1. รายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
------------1) สรุปภาพรวมรายงานการจัดซื้อจัดจ้างทุกกิจกรรม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 พอช. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น 887 โครงการ รวม
เป็นเงิน 56,271,129.28 บาท จำแนกออกเป็น 2 วิธี ดังนี้ 1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) จำนวน 9
โครงการ รวมเป็ น เงิ น 34,817,300.00บาท 2. วิ ธี เฉพาะเจาะจง จำนวน 878 โครงการ รวมเป็ น เงิ น
21,453,829.28 บาท
วิธีการจัดซือ้ จัดจ้าง
จำนวนโครงการ
จำนวนเงินงบประมาณ
9
34,817,300.00
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(e-bidding)
878
21,453,829.28
วิธีเฉพาะเจาะจง
รวมทั้งสิ้น
887
56,271,129.28
1) สรุปภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสามารถจำแนกเป็นรายภาคได้ดังนี้
ภาค/ส่วน/หน่วย/สำนัก
ศูนย์ปฏิบัติการที่อยู่อาศัยชุมชน
ริมคลอง
สำนักการเงินและบัญชี
สำนักงานภาคกรุงเทพฯ
ปริมณฑลและตะวันออก
สำนักงานภาคกลางและ
ตะวันตก
สำนักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานภาคใต้
สำนักงานภาคเหนือ
สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อม
ขบวนชุมชน
สำนักทรัพยากรบุคคล
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักนโยบายและแผน
สำนักบริหารกองทุนและสินเชื่อ

โครงการ
29

จำนวนเงิน
รวม

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(e-bidding)
จำนวนเงิน โครงการ จำนวนเงิน
1,287,662.50
-

วิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการ
1,287,662.50
29

17
40

506,550.33
795,689.07

17
40

506,550.33
795,689.07

-

-

30

304,885.05

30

304,885.05

-

-

79

528,341.33

79

528,341.33

-

-

177
120
71

947,899.55
951,082.00
4,722,309.80

177
120
70

947,899.55
951,082.00
4,401,309.80

1

321,000.00

18
9
11
66

1,981,321.11
185,895.20
325,573.70
604,006.00

17
9
11
66

145,415.11
185,895.20
325,573.70
604,006.00

1
-

1,835,906.00
-

ภาค/ส่วน/หน่วย/สำนัก
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักบ้านมั่นคง
สำนักอำนวยการกลาง
สำนักตรวจสอบ
รวม

โครงการ
179
28
12
1
887

จำนวนเงิน
รวม
41,419,615.91
403,145.53
1,258,531.40
48,620.80
56,271,129.28

วิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการ
จำนวนเงิน
173
9,822,271.91
28
403,145.53
11
195,481.40
1
48,620.80
878 21,453,829.28

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(e-bidding)
โครงการ จำนวนเงิน
6
31,597,344.00
1
1,063,050.00
9
34,817,300.00

กรณีวงเงินงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยดำเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
1) จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ
2) จัดทำร่างเอกสารและหนังสือเชิญชวน
3) รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา
4) จัดทำและประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
5)จัดทำร่างสัญญา
6) ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทำสัญญา
7) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
8) บริหารสัญญา
การบั น ทึ ก รายงานผลการพิ จ ารณา สำนั ก บริ ห ารงานกลาง ได้ ด ำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสิ้นจำนวน 878 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 21,453,829.28 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสน
ห้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กรณีวงเงินงบประมาณเกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1) ร่างเอกสาร eBidding/ประกาศขึ้นเวปไซด์ 2) รายชื่อผู้เสนอราคาและผลการพิจารณา 3) จัดทำและประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4) จัดทำร่างสัญญา 5)ตรวจสอบหลักประกัน สัญญา
และจัดทำสัญญา 6)ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา 7)บริหารสั ญญา 8)การบันทึกรายงานผลการพิจารณา สำนักบริหารงานกลาง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (e-bidding) รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 โครงการ รวมวงเงินทั้งสิ้น 34,817,300.00 บาท รายละเอียดดังนี้
ภาค/ส่วน/หน่วย

