
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดนครพนม 



          องค์การบริหารส่วนจงัหวัดนครพนม ได้จดัท ารายงานผลการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปี 2564 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนการปฏิบัติการจดัซ้ือจดัจา้งของปีงบประมาณ 2564 
โดยการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการจดัหาพสัดุประจ าปี 2564 แยกได้ ดังนี้

1. โครงการตามขอ้บัญญัติ 2564
  1.1  โครงการจดัซ้ือ  จ านวน 0 โครงการ
  1.2  โครงการจดัจา้ง จ านวน  67 โครงการ 

2.  โครงการจา่ยขาดเงินสะสม 2564
   2.1  โครงการจดัซ้ือ  จ านวน 0 โครงการ
   2.2  โครงการจดัจา้ง  จ านวน 0 โครงการ

3.  โครงการกนัเงิน  2564
   3.1  โครงการจดัซ้ือ  จ านวน 0 โครงการ
   3.2  โครงการจดัจา้ง  จ านวน  0 โครงการ

รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าป ี2564



ล าดับที่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเปน็ หมาย

(บาท) (บาท) (บาท) (ร้อยละ) จดัซ้ือ จดัจา้ง เหตุ
1 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคอย 

ต าบลยอดชาด - บ้านหนองนางด่อน ต.วงัยาง
 อ.วงัยาง จ.นครพนม 500,000.00       489,000.00         11,000.00   2.20  /

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านต้องน้อย
 ม.2 (ต.โคกหินแฮ่) - บ้านสร้างเม็ก ม.7 (ต.
ท่าลาด) อ.เรณูนคร 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสามัคคี
 ม.12 ต.นาทม-บ้านโนนอุดมดี ม.6 ต.ดอนเตย
 อ.นาทม 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

4 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนิคม
ทหารผ่านศึก ต.อุม่เหม้า อ.ธาตุพนม จ.
นครพนม - บ้านนิคมทหารผ่านศึก ต.ดงหมู 
อ.หวา้นใหญ่ จ.มุกดาหาร

500,000.00       489,000.00         11,000.00   2.20  /
5 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านพะทาย 

ต าบลพะทาย อ าเภอท่าอุเทน - บ้านเสียว 
ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม 490,000.00       488,500.00         1,500.00     0.31  /

6 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวงัยาง 
ต.วงัยาง - บ้านนาคอย ต.ยอดชาด อ.วงัยาง

500,000.00       488,000.00         12,000.00   2.40  /
7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามแยก

 ต.วงัยาง - บ้านยอดชาด - บ้านม่วง ต.โคกสูง
 อ.ปลาปาก 500,000.00       488,500.00         11,500.00   2.30  /

8 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองซน
 ต.หนองซน-บ้านโนนอุดมดี ต.ดอนเตย อ.นา
ทม 497,000.00       489,000.00         8,000.00     1.61  /

9 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองสะ
โน ต าบลวงัยาง- บ้านโพนสวา่ง ต าบลหนอง
โพธิ ์อ าเภอวงัยาง 500,000.00       488,500.00         11,500.00   2.30  /

10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองโพธิ์
 ต าบลหนองโพธิ ์- บ้านโนนหอม ต าบลโคกสี 
อ าเภอวงัยาง 499,000.00       490,000.00         9,000.00     1.80  /

11 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนอง
สาหร่าย ต าบลพนอม - ทางหลวงแผ่นดิน 212
 ต าบลท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน 490,000.00       490,000.00         -            0.00  /

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่า
เจริญ ต.น้ าก่ า - บ้านนิคมทหารผ่านศึก 
ต.อุม่เหม้า อ.ธาตุพนม 500,000.00       489,800.00         10,200.00   2.04  /

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางัว 
ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ จังหวดันครพนม - 
บ้านค ากัง้ ต าบลอุม่จาน อ าเภอกุสุมาลย ์
จังหวดัสกลนคร

500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

ประมาณการ

หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง



ล าดับที่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเปน็ หมายประมาณการ

หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

14 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางัว 
ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ จังหวดันครพนม - 
บ้านเชิงชุม ต าบลเชิงชุม อ าเภอพรรณานิคม 
จังหวดัสกลนคร

500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /
15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านดง 

ต าบลพนอม อ าเภอท่าอุเทน - บ้านอ้วน 
ต าบลหาดแพง อ าเภอศรีสงคราม 490,000.00       488,000.00         2,000.00     0.41  /

