




 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานสถติิแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน                          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือนแรก (ตลุาคม 2564 – เมษายน 2565) 

ตามที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕61 ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบคุลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 

(2) ระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ

เจ้าหน้าที ่และผลประโยชน์ของทางราชการ  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล 

ซ่ึงดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล  
ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  

โดยเคร่งครัด 
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือเรียกรับ หรือยอมรับ 

ผลประโยชน์ใด ๆ  ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกำนัลหรือจ่ายผลประโยชน์

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ  

ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งงานใด ๆ ในสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสำนักงานสถิติจังหวัด 

ข้อ ๑1 ห้ามเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
ข้อ ๑2 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ  
ข้อ ๑3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 

หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก 
ข้อ ๑4 ห้ามเจ้าหน้าที่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา   
  ข้อ 15....... 
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ข้อ ๑5 ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  

ข้อ ๑6 ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๑7 ให้ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี   

ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอำนาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
ทุกๆ ๖ เดือน  

ข้อ ๑9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบ ดังนี้ 

(๑) ผู้อำนวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถิติจังหวัด  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานว่าเจ้าหน้าที่ 
ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องดำเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ
สำนักงานสถิติจังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม 
ผู้อำนวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการ/คณะทำงาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติ
จังหวัด จัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและดำเนินการตาม (๓) ต่อไป          

(๒) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อ
จัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดำเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่น
ต่อผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้น
ก่อนยื่นต่อเลขานุการกรม 

(๓) ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน ในภารกิจ        
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และ ด้านการพัสดุ มีหน้าที่เสนอแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย 

ข้อ 20 เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ 21........ 
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ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกำหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี และให้
จัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุม
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจำ
สำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ ๒2 ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่  www.nso.go.th /
ร้องเรียน / ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยระบุชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา 
สถานที่ พฤติการณ์ท่ีกระทำ รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามีโดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๒3 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี  

ข้อ ๒4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระทำ
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดำเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

ข้อ ๒5 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทำนั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืนให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไปตามลำดับเพ่ือรายงานผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
พิจารณาดำเนินการต่อไป 

จากระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 กำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และข้อ 20 
ได้กำหนดให้เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการ   
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือควบคุม และป้องกันการ       
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 
ถึงเดือนเมษายน 2565    ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุและสำนักงานสถิติจังหวัดรายงานมา โดยจำแนกเป็น   
เรื่อง  การจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ ผท. ๒ และ แบบ ผท. ๓)   การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผท. ๔ และ 
แบบ ผท. ๕)  ดังมรีายละเอียด ดังนี้ 
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1 เช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับ 17 ส.ค. 64 กองบริหารจัดเก็บ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายสมชาย กล่ินคง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เคร่ือง Tablet จ านวน 120 เลขหมาย ข้อมูลสถิติ 2. นส.กิรณา วงศ์สิปปกร นักวิชาการสถิติช านาญการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลาเช่า 3. นายนพดล ส าลีล่วง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.64
ถึงวันท่ี 30 ก.ย.65

2 จ้างพิมพ์ซองบรรจุแบบสอบถาม 27 ต.ค. 64 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายบดินทร์ อ่ึงทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ขยายข้าง (สศส.4) โครงการส ารวจภาวะ กองสถิติสังคม 2. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติช านาญการ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 3. นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ. 2565 จ านวน 7,000 ซอง

3 จ้างพิมพ์แบบสอบถาม จ านวน 27 ต.ค. 64 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายบดินทร์ อ่ึงทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
58,600 เล่ม และแผ่นปกแบบ สศส.2 กองสถิติสังคม 2. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 7,000 แผ่น ของโครงการ 3. นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2565

4 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ HP รุ่น 27 ต.ค. 64 กลุ่มสารบรรณ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรนุช บุญแก้ว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
Color Laserjet Pro MFPM477FDW ส านักงานเลขานุการกรม
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12061000-20683-0943-0002/61

5 จ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ ย่ีห้อ 27 ต.ค. 64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.จิระนันท์ พันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
Fujitsu รุ่น Scansnap IX500 กองสถิติพยากรณ์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-
12061000-19749-0946-0007/60

6 จ้างพิมพ์วารสารสถิติปีงบประมาณ 29 ต.ค. 64 กลุ่มประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
พ.ศ. 2564 ส านักงานเลขานุการกรม 2. นส.อาภากร ช้างสีสังข์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

3. นส.หฤทัย รอดหิรัญ พนักางานบริหารท่ัวไป

7 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจธุรกิจ 4 พ.ย. 64 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และบริการ 2.นส.โสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ. 2563  จ านวน 250 เล่ม กองสถิติเศรษฐกิจ 3.นายอนุพงศ์ ทองแท้ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

8 จ้างพิมพ์แผ่นพับ บริการข้อมูลสถิติ 12 พ.ย. 64 กลุ่มบริการและเผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.พินิจดา แสงผะการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
(Statistical Service) ข้อมูลสถิติ 2. นายสหรัฐ คล้ านคร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 5,000 แผ่น กองสถิติพยากรณ์ 3. นายอดิศักด์ิ ม่วงคง พนักงานบริหารท่ัวไป

9 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองฯรถยนต์ 15 พ.ย. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ส านักงานเลขานุการกรม
1 นก-6872 

10 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองฯ รถยนต์ 15 พ.ย. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ส านักงานเลขานุการกรม
1 นก-6871 

11 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 16 พ.ย. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
ฮว-1193 ส านักงานเลขานุการกรม

รำยงำนคณะกรรมกำรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร พ.ศ. 2561

ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง



5

แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย
บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

12 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญ การส ารวจ 17 พ.ย. 64 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายบดินทร์ อ่ึงทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กองสถิติสังคม 2. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติช านาญการ
ในช่วง 6 เดือนแรกของ ปี 2564 3. นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 1,000 เล่ม

13 จัดซ้ือแบตเตอรร่ีรถยนต์ ส าหรับใช้งาน 17 พ.ย. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
กับรถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ส านักงานเลขานุการกรม
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี
หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากว่า
90 กิโลวัตต์ ย่ีห้อToyota/Commuter
หมายเลขทะเบียน ฮล-127 
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-16315-0702-
0006/58

14 จ้างซ่อมและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองฯ 18 พ.ย. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 ส านักงานเลขานุการกรม 2.นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์

3.นายสุริยา ธรรมนาม พนักงานขับรถยนต์

15 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji 22 พ.ย. 64 กลุ่มบริหารพัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์ พนักงานบริหารท่ัวไป
Xerox รุ่น DocuCentre-V5070 ส านักงานเลขานุการกรม
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12060100-18105-0906-0007/59

16 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับ 25 พ.ย. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
ใช้งานกับหมายเลขทะเบียน ส านักงานเลขานุการกรม
ฮท-6723

17 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 25 พ.ย. 64 กลุ่มบริการและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายสมพงศ์ ไพเมือง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส
จ านวน 3 เคร่ือง สนับสนุนระบบ 2. นายวีรภัฎ โล้วรานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ

คอมพิวเตอร์ฯ 3. นส.สิรินทร์นิชา ประภาวิลัย นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

18 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจพฤติกรรม 30 พ.ย. 64 กลุ่มสถิติสุขภาพและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.อภิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 ภาวะทางสังคม 2. นส.วารี มณีพิพัฒน์กมล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
(สพส.64) จ านวน 300 เล่ม กองสถิติสังคม 3. นส.พรพนิต เพ็ญสุขใจ พนักงานบริหารท่ัวไป

19 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับ 1 ธ.ค. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ใช้งานกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ส านักงานเลขานุการกรม
ฮย-2321

20 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ 3 ธ.ค. 64 ฝ่ายบริหารท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ธีรยา ภู่หนู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Fuji Xerox รุ่น  DocuCentre- กองบริหารจัดการระบบสถิติ
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-
04-12060100-14628-0906-
0005/57

21 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น 7 ธ.ค. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ
ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ หมายเลข ส านักงานเลขานุการกรม 2. นายน าโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
ทะเบียน ฮท-6723 3.นายพัฒนพร รัตนศรีสมพร พนักงานขับรถยนต์

22 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 64 กลุ่มบริหารพัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์ พนักงานบริหารท่ัวไป
จ านวน 1 เคร่ือง ส านักงานเลขานุการกรม
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย
บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

23 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 9 ธ.ค. 64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์ พนักงานบริหารท่ัวไป
(ย้าย Port Lan)  จ านวน 3 จุด ศย.,กพด.สลก.