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่ซอื้ /จ้าง

ราคากลาง

สำนักงานยุทธศาสตร์และ ประกวดราคาจ้างจัดทำสมุดบันทึก
เชื่อมขบวนชุมชน
ประจำปี 2562 18 ปี พอช. มุ่งสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง

850,000.00

650,000.00

สำนักทรัพยากรบุคคล

จัดจ้างสัมมนาผูป้ ฏิบัติงานสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน ประจำปี 2562
"18ปี CODI Core values for
change"

2,000,000.00

1,800,000.00

สำนักบริหารงานกลาง

โครงการจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง
เอกสาร ระยะ 1 ตั้งแต่วันที่ 1
ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน
2562

560,000.00

465,450.00

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ

บริษัท
321,000.00
อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์ พับลิชชิ่ง
จำกัด(มหาชน)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1,835,906.00
บ้านแพร่
เซอร์วสิ ราคา
1,800,000 บาท
บริษัท เดอะ
แมส มีเดียกรุ๊ป
จำกัด ราคา
1,850,000 บาท
บริษัท เอช อาร์
ทีมเวิร์ค จำกัด
ราคา 1,835,906
บาท
บริษัท สปีดี้ แพค 464,670.00
เก็จ เอ็กซ์เพรส
จำกัด

ผู้ได้รับการ
ราคาที่ตกลงซื้อ/
คัดเลือกและ
จ้าง
ราคา
บริษัท
321,000.00
อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์ พับลิชชิ่ง
จำกัด(มหาชน)
บริษัท เอช
1,835,906.00
อาร์ ทีมเวิร์ค
จำกัด

"บริษัท สปีดี้
แพคเก็จ

464,670.00

ภาค/ส่วน/หน่วย

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่ซอื้ /จ้าง

ราคากลาง

สำนักบริหารงานกลาง

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

1,850,000.00

1,790,000.00

สำนักบริหารงานกลาง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,960,000.00

1,764,000.00

สำนักบริหารงานกลาง

สร้างที่จอดรถพร้อมร้านค้าจำหน่าย
สินค้าชุมชน

4,800,000.00

4,622,100.00

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา
บริษัท ที. อาร์.
เซอร์วสิ จำกัด
บริษัท รักษา
ความปลอดภัย
แฮปปี้แลนด์
อินเตอร์เนชั่น
แนล จำกัด
1.บริษัท จี.พี.เค.
คอนสตรัคชั่น
จำกัด
2.บริษัท เอส.เจ.
เอ. แมนเนจ
เม้นต์ จำกัด
3.อีสาน พัฒนา
ไร้ขีด
4.บริษัท ทริป
เปิล พี พลัส
จำกัด
5.บริษัท ดราม่า
นัมเบอร์วันเอ็น
เตอร์เทน (ไทย
แลนด์) จำกัด
6.บริษัท ต้นโพธิ์
ก่อสร้าง จำกัด

ราคาที่เสนอ
1,790,000.00
1,800,000.00

4,580,600.00

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคา
บริษัท ที. อาร์.
เซอร์วสิ จำกัด
บริษัท รักษา
ความปลอดภัย
แฮปปี้แลนด์
อินเตอร์เนชัน่
แนล จำกัด
บริษัท อีสาน
พัฒนาไร้ขีด
จำกัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง
1,790,000.00
1,762,2900.00

4,580,600.00

ภาค/ส่วน/หน่วย
สำนักบริหารงานกลาง
สำนักบริหารงานกลาง

สำนักอำนวยการกลาง

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่ซอื้ /จ้าง

ราคากลาง

รายชื่อผู้เสนอ
ราคา

ราคาที่เสนอ

เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อม
พนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวด 13,500,000.00
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ด้วยวิธี 11,685,000.00
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

13,499,784.00

บริษัท สยาม
ราชธานี จำกัด

11,178,000.00

ประกวดราคาจ้างศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของ คณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและที่
ปรึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,320,000.00

กิจการค้าร่วม
9,500,000.00
บริษัท ปานฝัน
จำกัด
และบริษัท สิปป
กร วิศวกรรม
จำกัด
1.บริษัท เยส
1,063,050.00
ออร์ โน จำกัด
เสนอราคา
1,063,050 บาท
2.บริษัท ไทยส
แควร์ทราเวล
จำกัด เสนอราคา
1,270,872 บาท
3.บริษัท ไทยโม
เดิร์นทราเวล
จำกัด
1,288,200 บาท
4.บริษัท กู๊ดวิว
ทัวร์ จำกัด เสนอ
ราคา 1,290,000
บาท