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาคอย 
ต าบลนางัว อ าเภอนาหวา้ จังหวดันครพนม - 
บ้านง้ิว ต าบลอุม่จาน อ าเภอกุสุมาลย ์จังหวดั
สกลนคร

500,000.00       491,000.00         9,000.00     1.80  /
17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนา

สมบูรณ์ ต าบลวงัยาง- บ้านโพนสวา่ง ต าบล
หนองโพธิ ์อ าเภอวงัยาง 440,000.00       435,000.00         5,000.00     1.14  /

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาคอย 
ต าบลยอดชาด - บ้านใหม่ไทยเจริญ ต าบลวงั
ยาง อ าเภอวงัยาง 500,000.00       489,000.00         11,000.00   2.20  /

19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบะหวา้ 
หมูท่ี่ 5 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2185 
ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหวา้ 500,000.00       489,000.00         11,000.00   2.20  /

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านอูนยางค า
 ต าบลนาหวา้ - บ้านนาคูณน้อย ต าบลนาคูณ
ใหญ่ อ าเภอนาหวา้ 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านใหม่
วงัเซือม ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก - 
บ้านนาโป่ง ต าบลกุรุคุ อ าเภอเมืองนครพนม 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนองคอง
 ต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก - บ้านโพนสวา่ง 
ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอวงัยาง 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาดอกไม้
 ม. 11 ต าบลกุตาไก้ - บ้านนาขาม ม. 14 
ต าบลปลาปาก อ าเภอปลาปาก 500,000.00       489,500.00         10,500.00   2.10  /

24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านหนอง
นางด่อน ต าบลวงัยาง - บ้านยอดชาด อ าเภอ
วงัยาง 500,000.00       489,000.00         11,000.00   2.20  /

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบึง
 ต.ยอดชาด อ.วงัยาง จ.นครพนม - บ้านโนน
ประดู่ ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 498,000.00       490,000.00         8,000.00     1.61  /

26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสีทน ต.
โคกสวา่ง อ.ปลาปาก - บ้านยอดชาด ต.ยอด
ชาด อ.วงัยาง 498,000.00       488,900.00         9,100.00     1.83  /



ล าดับที่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเปน็ หมายประมาณการ

หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
สังข์ ต.หนองสังข์ อ.นาแก บ้านหนองสะโน ต.
วงัยาง อ.วงัยาง 439,000.00       431,000.00         8,000.00     1.82  /

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียน
หนองผักแวน่ฯ เส้นทางหนองสองห้อง ต.โคก
สี - บ้านนาเลียง ต.นาเลียง อ.นาแก 498,000.00       489,000.00         9,000.00     1.81  /

29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนกเหาะ
 ต าบลโคกสูง - บ้านกอก ต.ปลาปาก อ.ปลา
ปาก 498,000.00       489,500.00         8,500.00     1.71  /

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนา
ดอกไม้ ต.กุตาไก้-บ้านปลาปากน้อย ต.ปลา
ปาก อ.ปลาปาก 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสีนวล
 ต.โคกสวา่ง-บ้านกอก ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก

497,000.00       490,500.00         6,500.00     1.31  /
32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวงัโพธิ ์

ต.กุตาไก้-บ้านหนองบัว ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก

500,000.00       489,000.00         11,000.00   2.20  /
33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคูณ 

ต.ปลาปาก-บ้านนกเหาะ ต.โคกสูง อ.ปลาปาก

483,000.00       475,000.00         8,000.00     1.66  /
34 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางาม 

ต.กุตาไก้-บ้านใหม่วงัเซีอม ต.ปลาปาก อ.ปลา
ปาก 498,000.00       490,000.00         8,000.00     1.61  /

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่า
พัฒนา ต.เหล่าพัฒนา-บ้านดอนแดง ต.บ้าน
เสียว อ.นาหวา้ 500,000.00       492,000.00         8,000.00     1.60  /

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหล่า
พัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหวา้ - บ้านข่า ต.
บ้านข่า อ.ศรีสงคราม 500,000.00       492,000.00         8,000.00     1.60  /

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพืชผล  
ต.นางัว-บ้านไผ่ล้อม ต.ไผ่ล้อม อ.แพง

500,000.00       491,500.00         8,500.00     1.70  /
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาเหนือ 

ต.ท่าอุเทน-บ้านนาทวย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน

500,000.00       491,800.00         8,200.00     1.64  /
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาดี 

ต าบลหนองซน - บ้านโนนอุดมดี ต าบลดอน
เตย อ าเภอนาทม 500,000.00       492,000.00         8,000.00     1.60  /



ล าดับที่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเปน็ หมายประมาณการ

หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาทม 
หมูท่ี่ 4 ต าบลนาทม - บ้านโนนอุดมดี หมูท่ี่ 6
 ต าบลดอนเตย อ าเภอนาทม 500,000.00       491,500.00         8,500.00     1.70  /

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านรามราช 
ต าบลรามราช - บ้านดงสวา่ง ต าบลบ้านผ้ึง 
อ าเภอเมืองนครพนม 490,000.00       485,000.00         5,000.00     1.02  /

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนอง
แหน-ต าบลหนองโพธิ ์อ าเภอวงัยาง-บ้านนา
เลียง ต าบลนาเลียง อ าเภอนาแก 498,000.00       485,000.00         13,000.00   2.61  /

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดอนปอ 
ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหวา้ จ.นครพนม-บ้านนา
เมือง ต.อากาศ อ.อากาศอ านวย จ.สกลนคร 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองดุด
 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหวา้ จ.นครพนม-บ้านท่า
ค าไฮ ทางหลวงหมายเลข 2177 500,000.00       490,900.00         9,100.00     1.82  /

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเหล่า
พัฒนา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหวา้-บ้านดอนมะ
จ่าง ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม 500,000.00       490,800.00         9,200.00     1.84  /

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไชยศรี 
ต.หนองแวง - บ้านโพนทอง อ.บ้านแพง

500,000.00       489,000.00         11,000.00   2.20  /
47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านปากทวย

 ต.เวนิพระบาท - บ้านโพนก่อ ต.รามราช อ.
ท่าอุเทน 500,000.00       489,900.00         10,100.00   2.02  /

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วง ต.
เวนิพระบาท-บ้านโสกเหนือ ต.เวนิพระบาท 
อ.ท่าอุเทน 500,000.00       489,800.00         10,200.00   2.04  /

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาล ต.
โนนตาล - บ้านบะหวา้ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน

500,000.00       489,900.00         10,100.00   2.02  /
50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค าเตย 

ต.ท่าจ าปา อ.ท่าอุเทน - บ.ดง ต.นาขมิน้ อ.
โพนสวรรค์ 500,000.00       489,500.00         10,500.00   2.10  /

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวงัสิม ต.
ปลาปาก - บ้านวงักะเบา ต.โคกสวา่ง อ.ปลา
ปาก 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองบัว
 ต.นาราชควาย - บ้านนามูลฮ้ิน ต.นาทราย อ.
เมือง 500,000.00       489,900.00         10,100.00   2.02  /



ล าดับที่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเปน็ หมายประมาณการ

หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านไผ่ล้อม 
ต.อาจสามารถ - บ้านนาราชควายน้อย ต.นา
ราชควาย อ.เมือง 500,000.00       490,600.00         9,400.00     1.88  /

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวบึงทุ่ง 
(ทต.ธาตุพนม) -บ้านดอนกลาง ต.ธาตุพนม

500,000.00       489,500.00         10,500.00   2.10  /
55 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านค าเกิม้ 

ต.อาจสามารถ-บ้านนาราชควาย ต.นาราช
ควาย อ.เมือง 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาทุ่งมัง้
 -สามแยกห้วยปลาดุก ต.ก้านเหลือง อ.นาแก

500,000.00       491,000.00         9,000.00     1.80  /
57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาล

ปากน้ า ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน-ทางหลวง
แผ่นดินท่าอุเทน -ศรีสงคราม 500,000.00       490,500.00         9,500.00     1.90  /

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกหิน
แฮ่ ต.โคกหินแฮ่ -บ้านทุ่งสวา่ง ต.เรณูใต้ อ.
เรณูนคร 500,000.00       490,000.00         10,000.00   2.00  /

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาราชค
วาย ต.นาราชควาย -บ้านนาสมดี ต.อาจ
สามารถ 500,000.00       491,000.00         9,000.00     1.80  /

60 โครงการก่อสร้างติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่งด้วย
พลังงานแสงอาทิตย ์สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ 
ม.6 ต.ธาตุพนม - บ้านหนองกุดแคน ม.8 ต.
พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม

480,000.00       414,000.00         66,000.00   13.75  /
61 โครงการก่อสร้างติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่งด้วย

พลังงานแสงอาทิตย ์สายบ้านหนองหอยท่า ม.
6 ต.ธาตุพนมเหนือ เช่ือมบ้านธาตุพนม ม.1 ต.
ธาตุพนม อ.ธาตุพนม

480,000.00       414,000.00         66,000.00   13.75  /
62 โครงการก่อสร้างติดต้ังเสาไฟฟ้าส่องสวา่งด้วย

พลังงานแสงอาทิตย ์สายบ้านหัวบึงทุ่ง(ทต.
ธาตุพนม) บ.โคกสวา่งพัฒนา (ทต.ธาตุพนมใต้)

480,000.00       414,000.00         66,000.00   13.75  /
63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกสวา่ง

พัฒนา ต.ธาตุพนมเหนือ - เช่ือมทางหลวง
แผ่นดิน 212 500,000.00       489,000.00         11,000.00   2.20  /

รวมเป็นเงิน (วธิเีฉพาะเจาะจง)
31,243,000.00   30,497,800.00     745,200.00  2.39



ล าดับที่ โครงการ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้จริง ส่วนต่าง คิดเปน็ หมายประมาณการ

หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง

64 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พืน้ทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้าน
ขวา้งคลี ต าบลบ้านค้อ - บ้านหนองบัวแดง ต.
นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์

9,751,000.00     9,735,000.00      16,000.00   0.16  /
65 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พืน้ทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้าน
เรณู ต.เรณู - บ้านค าผาสุก ต.เรณู อ.เรณูนคร

9,751,000.00     9,735,000.00      16,000.00   0.16  /
66 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พืน้ทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้าน
ม่วง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก - บ้านยอดชาด    
ต.ยอดชาด อ.วงัยาง 9,751,000.00     9,735,000.00      16,000.00   0.16  /

67 โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พืน้ทางดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้าน
โคกสี ต.ดอนเตย อ.นาทม - บ้านดงน้อย ต.
สามผง อ.ศรีสงคราม 9,751,000.00     9,735,000.00      16,000.00   0.16  /

รวมเป็นเงิน (e-biding)
39,004,000.00   38,940,000.00     64,000.00   0.16

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน
70,247,000.00   69,437,800.00     809,200.00  1.15

  -  การจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน 63 คร้ัง  รวมงบประมาณ 31,243,000.-บาท
รวมเงินจดัซ้ือจดัจา้ง  30,497,800.-บาท  คิดเป็นร้อยละของจ านวนคร้ังท่ีด าเนินการท้ังหมด   2.39

  -  การจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธีอเิล็กทรอนิกส์ (e-biding)  จ านวน 4 คร้ัง  รวมงบประมาณ
39,004,000.-บาท รวมวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้ง 38,940,000.-บาท คิดเป็นร้อยละของจ านวนคร้ังท่ีด าเนินการ
ท้ังหมด 0.16

  -  การจดัซ้ือจดัจา้งด้วยวิธีคัดเลือก จ านวน - คร้ัง ของจ านวนคร้ังท่ีด าเนินการท้ังหมด
ประเด็นปญัหาและอุปสรรคการจัดซ้ือจัดจ้าง

  -  ปัญหาเร่ืองรายละเอยีดในการด าเนินการให้จดัซ้ือจดัจา้งเร่งด่วน กระชัน้ชิด ส่งผลให้เกดิ
ความเส่ียงท่ีจะเกดิขอ้ผิดพลาดในการด าเนินงานได้
    - การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพอาจใช้เวลานาน เนือ่งจากบางโครงการต้องรอการสืบราคา
จากหายแหล่งขอ้มูลท่ีมา

   -  ขอ้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ท าให้เกดิความไม่เขา้ใจ
อยา่งชัดเจน
แนวทางการแก้ไข

   -  ติดตามผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้ละเอยีดรอบคอบและรัดกมุให้เป็นประโยชน์   
ต่อทางราชการให้มากท่ีสุด

   -  เจา้หน้าท่ีควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อศึกษาขอ้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ มากยิง่ขึน้

สรุปผลการวเิคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564