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

24 จ้างซ๋อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 14 ธ.ค. 64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปพมภพ อ่อนวัน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
จ านวน 1 เคร่ือง กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

25 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจอนามัย 15 ธ.ค. 64 กลุ่มสถิติสุขภาพและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.อภิชญา ทิพย์วงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสวัสดิการ พ.ศ. 2564 ภาวะทางสังคม 2. นางรุ่งฤดี อินทร์พรหม นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
จ านวน 300 เล่ม กองสถิติสังคม 3. นส.วารี มณีพัฒน์กมล นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ

26 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ 23 ธ.ค. 64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ ศท. ,กกจ.สลก. 2. นายมานิตย์ ศักด์ิสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ 3. นส.อัจฉรา ตันหน่ึง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กองนโยบายและวิชาการสถิติ

27 จ้างพิมพ์ Pocket Book สรุปผลท่ี 27 ธ.ค. 64 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส าคัญการส ารวจแรงงานนอกระบบ กองสถิติสังคม 2. นส.พัชยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2564 จ านวน 500 เล่ม 3. นส.พรรชน์ญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติช านาญการ

28 จ้างพิมพ์หนังสือ การจัดประเภท 29 ธ.ค. 64 กลุ่มมาตรฐานสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายวีระวัฒน์ ดาริชาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563 กองบริหารจัดการระบบสถิติ 2. นางรชนิศ เดชรุ่ง นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
(Thailand Central Product 3. นายฐิติพงศ์ สันติวัฒนชัยกุล พนักงานบริหารท่ัวไป
Classification 2020 : TCPC 2020)
จ านวน 1,000 เล่ม

29 จ้างพิมพ์รายงานส ารวจการมีการใช้ 13 ม.ค. 65 กลุ่มสถิติเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สารสนเทศและการ 2. นส.วรรณนิศา รอดโอ นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 ส่ือสาร 3. นส.กัลยารัตน์ วิสมล พนักงานบริหารท่ัวไป
จ านวน 200 เล่ม กองสถิติเศรษฐกิจ

30 จ้างซ่อมเคร่ือง Scanner ย่ีห้อ Fujitsu 19 ม.ค. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรทัย สงวนพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รุ่น Fi-6130LA จ านวน 1 เคร่ือง กองบริหารจัดการระบบสถิติ

31 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 20 ม.ค. 65 กลุ่มสถิติเทคโนโลยี ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 
กองสถิติเศรษฐกิจ

32 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจ 24 ม.ค. 65 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
ยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2565 และบริการ 2. นส.โสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 64,000 แบบ กองสถิติเศรษฐกิจ 3. นายอนุพงศ์ ทองแท้ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

33 จ้างพิมพ์รายงานตัวช้ีวัดด้านเทคโนโลยี 25 ม.ค. 65 กลุ่มงานวิเคราะห์และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายณรงค์ฤทธ์ิ  สุทธิสมุทร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
สารสนเทศและการส่ือสาร พยากรณ์สถิติเชิงเศรษฐกิจ 2.นส.ปิยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ. 2563  จ านวน 700 เล่ม กองสถิติพยากรณ์

34 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะ 26 ม.ค. 65 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติช านาญการ
การท างานของประชากร ไตรมาส 3 กองสถิติสังคม 2.นส.ภารดี  แซ่เฮง นักวิชาการสถิติช านาญการ
กรกฏาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 3.นส.พัชยา  เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ
(ฉบับสมบูรณ์)  จ านวน 450 เล่ม
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย
บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

35 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า 28 ม.ค. 65 กลุ่มบริหารพัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์ พนักงานบริหารท่ัวไป
(UPS) ส านักงานเลขานุการกรม

36 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า 31 ม.ค. 65 กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.อัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
(UPS) จ านวน 2 เคร่ือง กองนโยบายและวิชาการสถิติ

37 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า 10 ก.พ. 65 กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.สุภาวดี ไชยมงคล นักวิชาการสถิติปฎิบัติการ
(UPS) จ านวน 1 เคร่ือง กองนโยบายและวิชาการสถิติ

38 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อ Fuji 10 ก.พ. 65 กลุ่มสถิติแรงงาน ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติช านาญการ
Xerox รุ่น DocuCentre-V3060 กองสถิติสังคม

39 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการส ารวจ 11 ก.พ. 65 กลุ่มสถิติสุขภาพและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายอภิชาติ ธัญญาหาร นักวิชาการสถิติช านาญการ
พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ภาวะทางสังคม 2. นส.อภิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2564 กองสถิติสังคม 3. นส.พรพนิต เพ็ญสุขใจ พนักงานบริหารท่ัวไป
จ านวน 5 รายการ

40 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ารวจ 11 ก.พ. 65 กลุ่มสถิติสุขภาพและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายอภิชาติ ธัญญาหาร นักวิชาการสถิติช านาญการ
พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ภาวะทางสังคม สค. 2. นส.อภิชญา ทิพย์พิมพ์วงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2564 3. นส.พรพนิต เพ็ญสุขใจ พนักงานบริหารท่ัวไป
จ านวน 15 รายการ

41 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22 ก.พ. 65 กลุ่มงานวิเคราะห์และ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.สุวรรณี  หล้าค า พนักงานบริหารท่ัวไป
จ านวน 1 เคร่ือง พยากรณ์สถิติเชิงสังคม

กองสถิติพยากรณ์

42 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อ Fuji 3 มี.ค. 65 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ทัศนีย์  อ่อนด า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
Xerox รุ่น DocuCentre-IV4070 กองสถิติสังคม 2.นส.รุ่งเรือง  สีทองค า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นส.พัทผกา  สุดประเสริฐ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

43 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อ 9 มี.ค. 65 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ปัทมาวดี  ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
TOSHIBA รุ่น E-สตูดิโอ 456se กองสถิติสังคม 2.นส.ธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นายอนุพงศ์  ทองแท้ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

44 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 18 มี.ค. 65 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภูริ  จันทร์รุ่งโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ

ฮภ-6419 กรุงเทพมหานคร ส านักงานเลขานุการกรม 2.นายน าโชค  ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
3.นายศิวา  เย็นแข พนักงานขับรถยนต์

45 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสารแบบใช้ 21 มี.ค. 65 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.พรพิมล  พงษ์โสภณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กระดาษธรรมดา ย่ีห้อ RICOH กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
รุ่น SP3600SF

รวม    45   เร่ือง รวม  92  รำย
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

1 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

2 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

3 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

4 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

โควิด - 19

5 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ๑๒ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

6 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนา ๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

7 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2564 ๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

8 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

9 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

10 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

11 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

12 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

13 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

14 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

15 จัดซ้ือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุพีร์  ชายหาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

16 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ

17 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เคียวเซร่า ๒๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกรรณิการ์  พาจังหรีด พนักงานสถิติ

18 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

19 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาญณรงค์  บ าเพ็ญกิจ พนักงานสถิติ

20 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฉ่ าสมบูรณ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรวรรณ  วิเชียรวรรณ พนักงานสถิติ

22 จัดจ้างเหมาพนักงนท าความสะอาด ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

23 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

24 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๔ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีเรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

25 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมชาย  เงินสวัสด์ิ พนักงานสถิติ

26 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

กำรรำยงำน เร่ือง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง



9
ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

27 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างของโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

28 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.65 ๒๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

29 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสารประจ าส านักงาน ๑๓ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

30 จัดซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์  ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

31 จัดจ้างท ากระเป๋า เพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65  ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

32 จัดจ้างท ากระเป๋า เพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจ ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

33 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ

34 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ

35 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

36 จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

37 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

38 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายบดินทร์  อับดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาสน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

39 จัดซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางนิภา  เฟ่ืองศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

40 จัดจ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส านักงานฯ ๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางสาวชญาดา  ถนอมพวก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

41 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวันเพ็ญ  โป๊ฮง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

42 จัดจ้างท ากระเป๋าของสมนาคุณครัวเรือนโครงการ สศศ.65 ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

43 จัดจ้างท ากระเป๋าของสมนาคุณครัวเรือนโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

44 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศศ.65 ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

45 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

46 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

47 จัดซ้ือวัสดุโครงการพัมนาข้อมูลสถิติ ฯ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

48 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

49 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

50 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

51 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

52 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ

53 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

54 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาพร  ไตรพร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

55 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๓ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ

56 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

57 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

58 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส. 65 ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวอัญชลี  จิตตะสิริ พนักงานสถิติ

3.นางสมบัติ  ธนะชาญชัย พนักงานสถิติ

59 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานฯ ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถิติ

60 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างของโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นายกฤดากร  ลาภเจียม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายอรรถพล  นาเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

61 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

62 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

63 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

64 จัดซ้ือวัสดุ ๒๔ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนารี  เผือกศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานฯ ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถิติ

66 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

67 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

68 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

69 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานฯ ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถิติ

70 จัดซ้ือวัสดุ ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

71 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

72 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

73 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานฯ ๒ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถิติ



11
ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

74 จัดซ้ือวัสดุ ๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนารี  เผือกศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

75 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

76 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานฯ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถิติ

77 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

78 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  เก้ือนุ่น พนักงานสถิติ

79 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

80 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

81 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

82 จัดจ้างท าของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การ ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศิวกร  อุตอามาตย์ พนักงานสถิติ

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

83 จัดจ้างท าของสมนาคุณโครงการ สศส.65 ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกันต์ฤทัย  ปองรัก พนักงานสถิติ

84 จัดจ้างซ่อมเครืองฉายโปรเจคเตอร์ ๑๖ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศิวกร  อุตอามาตย์ พนักงานสถิติ

85 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ้าพนักงานสถิติ

86 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ้าพนักงานสถิติ

87 จัดจ้างท าป้ายอะคริลิค ๒๐ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

88 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส. 65 ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

89 จัดซ้ือของสมนาคุณตัวอย่างโครงการส ารวจผลการะทบจากสถานการณ์ ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

90 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

91 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

92 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

93 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

94 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

95 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

96 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

97 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

98 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

99 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

100 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

101 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

102 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 ๒๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

103 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

104 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

105 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ผ้า ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

106 จัดซ้ือเวชภัณฑ์  (ชุดตรวจ ATK) ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

107 จัดซ้ือเวชภัณฑ์  (ชุดตรวจ ATK) ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

108 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.