1,320,000.00

13,499,784.00

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ
ราคา
บริษัท สยาม
ราชธานี จำกัด
กิจการค้าร่วม
บริษัท ปานฝัน
จำกัด
และบริษัท
สิปปกร
วิศวกรรม จำกัด
บริษัท เยส ออร์
โน จำกัด

ราคาที่ตกลงซื้อ/
จ้าง
13,499,784.00
9,500,000.00

1,063,050.00

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง
❶ข้อติดขัดในการทำงาน
1. สำนั กบริห ารงานกลาง ดำเนิ น การสรุ ปภาพรวมการจัดซื้อจั ดจ้ างทั้งหมดของสถาบัน ฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ.2560 แต่
เนื่องจากการกระจายอำนาจการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีซื้อ หรือจ้าง วงเงิน
ไม่เกิน 100,000 บาท ไปยังภาค/ส่วน/สำนักต่าง ๆ รวมถึงสรุปภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างได้ใน
แต่ละเดือนเพื่อเสนอผู้บริหารได้ล่าช้ากว่ากำหนด
2. พรบ. กฎ ระเบี ย บต่ างๆ บางข้ อ เข้ าใจยาก ต้ องใช้ก ารตี ความ และบางครั้งเจ้า หน้ าที่ เข้ าใจ
คลาดเคลื่อนทำให้การทำงานด้านพัสดุเกิดปัญหาและอุปสรรค
3. มีการปรับปรุงระบบของกรมบัญชีกลางอย่างต่อเนื่อ ง ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดข้องในการเชื่อมต่อ
กับระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :
e-GP) ไม่สามารถบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบได้ เนื่องจากระบบอยู่ระหว่างการปิด
ปรับปรุงเพื่อให้สอดคลองกับ พ.ร.บ.
4. ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มี ความรู้ด้านกฎหมาย ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้
พ.ร.บ. กฎระเบียบต่าง ๆ ในการจัดซื้อจัดซือ้
❷การบริหารพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด
การบริหารพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย ส่วนที่ 2 การยืม ส่วนที่
3 การบำรุงรักษา การตรวจสอบ และส่วนที่ 4 การจำหน่ายพัสดุ
ข้อติดขัดในการทำงาน
1. การควบคุมครุ ภัณ ฑ์ ขององค์กร พบว่า การบัน ทึก ในทะเบี ยนไม่เป็ นปั จจุบัน ทำให้ ไม่ส ามารถ
รายงานผลการดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลให้การจำหน่ายพัสดุล่าช้า
2. การควบคุมวัสดุสำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง หมวด
การบริหารพัสดุ ได้แก่ การเก็บ การบันทึก การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การจำหน่าย
และเนื่องจากการกระจายจัดซื้อ/จัดจ้าง ไปยังสำนักงานภาค ส่วน ต่าง ๆ กรณีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่เกิน 100,000 บาท เดิมใช้ระบบการบันทึกด้วย Excel แต่เนื่องจากรายการสินค้ามีปริมาณ
มาก เป็นการเพิ่มภาระให้กับส่วนงานต่าง ๆ ในการทำทะเบียนคุม และสำนักบริหารงานกลางไม่
สามารถ ประมวลผลภาพรวมได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาระบบโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้าง, โปรแกรมการควบคุมครุภัณฑ์สำนักงาน, โปรแกรมการ
ควบคุมวัสดุสำนักงาน/วัสดุสิ้นเปลือง ให้เป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง กำหนด
2. ส่ ว นงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เตรี ย มความพร้ อ มเกี่ ย วกั บ ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะพัสดุที่ต้องการไว้ล่วงหน้า เพราะเมื่อแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณผ่านการ
เห็นชอบ จะได้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้ในปีงบประมาณนั้น ๆ

3. จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ด้านกฎหมาย มาปฎิบัติงานที่ งานพัสดุ สำนักบริหารงานกลาง เนื่องจาก
การปฎิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การตีความ ภายใต้ พรบ. กฎ ระเบียบต่างๆ

2. รายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2561
(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
สำนั ก บริ ห ารงานกลางได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อ ำนวยการให้ ด ำเนิ น การจำหน่ า ยพั ส ดุ ช ำรุ ด
เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน สามารถจำแนกตามประเภทครุภัณฑ์ได้ ดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์
จำนวน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
341 รายการ
ครุภัณฑ์สำนักงาน
126 รายการ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
32 รายการ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร
2 รายการ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
21 รายการ
รวม
522 รายการ
ตามคำสั่งที่ ง 43/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้
รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว 373 รายการประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 341
รายการ และ ครุภัณฑ์งานบ้านจำนวน 32 รายการ ยังเหลืออีก 266 รายการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ต่อไป
ภาพรวมพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ผลการดำเนินงาน ดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์
จำนวน
ผลการดำเนินงาน
คงเหลือรอจำหน่าย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
341 รายการ จำหน่ายโดยวิธีการโอน
117 รายการ
จำนวน 224 รายการ
ครุภัณฑ์สำนักงาน
126 รายการ
126 รายการ
ครุภัณฑ์งานบ้าน
32 รายการ จำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวน 32 รายการ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุสื่อสาร
2 รายการ
2 รายการ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
21 รายการ
21 รายการ
รวม
522รายการ
256 รายการ
266 รายการ

ผลการดำเนินงาน
จำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาจง
งานพัสดุ ได้ดำเนินการจำหน่ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเจ้าหน้าที่ ได้เชิญนางเกษกนก บุญนาน
เสนอราคาเป็ น เงิน ทั้งสิ้ น 3,949.00บาท (สามพันเก้าร้อยสี่ สิ บเก้าบาทถ้วน) เป็นราคาที่สู งที่สุ ดจากราคา
ประเมิน โดยสูงกว่าราคาประเมินเป็นเงินทั้งสิ้น 1,989.00 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดย
ผู้ ช่ ว ยผู้ อ ำนวยการอนุ มั ติให้ ขายพั ส ดุ จำนวน 32 รายการ ให้ แ ก่ นางเกษกนก บุ ญ นาน ในราคาทั้ งสิ้ น

3,949.00บาท(สามพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) และนำเงินจากการขายพัสดุดังกล่าว ส่งให้แก่ สำนักการเงิน
และบัญชี เพื่อนำส่งเป็นรายได้พอช. แล้ว
จำหน่ายโดยวิธีการโอน
ตามที่ผู้อำนวยการได้มีคำสั่งที่ ง 48/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการโอน
และดำเนิ น การส่ งมอบพั ส ดุ ป ระจำปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ งมี อ ำนาจหน้ า ที่ ด ำเนิ น การ กำกั บ ดู แ ล
ตลอดจนดำเนินการอื่นใดให้การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติดังกล่าว รวมไปถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน ซึ่ง
เป็ น พั ส ดุป ระเภทครุภัณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ รวมทั้งสิ้ น 224 เครื่ อง ให้ แก่สถาบัน การศึกษา 5 แห่ ง ได้แก่ 1)
โรงเรี ย นบ้ านคี รี ล าดพั ฒ นา อ.บั น นั งสตา จ.ยะลา จำนวน 10 เครื่อ ง 2) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง จำนวน 8 เครื่อง 3) วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ต.
ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 106 เครื่อง 4) โรงเรียนบ้านสาหร่าย ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณ
ภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน 50 เครื่อง 5) โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ ต.พรสำราญ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 50
เครื่อง

ปัญหาและอุปสรรค์ในการดำเนินงาน
เนื่องจากพอช. ยังมิได้มีการจำหน่ายครุภั ณฑ์ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2560 ทำให้มีรายการพัสดุชำรุด
เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป มีจำนวนสะสม 522 รายการ ซึ่งมีปริมาณมากกว่าระยะเวลา
ดำเนินการ โดยคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแล้วจำนวน 256 รายการ และเหลืออีก
บางจำนวน 266 รายการ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ผู้อำนวยการสั่งการ

ข้อเสนอแนะ
ควรจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ต่อไป ให้ตรงตามปีงบประมาณนั้น ๆ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และลดพื้นที่ในการจัดเก็บ รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการ

