การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณจังหวัดระยอง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2562
1. ขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการตามระเบียบของกรมธนารักษ์
งบประมาณ
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตร
ตาบลกระแสบน หมู่ที่ 9 ตาบลกระแสบน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

2

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ
มังคุด หมู่ที่ 8 ตาบลชากโดน อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง

3

โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณสระน้า
หลังตลาดชุมแสง ชุมชนที่ 5 หมู่ที่ 1 ตาบลชุมแสง
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

รายละเอียดย่อ

3,550,000 ก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผลผลิต
ทางการเกษตร ขนาดกว้าง 18.00
เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 8.30
เมตร หรือมีพนื้ ที่อาคารไม่น้อยกว่า
720 ตารางเมตร
2,750,000 ก่อสร้างอาคารที่ทาการกลุ่มปรับปรุง
คุณภาพมังคุด หมู่ที่ 8 ตาบลชาก
โดน อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 20.00
เมตร สูง 4.20 เมตร
9,378,000 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ กว้าง
20.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร
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สถานภาพปัจจุบัน
ดูแลรักษา
ส่งมอบให้
ยังไม่ได้
เอง
ส่งมอบ
องค์การบริหาร

ส่วนตาบล
กระแสบน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อาเภอ
แกลง
(คก. ปี 58)

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ชากโดน



อาเภอ
แกลง
(คก. ปี 58)

เทศบาล
ตาบลชุมแสง



อาเภอ
วังจันทร์
(คก. ปี 58)

1

งบประมาณ
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สาหรับรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

5

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การผลิตภัณฑ์
ทองเหลือง (OTOP) หมู่ที่ 10 ตาบลเขาน้อย
อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง (เงินเหลือจ่าย)

6

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าระยอง หมู่ที่ 8
ตาบลหนองละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

รายละเอียดย่อ

7,600,000 อาคาร คสล. ชั้นเดียว ขนาดกว้าง
30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร พื้นที่
ใช้สอย 1,800 ตารางเมตร
250,000 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ ขนาดเล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว
5.00 เมตร สูง 3.5 เมตร มีพนื้ ที่
ใช้สอย 20 ตารางเมตร
12,000,000 เขื่อนป้องกันตลิ่ง กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 103.20 เมตร พื้นที่ รวม 258
ตารางเมตร

สถานภาพปัจจุบัน
ดูแลรักษา
ส่งมอบให้
ยังไม่ได้
เอง
ส่งมอบ
องค์การบริหาร

ส่วนตาบล
เขาชะเมา
องค์การบริหาร

ส่วนตาบล
เขาน้อย


องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
หนองละลอก



หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อาเภอ
เขาชะเมา
(คก. ปี 58)
อาเภอ
เขาชะเมา
(คก. ปี 58)
สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดระยอง
(คก. ปี 59)

หมายเหตุ : ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค 0304/5584 ลงวันที่ 23 เมษายน 2555
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2. ขอเปลี่ยนแปลงผูใ้ ช้ประโยชน์ทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดตั้งอาคารผลิตปุ๋ย
อินทรียพ์ ร้อมวัสดุอุปกรณ์

งบประมาณ
(บาท)

รายละเอียดย่อ

12,000,000 1. น้าไฟเบอร์กลาส หรือสแตนเลสขนาด
3,000 ลิตร จานวน 2 ถัง
2. ปั๊มน้าขนาด 3 แรงม้า จานวน 1 เครื่อง
3. เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย จานวน 1 เครื่อง
4. เครื่องผสมปุ๋ยแนวนอน จานวน 1 เรื่อง
5. เครื่องสับย่อยซากกิ่งไม้ จานวน 1 เครื่อง
6. จักรเย็บกระสอบ จานวน 1 เครื่อง
7. รถแบ็คโฮขนาดเล็ก จานวน 1 คัน

สถานภาพปัจจุบัน
การดูแลรักษา
ส่งมอบให้
(เดิม)
สานักงานสหกรณ์ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สานักงานสหกรณ์
จังหวัดระยอง
(คก. ปี 55)

หมายเหตุ :
1. สานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง แจ้งว่า ตามที่จังหวัดระยองโอนครุภัณฑ์คุณภาพดีโครงการจัดตั้งอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
ระยอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จานวน 7 รายการ แต่ยังไม่สามารถแจ้งเลขทะเบียนครุภัณฑ์ให้กับจังหวัดระยอง เพื่อดาเนินการต่อไปได้ เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็น
ว่า ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการบริหารเครื่องจักรกล จึงไม่สามารถรับโอนทรัพย์สินประเภทครุภัณฑ์คุณภาพดีดังกล่าวได้ และสานักงานสหกรณ์จงหวัดระยองได้ประสานให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระยอง เป็นหน่วยรับโอนครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
2. กระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จา่ ยงบประมาณจังหวัด ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2562 ซึ่งกรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/049986 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ก่อน ทุกครั้ง
3. กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้มีหนังสือขอขยายเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้อนุมัติ
ให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช้
งานได้ให้กับหน่วยงานของรัฐให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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