราชการ
เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.
2560 และ พระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงาน ประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560”

สรุปรายได้ของจังหวัดเชียงรายเดือน สิงหาคม 2560
เดือน สิงหาคม 2560 จังหวัดเชียงรายจัดเก็บรายได้สุทธิ 336.95
ล้านบาท สูงกว่า เดือนเดียวกันของปีก่อน 1.71 ล้านบาท (ปีก่อนจัดเก็บได้
335.24 ล้านบาท ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.51 เป็นผลมาจากการจัดเก็บรายได้
ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.69 ส่วนใหญ่
เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าอาคาร และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน
ด่านศุลกากร
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.32 จากการจัดเก็บอากรขาเข้าของด่านศุลกากร
เชียงแสน ส่วนราชการอื่นจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 จากการจัดเก็บ
รายได้ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย และการ
จัดเก็บค่าปรับของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายที่เพิ่มขึ้น
เป็นสาคัญ สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงรายจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40
จากการจัดเก็บรายได้ประเภทภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากร
แสตมป์ ในขณะที่สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย และสานักงานสรรพสามิตพื้นที่
เชียงราย จัดเก็บรายได้ลดลงร้อยละ 21.15 และ 18.16 ตามลาดับโดย ผลการ
จัดเก็บรายได้จาแนกตามหน่วยงานสรุปได้ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ทีม่ าของรายได้
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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 15 กันยายน 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งปม.จัดสรร

ผลการ
เบิกจ่าย

รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม

7,241.26
5,527.78
12,769.04

6,826.10
4,613.83
11,439.93

ร้อยละ
เบิกจ่าย
94.27
83.47
89.59

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
ของจังหวัดเชียงรายที่ได้รับจัดสรร (งบ Area)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

งปม.จัดสรร

ผลการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ
เบิกจ่าย

รายจ่ายประจา
123.25
96.54
78.33
รายจ่ายลงทุน
233.06
167.95
72.06
ภาพรวม
356.31
264.49
74.23
ผลการเบิกจ่ายเงินเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของจังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560
หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ
ผลการ ร้อยละ
ทีไ่ ด้รับอนุมัตใิ ห้กนั เงิน
เบิกจ่าย เบิกจ่าย
ไว้เบิกเหลือ่ มปี
ปีงบฯ 2559
1,966.23 1,726.38 87.80
ก่อนปีงบฯ 2559
207.97
99.37 47.78
รวมเงินกันฯ
2,174.20 1,825.75 83.97
งบประมาณ
เหลือ่ มปี

กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ
1. หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 146
ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 147
ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัด
ข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560
3. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 338 ลงวันที่
5 กันยายน 2560 เรื่อง แนวการตรวจสอบภายในสาหรับการรับเงิน
และนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
แนวการตรวจสอบภายในสาหรับการจ่ายเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
4. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0402.5/ว 339
ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560
ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS
5. หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 342 ลงวันที่
5 กันยายน 2560 เรื่อง การกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 148
ลงวันที่ 11 กันยายน 2560 เรื่อง การประกาศกาหนดสานักงาน
ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสานักงานในพื้นที่พิเศษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 354
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
สาหรับการปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมคลังจังหวัดเชียงราย

ระเบียบ / กฎหมาย
หลักเกณฑ์และวิธปี ฏิบัตใิ นการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย
ในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
ตามที่กระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของ
ทางราชการ พ.ศ.2551 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0422.3/ว106 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิก
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัย
ในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2551 และกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของ
ทางราชการพ.ศ .2560 ขึ้นใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่
www.cgd.go.th หัวข้อ ภารกิจการควบคุม
ด้านบุคลากรภาครัฐ “หนังสือเวียน”

สานักงานคลังจังหวัดเชียงราย
ฉบับที่ 9 / 2560 ประจาเดือน กันยายน 2560
The Chiang Rai Provincial Office of The Comptroller General

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสาหรับการปฏิบัติงาน
ประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
ด้วยพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสาหรับ
การปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 134 ตอนที่ 89 ก วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ภารกิจการควบคุมด้าน
งบบุคลากรของบุคลากรภาครัฐ “หนังสือเวียน”
นางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา คลังจังหวัดเชียงราย
เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ตามแนวทางบริหารจัดการสิทธิสาหรับ
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนภูมิภาค
เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องธรรมปัญญา ชั้น 2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

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