109 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

110 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

111 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

112 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการ สศส.65 ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ

113 จัดซ้ือชุดความร้อนเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

114 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.

115 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

116 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

117 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

118 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.

119 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

120 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

121 เช่าใช้สัญญาณอินเตอรืเน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

122 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวเอมอร  เจียมตน พนักงานสถิติ

3.นายธนัช  พ่ึงประจวบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

123 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายเสนาะ  รามพันธ์ุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายสืบสกุล  อ่วมเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

124 จัดจ้างน ารถยนต์ส านักงานฯเข้าซ่อมบ ารุง ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

125 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

126 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

127 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

128 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๑๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

129 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ๑๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

130 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Epson L360 ๑๖ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

131 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Epson L360 ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

132 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนุภาพร  สีมูลลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

133 จัดจ้างเปล่ียนมอเตอร์ปัดน้ าฝน ๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

134 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

3.นายสาธิต  ประทุม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

135 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนุภาพร  สีมูลลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

3.นางจิรัชญาภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

136 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

.

137 จัดจ้างซ่อมแซมประตู ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

3.นายสาธิต  ประทุม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 

138 จัดจ้างท าแก้วเก็บความเย็นเพ่ือเป็นของสมนาคุณ โครงการ สศส.65 ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวสิริณัฎฐ์  ศรีเนียม พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ

139 จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนกร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

140 จัดซ้ือผ้าขนหนูนาโนเพ่ือเป็นของสมนาคุณ โครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสิริกุล  เปียประเสริฐ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสายฝน  ติวสร้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

141 จัดจ้างเปล่ียนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนกร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

142 จัดจ้างด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนกร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

143 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจิตต์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

3.นางสิริกุล  เปียประเสริฐ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

144 จัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศร่ี นักวิชาการสถิติช านาญการ

145 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นายธัญญ์ชวิน นาคนิธิชัยรัชต์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

146 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

147 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธัญญ์ชวิน  นาคนิธิชัยรัชต์ พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

148 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นายธัญญ์ชวิน นาคนิธิชัยรัชต์ พนักงานสถิติ

149 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ๔ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

150 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๔ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

151 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

152 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

153 จัดจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ ๒๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกฤตกร  ศรีสวัสด์ิ พนักงานสถิติ

154 จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

155 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

156 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

157 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65  (กระเป๋าถือ) ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชการสถิติปฏิบัติการ

2.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ

3.นายรัตนชัย  เกษตรภิบาล พนักงานสถิติ

158 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชการสถิติปฏิบัติการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

159 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

160 จัดจ้างท าความสะอาดรถยนต์ราชการ ๒๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

161 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

162 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

163 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

164 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

165 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนชัย พนักงานสถิติ

166 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

167 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

168 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

169 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

170 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

171 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้า ๒๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

3.นางพรพิมล  วัฒนประดิษฐ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

172 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 (ร่มพับ 2 ตอน) ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

3.นางพรพิมล  วัฒนประดิษฐ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

173 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

174 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้าและส่วนประกอบอ่ืนๆ ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

175 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

176 จัดซ้ือประกันภัยรถยนต์ ๑๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

177 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

178 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

179 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะรถยนต์ราชการ ๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

180 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Ink Tank  315 ๑๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

181 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

182 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

183 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

184 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

185 จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาดส านักงาน ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

186 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

187 จัดจ้างถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงาน ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

188 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

189 จัดซ้ือวัสดุจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัด ๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

190 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

191 จัดซ้ือวัสดุจัดประชุมแผนพัฒนาระดับจังหวัด ๒๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  แก้วงาม พนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

192 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกฤตธี  ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

193 เช่าใช้สัญญานอินเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสายฝน  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

194 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๖ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

195 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลการะทบจาก ๑๖ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ศิริอ่อน พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

196 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล พนักงานสถิติ

197 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ประจ าส านักงาน ๑๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

198 จัดจ้างท ากระเป๋าพร้อมสกรีนเพ่ือเป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๒๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
โครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

199 จัดจ้างท ากระเป๋าพร้อมสกรีนเพ่ือเป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๒๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัชธมน  ลพฟ้ืน พนักงานสถิติ
โครงการ สศส.65

200 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

201 จัดจ้างซ่อมจ้ัมสายไฟฟ้าเมนหลักเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

202 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

203 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

204 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

205 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

206 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

207 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสาร ๒๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

208 จัดจ้างท าตรายาง ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

209 จัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ๑๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

210 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

211 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

212 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

213 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

214 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

215 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

216 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

217 จัดจ้างท าพานประดิษฐ์ ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิณห์วรา  น้อยโต ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

218 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน - อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิณห์วรา  น้อยโต ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

219 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ๒๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ของโรคโควิด - 19

220 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการ สศส.65 ๒๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

221 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

222 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

223 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

224 จัดจ้างท าตรายาง ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

225 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

226 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

227 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

228 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

229 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ท าแผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบฯ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ้าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

230 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน - อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอมรินทร์  กันพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

231 จัดจ้างท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ในการประชุมคณะกรรมการสถิติฯ ๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ้าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

232 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

233 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ติดต้ังระบบสายแลนด์เพ่ิมเติมภายในส านักงาน ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอมรินทร์  กันพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

234 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

235 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

236 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

237 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

3.นางสาวกิติพร  ส าราญร่ืน พนักงานสถิติ

238 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือน โครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ ๑๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวสุกัลยา  พูลพร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาววันดี  ข้องเก่ียวพันธ์ุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ



18
ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

239 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง (100%)  โครงการส ารวจภาวะ ๒๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565 2.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกิติพร  ส าราญร่ืน พนักงานสถิติ

240 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  ประชาชนะชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

โควิด - 19

241 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัด ๑๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

242 จัดจ้างด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบรรณาธิกร ลงรหัส บันทึกข้อมูลการจัด ๑๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

มหกรรมของดีเมืองอ่างทอง

243 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนาพร  ฤาชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

244 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

245 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถิติ

2.นางสาวกาญจนาพร  ฤาชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

246 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

247 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจากการ ๒๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

248 จัดซ้ือของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๒๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

249 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานฯ โครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

3.นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถิติ

250 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจรรยารักษ์  ภูภิโญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

251 จัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถิติ

252 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี รต.คาวี  จันทร์อ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

253 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณิชนันทน์  ศรีเทียนชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

254 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้า พร้อมพิมพ์โลโก้และข้อความโครงการ สศส.65 ๑๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ

255 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้า พร้อมพิมพ์โลโก้และข้อความโครงการส ารวจผลกระทบ ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

256 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ

257 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

258 จัดจ้างท าตรายาง ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

259 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

260 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัจฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

3.นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ
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ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

261 จัดจ้างท าของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การ ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนิตยา  ปะอินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

262 จัดจ้างเหมาปรับปรุงอาคารส านักงานและก่อสร้างโรงจอดรถ ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

2.นายไพฑูรย์  ค าต๊ะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

263 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๒๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

264 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๒๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

265 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

2.นางสาวสุรีรัตน์  ทรัพย์อยู่ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวธัญญารัตน์  ปานกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

266 จัดจ้างท าตรายาง ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฎฐนิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

267 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณัฎฐนิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

2.นางสาวสุรีรัตน์  ทรัพย์อยู่ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวโยษิตา  เทพเกษร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

268 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นายศักดา  คมข า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกรรณิการ์  กรแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิต

269 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักดา  คมข า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

270 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรีรัตน์  ทรัพย์อยู่ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

271 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

272 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนฤมล  เสนสม พนักงานสถิติ

2.นางสาวกรรณิการ์  กรแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิต

3.นางสาวธัญญารัตน์  ปานกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

273 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

274 จัดจ้างท าของสมนาคุณโครงการ สศส.65  (กระเป๋าเอกสาร) ๑๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

275 จัดจ้างท าของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การ ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

276 จัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

277 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

278 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

279 จัดจ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมฯ ๑๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

280 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรายุทธ  ปิยะภาณี นักวิชาการสถิติช านาญการ

281 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นายวิสิทธ์ิ  ว่องอิสริยวณิช พนักงานสถิติ

3.นางสาวจงรัก  สมร พนักงานสถิติ

282 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๒๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

2.นายวิสิทธ์ิ  ว่องอิสริยวณิช พนักงานสถิติ

3.นางสาวจงรัก  สมร พนักงานสถิติ

283 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ๒๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

284 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรันยู  นันตาเสน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

285 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจ ารัส  พิมสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

286 จัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ีฯ ๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

287 จัดจ้างท าตรายาง ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุธีรา  สมบัติรุ่งเจริญ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

288 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

289 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

290 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายสัญญา  อินหล้า พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

291 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๓๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

292 จัดจ้างท าตรายาง ๑๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

293 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

294 จัดจ้างท าพวงมาลา ๑๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติช านาญการ

295 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

296 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒๗ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

297 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลวรรณ  มหาวรรณศรี พนักงานสถิติ

298 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรณวิภา  ใจเสียง พนักงานสถิติ

299 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๒๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาววิไลวรรณ  มหาวรรณศรี พนักงานสถิติ

3.นางสาวจุฑามาศ  พรหมจักร พนักงานสถิติ

300 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาววิไลวรรณ  มหาวรรณศรี พนักงานสถิติ

3.นางสาวจุฑามาศ  พรหมจักร พนักงานสถิติ

301 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

302 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

303 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๒ ม.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

304 จัดจ้างท าตรายาง ๑๙ ม.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

305 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติช านาญการ

306 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภานุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

307 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65  (เส้ือยืดกีฬา) ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

308 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  (ผ้าขนหนู)

 

309 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

310 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

311 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอรอุมา ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  เภาตุ่น พนักงานสถิติ

3.นางสาวศศิธร  ฤทธ์ิจีน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

312 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

313 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรอุมา  ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

314 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรอุมา  ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

315 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอรอุมา ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  เภาตุ่น พนักงานสถิติ

3.นางสาวศศิธร  ฤทธ์ิจีน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

316 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

317 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอรอุมา ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

3.นางสาวศศิธร  ฤทธ์ิจีน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

318 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอรอุมา ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวเพ็ญประภา  ทับทองหลาง พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉรา  สิงหะ พนักงานสถิติ

319 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอรอุมา ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  เภาตุ่น พนักงานสถิติ

3.นางสาวศศิธร  ฤทธ์ิจีน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

320 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

321 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรอุมา  ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

322 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอรอุมา ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  เภาตุ่น พนักงานสถิติ

3.นางสาวศศิธร  ฤทธ์ิจีน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

323 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ



22
ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

324 จัดจ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๑๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีระ  สุทธนันท์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

325 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางฐิตินันท์  บุญบูรา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

326 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอรอุมา ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  เภาตุ่น พนักงานสถิติ

3.นางสาวศศิธร  ฤทธ์ิจีน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

327 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

328 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรอุมา  ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

329 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรอุมา  ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

330 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรอุมา  ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

331 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอรอุมา ประจันตะเสน นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  เภาตุ่น พนักงานสถิติ

3.นางสาวศศิธร  ฤทธ์ิจีน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

332 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

333 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ ๑๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

334 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

335 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

336 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

337 จัดซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน ๑๗ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

338 จัดซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน ๒๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางณัฐรดา  จันทวงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

339 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

340 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

341 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิเดช  แก่นนาค เจ้าพนักงานสถิติช านญงาน

342 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

343 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

344 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

345 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ



23
ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย
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ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

346 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

347 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

348 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

349 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

350 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

351 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๑๐ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

352 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

353 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

354 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

355 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

356 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

357 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  ทองพัด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

358 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

359 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

360 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

361 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

362 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครการ สศส.65 ๒๔ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

363 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครการส ารวจผลกระทบจาก ๒๔ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

364 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

365 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

366 จัดซ้ือวัสดุ ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

367 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

368 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

369 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

370 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

371 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

372 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

373 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

374 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

375 จัดจ้างท าของสมนาคุณโครงการ สศส.65 ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

376 จัดจ้างท าของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การ ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นายสุกิจ  ซาววงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

377 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

378 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

379 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันท่ีระลึกวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลท่ี 9 ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

380 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

381 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

382 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

383 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

384 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

385 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

386 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

387 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๔ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

388 เช่าอาคารสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นท่ีท าการส านักงานฯ ปีงบประมาณ 2565 ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ

3.นางณันท์นภัส  ทับจันอัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

389 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  ปัญเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

390 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

391 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2565 2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  ปัญเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

392 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การ ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ
แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางณันท์นภัส  ทับจันอัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางรัชนี  วงศ์วาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

393 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ๑๒ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ
ของโรคโควิด - 19

394 จัดจ้างท าตรายาง ๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

395 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

396 จัดจ้างเหมาเดินสาย Lan  พร้อมอุปกรณ์ประกอบฯ รวมท้ังย้ายหมายเลข ๑๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายขจรต์  รัตนบุรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

โทรศัพท์พ้ืนฐานพร้อมเดินสายภายใน

397 จัดจ้างขนย้ายวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

398 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๑๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

399 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

400 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกิตติพัฒน์  ลิขิตวรโชติ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

401 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าส านักงาน ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

402 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

403 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๗ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

404 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๗ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

405 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

406 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

407 จัดจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวฯ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

408 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

409 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดนิดา  รุ่งวิวัฒน์เดชา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

410 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

411 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดนิดา  รุ่งวิวัฒน์เดชา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

412 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

413 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

414 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

415 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธวัชชัย  ประเสริฐ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

416 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

417 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

418 เช้าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแคทลียา  ไชยนุรักษ์ พนักงานสถิติ

419 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

2.นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

420 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารของส านักงานฯ ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาสถิติช านาญการ

2.นางสาวแคทลียา  ไชยนุรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวศุพิชชา  อาทะวงศ์ พนักงานสถิติ

421 จัดซ้ือของสมนาคุณเพ่ือใช้ในโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุพิชชา  อาทะวงศ์ พนักงานสถิติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

422 จัดซ้ือของสมนาคุณเพ่ือใช้ในโครงการ สศส.65 ๑๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

423 จัดจ้างท าพวงมาลา ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

424 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เอกสารของส านักงานฯ ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

425 จัดจ้างท าเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๓ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

426 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ๑๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองค า นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาววราภรณ์  อินทสิทธ์ิ พนักงานสถิติ

3.นางจงกล  เอ่ียมรอด พนักงานสถิติ

427 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการ สศส.65  (กระเป๋าผ้า) ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองค า นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

428 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการ สศส.65  (ผ้าห่มนาโน) ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจงกล  เอ่ียมรอด พนักงานสถิติ

429 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชนี  เหล่ียมทองค า นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ระบาดของโรคโควิด - 19

430 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจงกล  เอ่ียมรอด พนักงานสถิติ

431 จัดจ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ ๑๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

432 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

433 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

434 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

435 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

436 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

437 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอ่ียมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

438 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  นาโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

439 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุ่งกาล  บุราณรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

440 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

3.นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

441 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอ่ียมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

442 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

443 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๒๗ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

444 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

445 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

446 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติช านาญการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

3.นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

447 จัดจ้างท าพวงมาลา ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

448 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

449 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

450 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงาน ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

451 จัดจ้างพิมพ์เอกสารเพ่ือใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

452 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

453 จัดจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ๒๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

454 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

455 จัดจ้างท าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

456 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

457 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

458 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

459 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

460 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ๑๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

461 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ

3.นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

462 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกนกพร  ฝ่ายหม่ืนไวย์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ของโรคโควิด - 19  (ผ้าห่มนาโน) 2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

463 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการ สศส.65  (ผ้าห่มนาโน) ๑๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

3.นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

464 จัดซ้ือวัสดุส านังกานโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ๑๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวทัดตา  จันทรพัฒนา พนักงานสถิติ

ของโรคโควิด - 19  (ผ้าห่มนาโน)

465 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

3.นายวัฒนา  เดชาจิรสิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

466 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี 107/2 ) ๑๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

467 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ๑๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

468 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

469 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

470 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

471 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี  316  ถนนอัษฏางค์) ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

472 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

473 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพวงผกา  ยศไกร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

474 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

475 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

476 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

477 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี  316  ถนนอัษฏางค์) ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

478 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี 107/2 ) ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

479 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

480 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

481 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

สถานการณ์โรคโควิด - 19 2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวพวงผกา  ยศไกร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

482 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

483 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

484 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

485 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี  316  ถนนอัษฏางค์) ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

486 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี 107/2 ) ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

487 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๖ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

488 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  พวงสมบัติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

489 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

490 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

491 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

492 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

493 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี  316  ถนนอัษฏางค์) ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

494 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี 107/2 ) ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

495 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

496 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดิษย์ลดา  เขียนจอหอ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

497 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

498 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

499 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี  316  ถนนอัษฏางค์) ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

500 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี 107/2 ) ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

501 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

502 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

503 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

504 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๖ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดิษย์ลดา  เขียนจอหอ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

505 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

506 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

507 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี  316  ถนนอัษฏางค์) ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

508 เช่าอาคารเอกชนเพ่ือเก็บพัสดุ  (เลขท่ี 107/2 ) ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

509 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

510 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไชยวัฒน์  วัฒนวรรณศิล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

511 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๒ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

512 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

513 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

514 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวัชรินทร์  เข็มแป้นพะเนา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

515 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ๒๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

โรคโควิด - 19 2.นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายวัชรินทร์  เข็มแป้นพะเนา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

516 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวฐิตารัตน์  ดีพันธ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอุษา  บุราณสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

517 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนโครงการ สศส.65 ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรสิงห์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววิมลวรรณ  ฉิมกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

518 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมฤดี  สุขรัตน์ พนักงานสถิติ

519 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

520 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ๑๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

521 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

522 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

523 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 (กระเป๋าผ้า) ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

524 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  (กระเป๋าผ้า)

525 จัดซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

526 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

527 จัดซ้ือกระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม ๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

528 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

529 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรภา  เวียงนนท์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

530 จัดจ้างท าพวงมาลา ๒๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรภา  เวียงนนท์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

531 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

2.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

532 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

533 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๔ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

534 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

535 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

2.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

536 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

537 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

538 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

2.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

539 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

540 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

541 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

2.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

542 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

543 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

2.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

544 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

545 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

546 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภาพ  จันทรโคตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

547 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

548 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

549 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

550 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

551 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

552 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

553 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  (กระเป๋าผ้าฝ้าย)

554 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65  (กระเป๋าผ้าฝ้าย) ๑๐ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัสตราภรณ์  สุขเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

555 จัดจ้างตรวจเช็ค เปล่ียน ซ่อมบ ารุง รถยนต์ส่วนกลาง ๑๐ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางบุญส่ง  จันทร์ศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

556 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางทิพวรรณ  บุญล้ า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

557 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมพูนุท  แสงพันธ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

558 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติ ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมพูนุท  แสงพันธ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ระดับจังหวัด

559 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุพัตรา  กองแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

560 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65  (กระติกน้ า) ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

561 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๔ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนัทลียา  จันทะวงษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

562 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

563 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

564 จัดซ้ือประกันรถยนต์ ๑๓ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวพงษ์  ธรรมขันธ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

565 จัดจ้างท าแบบสอบถาม ๒๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

566 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิภาวี  ชิณโย พนักงานสถิติ

567 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

568 จัดจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือท าความสะอาดฝ้าเพดานส านักงาน ๑๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

569 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนัทลียา  จันทะวงษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

570 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๓๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

571 จัดซ้ือพวงมาลา ๒๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

572 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองวิทย์  ชาค ารุณ พนักงานสถิติ

573 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองวิทย์  ชาค ารุณ พนักงานสถิติ

574 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจากการ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

575 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๒๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

576 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๑๒ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรดามณี  ชัยวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

577 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๒๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรดามณี  ชัยวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

578 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ๒๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

579 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรดามณี  ชัยวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

580 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองวิทย์  ชาค ารุณ พนักงานสถิติ

581 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวเปียทิพย์  แน่นดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

582 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

583 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๖ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

2.นายน าพล  จุหลัน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

584 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

585 จัดจ้างท ากระเป๋าสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิต

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

586 จัดจ้างท ากระเป๋าสมนาคุณโครงการ สศส.65 ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิต

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

587 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

588 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

589 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

590 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

591 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

592 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

593 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ประจ าส านักงาน ๒๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

594 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

595 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

596 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

597 จัดจ้างท าเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

598 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

599 จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

600 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการ สศส.65  (ผ้าขนหนู) ๑๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

3.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

601 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  (ผ้าขนหนู) 2.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

3.นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

602 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ

603 จัดจ้างท าอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวัน ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

3.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

604 จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

605 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ

3.นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

606 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

607 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

608 จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

609 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

610 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

611 จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

612 จัดจ้างท าเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัญญ์ลภัส  มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

612 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

614 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

615 จัดจ้างท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

616 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

617 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

618 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

619 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี รต.หญิงนิภัษษร สิงห์ศิริ พนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

620 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๒๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

621 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

622 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสัตตบุษ  ศิริประภา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

623 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิตยา  ค าพิศาล เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

624 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

625 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

3.นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

626 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65  ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

3.นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

627 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางจุฑาทิพ  จ าปาลอย พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

628 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกันยกร  จันทะสิม พนักงานสถิติ

629 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน จ านวน 8 รายการ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกันยกร  จันทะสิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

630 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้ ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

631 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้ ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

632 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุจินธร  ทองกรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

633 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธิติยา  แก้วอินทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

634 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฎฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

635 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

636 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65  ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอติกานต์  บัวคร้ืน พนักงานสถิติ
(ท าร่มขนาด 24 น้ิว โครงไม้พร้อมสกรีนโลโก้ส านักงาน)

637 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการผลกระทบจากสถานการณ์ ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภินันท์  ประวันไหว้ พนักงานสถิติ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  (ท าเซตผ้ากรเป๋าโซลอนพร้อมปัก)

638 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเนตรนพิศ  เทศจ าปา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

639 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคงฤทธ์ิ  มลาฤทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

640 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคงฤทธ์ิ  มลาฤทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

641 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๓ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเนตรนพิศ  เทศจ าปา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

642 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภินันท์  ประวันไหว้ พนักงานสถิติ

643 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคงฤทธ์ิ  มลาฤทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

644 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวเกษชาฎา  กุลาราช พนักงานสถิติ

3.นายอาทิตย์อุทัย  ดวงแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

645 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ระบาดของโรคโควิด - 19

646 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

647 จัดซ้ิอวัสดุส านักงาน ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

648 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

649 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวขวัญทิพย์  หนูทิพย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวจันทิมา  ไชยราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

650 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางบุษยา  บุญเจริญสุขทวี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

651 จัดซ้ิอวัสดุส านักงาน ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

652 จัดซ้ิอวัสดุส านักงาน ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

653 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  ไชยราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

654 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฑามาศ  ค ากุณา พนักงานสถิติ

655 จัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

656 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

657 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

658 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

659 จัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

660 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

661 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูทอง พนักงานสถิติ

662 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

663 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

664 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูทอง พนักงานสถิติ

665 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูทอง พนักงานสถิติ

666 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

667 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์จากการ ๒๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

668 จัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

669 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

670 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

671 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูทอง พนักงานสถิติ

672 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

673 จัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

674 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

675 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

676 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูทอง พนักงานสถิติ

677 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

678 จัดซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ส านักงานฯ ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิวัฒนา  ใสดวง พนักงานสถิติ

679 จัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

680 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

681 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

682 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

683 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูทอง พนักงานสถิติ

684 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

685 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

686 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ๒๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

687 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

688 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนโครงการ สศส.65 ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ

3.นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

689 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวนภางค์ภัทร  ชูขันธ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวธาราทิพย์  ใยสีงาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ



39
ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

690 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ุ พนักงานสถิติ

691 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

692 จัดจ้างท าตรายาง ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจีราภรณ์  ฤทธิมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

693 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธาราทิพย์  ใยสีงาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

694 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี ๒๒ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

695 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

696 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ๒๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ

697 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  (หน้ากากอนามัย) 2.นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

3.นายจตุรงค์  สุตราม พนักงานสถิติ

698 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  (สเปรย์แอลกฮอล์)

699 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65  (ผ้าห่มนาโน) ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นางสาวอภิญญา  คารวานนท์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวพิมพร  ภมรนาค พนักงานสถิติ

700 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพร  ภมรนาค พนักงานสถิติ

701 จัดจ้างท าสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ ๒๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

702 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

703 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

704 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

705 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

706 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

707 จัดจ้างท าตรายาง ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

708 จัดจ้างซ่อมสวิตซ์เปิดปิด เคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๒๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

709 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า (หลอดนีออน)  ส าหรับใช้ในส านักงาน ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจตุรงค์  สุดราม พนักงานสถิติ

710 จัดจ้างพิมพ์รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2564 ๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

711 จัดซ้ือพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจ าปี 2564 ๒๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศริญญา  ศรีสลับ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

712 จัดจ้างท าตรายางส านักงานฯ ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศริญญา  ศรีสลับ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

713 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางมุกดารัตน์  สุวรรณรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

3.นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

714 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางมุกดารัตน์  สุวรรณรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

3.นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

715 จัดจ้างท าพานวันพ่อแห่งชาติ ๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

716 จัดจ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบ ารุงรถยนต์ ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

717 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศริญญา  ศรีสลับ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

718 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางมุกดารัตน์  สุวรรณรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

3.นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

719 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศริญญา  ศรีสลับ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

720 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศริญญา  ศรีสลับ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

721 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ๒๐ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

722 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

723 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอภิญญา  สุทธิ พนักงานสถิติ

2.นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

724 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  สุทธิ พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

725 จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ PVC  ทนน้ า ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

726 จัดจ้างปักตราสัญลักษณ์ 3 หน่วยงาน บนของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๑๐ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชุติมา  แสงสุวรรณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

โครงการส ารวจผลการะทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

727 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

728 จัดซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ๑๙ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  สุทธิ พนักงานสถิติ

729 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

730 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

731 จัดจ้างซ่อมบ ารุงตรวจเช็คสภาพเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

732 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ของโรคโควิด - 19  (ร่มพับสองตอน)

733 จัดซ้ือของสมนาคุณโครงการ สศส.65  (ร่มพับสองตอน) ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

734 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สดวันพ่อแห่งชาติ ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

735 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

736 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

737 จัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

738 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

739 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

740 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

741 จัดซ้ือพวงมาลาเพ่ือร่วมในกิจกรรมน้อมร าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๐ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

742 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

743 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้ ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา หะยะแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

744 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา หะยะแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

745 จัดซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสละลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

746 จัดจ้างท าตรายาง ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

747 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

748 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

749 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวอัมรีนา หะยะแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

750 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

751 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

752 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๖ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

753 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวอัมรีนา หะยะแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

754 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

755 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิดา  หัสนีย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

756 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิดา  หัสนีย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

757 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

758 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

759 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

760 จัดจ้างท าตรายาง ๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

761 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

762 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

763 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

764 จัดจ้างท าชองสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิราภรณ์  นาควงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

765 จัดจ้างท าชองสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๒๙ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิราภรณ์  นาควงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

766 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

767 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

768 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

769 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

770 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

771 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

772 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

773 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

774 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

775 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

776 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

777 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

778 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

779 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

780 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

781 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

782 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

783 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

784 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

785 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

786 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

787 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

788 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

789 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

790 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

791 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

792 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าเพ่ือใช้ในโครงการ สศส.65 ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

793 จัดซ้ือกระเป๋าผ้าเพ่ือใช้ในโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

794 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

795 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

796 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

797 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

798 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๗ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่มล่ิม พนักงานสถิติ

799 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

800 จัดจ้างเหมาท าความสะอาดภายในส านักงานฯ ๒๖ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

801 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บเอกสารวัสดุ และครุภัณฑ์ ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

802 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

803 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

804 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

805 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (งานบ้านงานครัว) ๑๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

806 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

807 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

808 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

809 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

810 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

811 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๕ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

812 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

813 จัดจ้างเหมาท าความสะอาดภายในส านักงานฯ ๒๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

814 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

815 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

816 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

817 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บเอกสารวัสดุ และครุภัณฑ์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

818 จัดจ้างเหมาท าความสะอาดภายในส านักงานฯ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

819 จัดซ้ือประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

820 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

821 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

822 จัดจ้างเหมาท าความสะอาดภายในส านักงานฯ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

823 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

824 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

825 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

826 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

827 จัดจ้างเหมาท าความสะอาดภายในส านักงานฯ ๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

828 จัดจ้างท าแบบรายงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจ าปี 2565 ๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

829 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

830 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

831 จัดจ้างท าตรายาง ๑๖ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

832 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

833 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมด็จ ๒๗ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวณี  ปานแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

834 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมาซือล่ัน  ตายาลอ พนักงานสถิติ

835 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายอาดินันต์  หะยีแจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

836 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

837 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

838 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

839 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมาซือล่ัน  ตายาลอ พนักงานสถิติ

840 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายอาดินันต์  หะยีแจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

841 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวณี  ปานแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

842 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

843 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบ ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพงศ์  วรกรรณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

844 จัดจ้างท าของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวฟารีดา  หะยีมะตะเยะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

845 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมาซือล่ัน  ตายาลอ พนักงานสถิติ

846 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายอาดินันต์  หะยีแจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

847 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

848 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

849 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวณี  ปานแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

850 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ๑๙ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ระบาดของโรคโควิด - 19

851 จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ซีทรู - พร้อมติดต้ัง ๒๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติช านาญการ

852 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

853 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมาซือล่ัน  ตายาลอ พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

854 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายอาดินันต์  หะยีแจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

855 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวณี  ปานแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

856 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

3.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

857 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๑๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

858 จัดจ้างท าตรายาง ๑๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

859 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

860 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๒๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

861 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

862 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

863 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

864 จัดจ้างท าตรายาง ๑๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

865 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

866 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

867 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ ๒๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

868 จัดจ้างเช็คระยะและซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าส านักงาน ๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

869 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๑๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

870 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๑๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

871 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

872 จัดซ้ือกุญแจตู้นิรภัย ๒๒ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

 

873 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถิติ

874 จัดซ้ือวัสดุ ๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

875 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

876 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ ๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

877 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

878 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

879 จัดจ้างผลิตผ้าขนหนูพร้อมปักโลโก้ของหน่วยงาน โครงการส ารวจผลกระทบ ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

880 จัดจ้างผลิตผ้าขนหนูพร้อมปักโลโก้ของหน่วยงาน โครงการ สศส.65 ๑๙ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

881 จัดจ้างท าตรายาง ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

882 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกใม้สด ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิพร  นาครอด พนักงานสถิติ

883 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๘ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวก่ิงทอง  คงแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

884 เช่าเวลาสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดสตูล ๗ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวก่ิงทอง  คงแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

885 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

886 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจผลกระทบจาก ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

887 จัดซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.65 ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

3.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

888 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

889 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

890 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

891 จัดจ้างตรวจเช็คระยะรถยนต์ท่ีใช้ในราชการการ ๑๔ ก.พ. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิรัษฎา  เรืองนุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

892 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

893 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

894 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๗ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

895 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

896 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

รวม    896   เร่ือง รวม   1,296   รำย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการดำเนินการในเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน 45 เรื่อง มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ  จำนวน 92 ราย  ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย  หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 
  ส่วนภูมิภาค  มีการดำเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด  จำนวน 896 เรื่อง   มีการ
ตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 1,296 ราย  ไม่พบว่า
มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย  หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุก
ราย   
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ส่วนกลาง

การรายงาน เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือ ต าแหน่ง
แต่งต้ัง/มอบหมาย

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ไม่มีการรายงาน  
เรื่อง  การบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านกฎหมาย
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง

ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

1 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาเลือกสรร และประเมิน ๒๗ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ความรู้ความสามารถ เพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป เลือกสรร และประเมินความรู้ ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ความสามารถ เพ่ือเลือกสรร 3.นางแสงเดือน  บุญสร้อย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พนักงานราชการ 4.นางสาวจิรัชยา  คงประสิทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๙ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายสุวัฒน์  ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดชัยนาท

พนักงานราชการท่ัวไป และเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 2.นางจิระภา  วิวัฒนวานิช นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายอุทัย  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นายโชคชัย  เป่ียมสิน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 1.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ช่ัวคราว จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวนุชนาฎ  พวงทอง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

4 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ๒ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการคัดเลือกเป็นจ้างเหมา 1.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ขับรถยนต์ราชการ บริการขับรถยนต์ราชการ 2.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสาวอัจฉรา  ศรีระวรรณ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

5 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๑๒ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวพัชราภรณ์  จงเจตน์ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

6 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ท่ีช ารุดซ่อมไม่ได้ เส่ือมสภาพและหมดความจ าเป็น ครุภัณฑ์ส านักงานท่ีช ารุด 2.นายอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7 แต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายครุภัณฑ์ ๑๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการจ าหน่ายครุภัณฑ์ 1.นางสาวรชฎพร  ผลาภิรมย์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวนุสรา  ฤกษ์ธิศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวพรรณภา  อุปพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสงกรานต์  วงษา สถิติจังหวัดระยอง

พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของพนักงานราชการและ 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

9 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสงกรานต์  วงษา สถิติจังหวัดระยอง

ของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

10 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเช่าบ้าน ๑๓ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของข้าราชการ เก่ียวกับการเช่าบ้านของข้าราชการ 3.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

11 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๑๔ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายสมใจ  พลเรือง สถิติจังหวัดราชบุรี

พนักงานราชการ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางสาวเอ้ืออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นายกิตติชัช  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

กำรรำยงำน เร่ือง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ส่วนภูมิภาค

ต ำแหน่งช่ือโครงกำร
แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ
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12 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพบ้านเช่า ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวเอ้ืออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สภาพบ้านเช่า 2.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

13 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๘ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 1.นางวัชรา  งามดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางอุษณี  ทองมี ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

14 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๒๘ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 1.นางวัชรา  งามดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางอุษณี  ทองมี ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

15 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 1.นางวัชรา  งามดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางอุษณี  ทองมี ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

16 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๑๔ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 1.นางวัชรา  งามดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางอุษณี  ทองมี ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

17 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ๒๗ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น 2.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

18 แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจการใช้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของ ๑๗ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการส ารวจการใช้ 1.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

รถยนต์ส่วนกลาง ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 2.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

19 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ๙ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พลเรือนสามัญ 3.นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

20 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ๕ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว

เป็นพนักงานราชการ และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน 2.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ราชการ 3.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

21 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการรับสมัคร 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พนักงานราชการ 2.นายโชติวัฒน์  ปรัชเจริญวนิชย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

3.นายอิทธิภาส  ทองย้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

2.นางสาวนงลักษณ์  พรมรักษา ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

22 แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจและก าหนดเกณฑ์การ ๒๖ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการส ารวจและก าหนด 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง เกณฑ์การส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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23 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.สอ.เทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

และลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ้าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

24 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวธนพร  คงประเสริฐ สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

และลูกจ้างช่ัวคราว 2.สอ.เทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

25 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางธีราพร  วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม่

พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิต และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายวรชัย  สุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางปุณณภา  รัตนบุรี ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวประภัสสร  ค าเข่ือน นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

6.นางสาวนิตยา  ปะอินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

26 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบเพ่ือเลือกสรร ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกข้อสอบ 1.นางสาวประภัสสร  ค าเข่ือน นักวิชาการสถิติช านาญการ

พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ และตรวจข้อสอบ 2.นางสาวนิตยา  ปะอินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

เจ้าหน้าท่ีควบคุมการสอบ 1.นายวรชัย  สุวรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นางนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ

27 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ๒๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ๑.นางสาวนิตยา  จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์

พนักงานราชการ ๒.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายวรายุทธ  ปิยะภาณี นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

28 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๑๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการสอบและคัดเลือก ๑.นางสาวนิตยา  จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์

ลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายวรายุทธ  ปิยะภาณี นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

29 แต่งต้ังผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๕ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นางสาวสุธีรา  สมบัติรุ่งเจริญ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พนักงานราชการ

30 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ สถิติจังหวัดน่าน

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ 4.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

31 แต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุของส านักงาน ๒๓ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวอัจฉราภัสร์  พิศาลเดชาภิรมย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเสาวภา  ป้อสาย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

32 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านข้าราชการ ๑ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจสอบการ 2.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เช่าบ้านข้าราชการ 2.นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

33 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๒๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ท่ัวไป พนักงานราชการ 2.นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ
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34 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือวัดความรู้ ๒๙ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการอ านวยการกลาง 1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งเพ่ือสรรหาและเลือกสรร 2.นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการท่ัวไป 3.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะกรรมการคุมสอบ 1.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางกันทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวรุ่งนภา  จุตาทิศ พนักงานสถิติ

4.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

5.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

6.นางสากนกกาญจน์  กรุงเก่า พนักงานราชการเฉพาะกิจ

7.นายพชรพล  เทียบคุณ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

8.นางสาวณัฐสุดา  แสงจันทร์ พน้กงานราชการเฉพาะกิจ

9.นางสาวพัชมณ  ชัยชวาลทัศ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

10.นางสาวณัฎฐณิชา  ม่วงนาวงษ์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

11.นายปิติวัฒน์  ศรีเดชะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

คณะกรรมการตรวจข้อสอบ 1.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางกันทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวรุ่งนภา  จุตาทิศ พนักงานสถิติ

4.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

5.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

35 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้าง ๑ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 1.นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดชัยภูมิ

เป็นพนักงานราชการ บุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ 2.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถิติช านาญการ

36 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๔ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม

พนักงานราชการท่ัวไป 2.นางยุภาพร  มูลอัต ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นายบุญถ่ิน  ระวิสิทธ์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

กรรมการคุมสอบ 1.นางปิยนุช  จินดา เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวอุไรวรรณ  เน่ืองวรรณะ พนักงานสถิติ

4.นางสาวจงรัก  โยธาภักดี พนักงานสถิติ

5.นายชัยวัฒน์  พลอยกัณหา พนักงานสถิติ

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

37 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 1.นางพิมพ์พร  หรสิทธ์ิ สถิติจังหวัดมุกดาหาร

ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

1.นางพรรณวดี  เจริญนาม ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

38 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น ๑๒ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 1.นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดยโสธร

พนักงานราชการท่ัวไป บุคคลเป็นพนักงานราชการท่ัวไป 2.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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39 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น ๑๗ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 1.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

พนักงานราชการท่ัวไป 2.นางสาวนฤมล  สีหาอาจ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

3.นางสาวศิริลักษณ์  เจริญเขต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

4.นางสาวมลฑิญา  คุณสุนนท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การสมัคร 2.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ 1.นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดยโสธร

2.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะท างานอ านวยการ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายณฐนน  ศิริโสม พนักงานราชการเฉพาะกิจ

3.นางบุญส่ง  จันทร์ศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางสุพัตรา  กองแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางทิพวรรณ  บุญล้ า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางสาวชมพูนุท  แสงพันธ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7.นางสาววิลาวัลย์  โหม่งมาตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2..นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

4.นางประภาพร  ประทุมทิพย์ พนักงานสถิติ

5.นางสาวพัสตราภรณ์  สุขเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะท างานคุมห้องสอบ ข้อเขียน 1.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

3.นายเจตพงษ์  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

คณะท างานคุมห้องสอบ 1.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

คอมพิวเตอร์ 2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

3.นายเจตพงษ์  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางสาวดารุณี  นนทรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

5.นางสาวศิริลักษณ์  เจริญเขต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

40 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๒๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 1.นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดยโสธร

ลูกจ้างช่ัวคราว บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

41 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๒ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 1.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวนฤมล  สีหาอาจ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

3.นางสาวดารุณี  นนทรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การสมัคร 2.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์ 1.นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดยโสธร

2.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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คณะท างานอ านวยการ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายณฐนน  ศิริโสม พนักงานราชการเฉพาะกิจ

3.นางสาวกนกวรรณ  น้อยมาลา พนักงานราชการเฉพาะกิจ

4.นางสาวบุษบา  สารการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

5.นางสาวชมพูนุท  แสงพันธ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางสาววิลาวัลย์  โหม่งมาตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

4.นางประภาพร  ประทุมทิพย์ พนักงานสถิติ

5.นางสาวพัสตราภรณ์  สุขเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะท างานคุมห้องสอบ ข้อเขียน 1.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

3.นายเจตพงษ์  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

คณะท างานคุมห้องสอบ 1.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

คอมพิวเตอร์ 2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

3.นายเจตพงษ์  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางสาวดารุณี  นนทรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

42 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน ๒๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของข้าราชการ การเช่าบ้านของข้าราชการ 2.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

43 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ๒๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 3.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

44 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๘ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว  รอบท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

(1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

45 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว ๒๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวจีราภรณ์  ฤทธิมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

46 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างช่ัวคราว ๒๕ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวจีราภรณ์  ฤทธิมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

47 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๓๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดกระบ่ี

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวจีราภรณ์  ฤทธิมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

48 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๓๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดกระบ่ี

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวจีราภรณ์  ฤทธิมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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49 แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจและก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ ๑๔ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการส ารวจและก าหนด 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของยานพาหนะ หลักเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 2.นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ของยานพาหนะ 3.นางนิธิมา  วันดิลกกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

50 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับ ๑๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบหา 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ครุภัณฑ์ส านักงานเส่ือมสภาพไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อม ข้อเท็จจริงเก่ียวกับครุภัณฑ์ 2.นายอิสมะแอ  เจ๊ะกา พนักงานสถิติ

3.นางสาวนูรไอนี  อิสาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

51 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ าครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ ๒๔ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินราคาข้ันต่ า 1.นางสาวนิซาวาตี  มือลี นักวิชาการสถิติช านาญการ

ครุภัณฑ์เส่ือมสภาพ 2.นางนิธิมา  วันดิลกกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวโรสฮาณี  สะแม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

52 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๒๐ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

ลูกจ้างช่ัวคราว บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางฉวีลัษณ์  พิมพา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

53 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๓๑ ม.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 1.นางฉวีลักษณ์  พิมพา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ลูกจ้างช่ัวคราว บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวเนรณี  บุญทัศโร พนักงานราชการเฉพาะกิจ

3.นางนิรอฮานี  เจะสะด า พนักงานสถิติ

4.นายพิเชษฐ์  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสาวนิรูซีตา  แวหามะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

6.นางสาวสุภาภรณ์  อร่ามศรีธรรม พนักงานบริหารท่ัวไป

7.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

54 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้าง ๑๕ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี กรรมการออกข้อสอบ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

กรรมการสอบภาคความเหมาะสม 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

กับต าแหน่ง 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

กรรมการคุมสอบ 1.นางฉวีลักษณ์  พิมพา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

3.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

55 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ๑๔ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวธิดารัตน์  วิเชียรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

56 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ 3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางฉวีลักษณ์  พิมพา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

57 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางฉวีลักษณ์  พิมพา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน



57
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58 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓๐ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

การปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางฉวีลักษณ์  พิมพา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

59 แต่งต้ังนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ ๑๔ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

(นายทะเบียนผู้ดูแลเก่ียวกับสิทธิค่ารักษาพยาบาล)

60 แต่งต้ังนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล ๒๘ ก.พ. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง นายทะเบียนสวัสดิการรักษา นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พยาบาล

61 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม สถิติจังหวัดภูเก็ต

ของข้าราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ข้าราชการ 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

62 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม สถิติจังหวัดภูเก็ต

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

63 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

64 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม สถิติจังหวัดภูเก็ต

ของลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๓ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

66 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ๒๘ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

67 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

5.นางสาวพนิดา  ทองเขาย้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

68 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๓๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดระนอง

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวพนิดา  ทองเขาย้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

69 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๑๑ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายธเนส  สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล

พนักงานราชการท่ัวไป และเลือกสรรพนักงานท่ัวไป 2.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด นักวิชาการสถิติช านาญการ
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70 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๑๔ ต.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการท่ัวไป 2.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด นักวิชาการสถิติช านาญการ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการประเมิน 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สมรรถนะ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน) 2.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายธเนส  สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล

2.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด นักวิชาการสถิติช านาญการ

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 1.นางสาวก่ิงทอง  คงแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวปลายฟ้า  อินทกาญจน์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

3.นางสาวพัฒน์นรี  แก้วทอง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

หัวหน้าห้องสอบและเจ้าหน้าท่ี 1.นางสาวก่ิงทอง  คงแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คุมสอบ 2.นางสาวนัยนา  พรมยะดวง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

3.นางสาวนิสารัตน์  สอนคง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เจ้าหน้าท่ีจัดเตรียมห้องสอบ 1.นางสาวนัยนา  พรมยะดวง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

และงานธุรการ 2.นางสาวนิสารัตน์  สอนคง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

3.นางสาวปลายฟ้า  อินทกาญจน์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

4.นางสาวพัฒน์นรี  แก้วทอง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

5.นางสาวจุฬาลักษ์  ประชุมทอง พนักงานราชการเฉพาะกิจ

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 1.นางสาววิศัลยา  มะเดือ พนักงานสถิติ

71 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับสมัครและตรวจสอบหลักฐาน และคณะ ๒๑ มี.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล เจ้าหน้าท่ีรับสมัครและตรวจสอบ 1.นางสาวก่ิงทอง  คงแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

กรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาบริการ หลักฐาน 2.นางสาววิศัลยา  มะเดือ พนักงานสถิติ

งานยานพาหนะ  (พนักงานขับรถยนต์)

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และ 1.นายธเนส  สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล

ปฏิบัติ 2.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด นักวิชาการสถิติช านาญการ

72 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การประเมิน ๓๐ พ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 หลักฐาน การประเมินผลการปฏิบัติ 2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

ราชการ รอบท่ี 1 3.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

4.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

73 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ๑๖ ธ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการด าเนินการสอบ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริญ สถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น 2.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริญ สถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี

2.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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คณะกรรมการคุมสอบ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

3.นายเกียรติศักด์ิ  ศรีแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

4.นางสาววิรัษฏา  เรืองนุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

5.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

2.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

3.นางสาววรวรรณ  เปียชาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริญ สถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี

2.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

74 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล ๑๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริญ สถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คณะกรรมการคุมสอบ ห้องท่ี 1 1.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

3.นายเกียรติศักด์ิ  ศรีแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการคุมสอบ ห้องท่ี 2 1.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลยื พนักงานสถิติ

3.นางสาวิรัษฎา  เรืองนุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

2.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

3.นางสาววรวรรณ  เปียชาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริญ สถิติจังหวัดสุราษฏร์ธานี

2.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

รวม   74  เร่ือง รวม  424  รำย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565  ไม่มีการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย 

ส่วนภูมิภาค  มีการดำเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  จำนวน 74  เรื่อง  มีการตรวจสอบ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จำนวน 424 ราย  ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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จากการรายงานเร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานสถิติจังหวัดมีการรายงาน จ านวน  76 จังหวัด ดังน้ี

(1) กาญจนบุรี 10 โครงการ (39) ล าพูน 10 โครงการ
(2) จันทบุรี 8 โครงการ (40) สุโขทัย 19 โครงการ
(3) ฉะเชิงเทรา 3 โครงการ (41) อุตรดิตถ์ 9 โครงการ
(4) ชลบุรี 8 โครงการ (42) อุทัยธานี 6 โครงการ
(5) ชัยนาท 6 โครงการ (43) กาฬสินธ์ุ 5 โครงการ
(6) ตราด 5 โครงการ (44) ขอนแก่น 15 โครงการ
(7) นครนายก 3 โครงการ (45) ชัยภูมิ 9 โครงการ
(8) นครปฐม 4 โครงการ (46) นครพนม 5 โครงการ
(9) นนทบุรี 9 โครงการ (47) นครราชสีมา 45 โครงการ
(10) ปทุมธานี 23 โครงการ (48) บุรีรัมย์ 11 โครงการ
(11) ประจวบคีรีขันธ์ 7 โครงการ (49) มหาสารคาม 7 โครงการ
(12) ปราจีนบุรี 8 โครงการ (50) มุกดาหาร 19 โครงการ
(13) พระนครศรีอยุธยา 26 โครงการ (51) ยโสธร 12 โครงการ
(14) เพชรบุรี 11 โครงการ (52) ร้อยเอ็ด 11 โครงการ
(15) ระยอง 6 โครงการ (53) เลย 10 โครงการ
(16) ราชบุรี 7 โครงการ (54) ศรีสะเกษ 3 โครงการ
(17) ลพบุรี 10 โครงการ (55) สกลนคร 14 โครงการ
(18) สมุทรปราการ 13 โครงการ (56) สุรินทร์ 18 โครงการ
(19) สมุทรสงคราม 14 โครงการ (57) หนองคาย 6 โครงการ
(20) สมุทรสาคร 10 โครงการ (58) หนองบัวล าภู 14 โครงการ
(21) สระบุรี 6 โครงการ (59) อุดรธานี 8 โครงการ
(22) สระแก้ว 3 โครงการ (60) อุบลราชธานี 2 โครงการ
(23) สิงห์บุรี 10 โครงการ (61) อ านาจเจริญ 9 โครงการ
(24) สุพรรณบุรี 25 โครงการ (62) บึงกาฬ 33 โครงการ
(25) อ่างทอง 7 โครงการ (63) กระบ่ี 9 โครงการ
(26) ก าแพงเพชร 11 โครงการ (64) ชุมพร 14 โครงการ
(27) เชียงราย 6 โครงการ (65) ตรัง 10 โครงการ
(28) เชียงใหม่ 5 โครงการ (66) นครศรีธรรมราช 10 โครงการ
(29) ตาก 8 โครงการ (67) นราธิวาส 9 โครงการ
(30) นครสวรรค์ 8 โครงการ (68) ปัตตานี 14 โครงการ
(31) น่าน 11 โครงการ (69) พังงา 32 โครงการ
(32) พะเยา 15 โครงการ (70) พัทลุง 12 โครงการ
(33) พิจิตร 3 โครงการ (71) ภูเก็ต 35 โครงการ
(34) พิษณุโลก 23 โครงการ (72) ยะลา 23 โครงการ
(35) เพชรบูรณ์ 26 โครงการ (73) ระนอง 12 โครงการ
(36) แพร่ 14 โครงการ (74) สงขลา 11 โครงการ
(37) แม่ฮ่องสอน 11 โครงการ (75) สตูล 7 โครงการ
(38) ล าปาง 4 โครงการ (76) สุราษฎร์ธานี 11 โครงการ
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จากการรายงานเร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสถิติจังหวัดมีการรายงาน จ านวน  29 จังหวัด ดังน้ี

(1) ชลบุรี 1 เร่ือง (16) กาฬสินธ์ุ 2 เร่ือง
(2) ชัยนาท 1 เร่ือง (17) ชัยภูมิ 1 เร่ือง
(3) ปทุมธานี 2 เร่ือง (18) มหาสารคาม 1 เร่ือง
(4) ประจวบคีรีขันธ์ 1 เร่ือง (19) มุกดาหาร 1 เร่ือง
(5) พระนครศรีอยุธยา 2 เร่ือง (20) ยโสธร 4 เร่ือง
(6) ระยอง 3 เร่ือง (21) อ านาจเจริญ 3 เร่ือง
(7) ราชบุรี 2 เร่ือง (22) กระบ่ี 4 เร่ือง
(8) สมุทรปราการ 4 เร่ือง (23) นราธิวาส 3 เร่ือง
(9) สมุทรสงคราม 3 เร่ือง (24) ปัตตานี 7 เร่ือง
(10) สระแก้ว 1 เร่ือง (25) พัทลุง 2 เร่ือง
(11) สิงห์บุรี 1 เร่ือง (26) ภูเก็ต 5 เร่ือง
(12) สุพรรณบุรี 3 เร่ือง (27) ระนอง 3 เร่ือง
(13) เชียงใหม่ 2 เร่ือง (28) สตูล 3 เร่ือง
(14) นครสวรรค์ 2 เร่ือง (29) สุราษฎร์ธานี 3 เร่ือง
(15) ล าปาง 2 เร่ือง
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ปัญหาและอุปสรรค 

ตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 กำหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

(๑) ผู้อำนวยการศูนย์/กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด   
มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่
ต้องดำเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์/กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์/  
กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/
คณะทำงาน ให้ศูนย์/กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานสถิติจังหวัด จัดส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพ่ือดำเนินการต่อไป        

(๒) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่า    
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดำเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่น
ต่อผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ  ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
เลขานุการกรม 

เมื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ให้ผู้มีหน้าที่ เสนอคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทำงาน  จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ
ต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสถิติจังหวัด  ณ รอบ 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  พบข้อที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ดังนี้ 

๑. สำนักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด  ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการ           
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป    
หากไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถิติจังหวัดจะต้องแจ้งบันทึกเป็น     
ลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม   
เพ่ือทราบ 

2. สำนักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในรอบ 6 เดือน  มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด  

 
 

 
 
 

3..... 
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3. สำนักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด จัดส่งเอกสารประกอบแบบผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
แบบฟอร์มการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารทรัพยากรบุคคล  หนังสือขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล แบบ ผท. ต่าง ๆ และแบบรับรองตนเองแนบท้าย 
ผท.  มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ไม่ครบถ้วน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติในคู่มือระเบียบสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  
ดังนี้  

1) วัน/เดือน/ปี ในแบบ ผท. ทำหลังวันที่ขออนุมัติดำเนินการ 
2) วัน/เดือน/ปี ในแบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท. คนละวันกันกับวันที่ในแบบ ผท. 
3) ชื่อโครงการที่ระบุในแบบ ผท. ไม่ตรงกับในหนังสือขออนุมัติดำเนินการ 
4) กรอกข้อมูลในเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน  
 

ดังนั้น กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ เพื่อนำมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

3. ติดตาม/ทวงถาม สำนักงานสถิติจังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด  

ทั้งนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๑.๙/ว 4 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565  
ซักซ้อมความเข้าใจ  เรื่อง การทบทวนระเบียบในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  เพ่ือให้ศูนย์/กอง/สถิติจังหวัด/ตส. และ พร. ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  
 
 
      

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  
                                                   ผู้จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานสถิติแห่งชาติ ฯ  
 


