สรุปการรายงานที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
(กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง)
ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
ประเภท
1
จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกต้อง
2
จังหวัดที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามวิธปี ฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ
3
จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดําเนินการ
4
จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบฯ
รวม
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ลําดับที่
ประเภท
1
จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกต้อง
2
จังหวัดที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามวิธปี ฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ
3
จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดําเนินการ
4
จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบฯ
รวม
ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
ลําดับที่
ประเภท
1
จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกต้อง
2
จังหวัดที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามวิธปี ฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ
3
จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดําเนินการ
4
จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบฯ
รวม
ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
ประเภท
1
จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกต้อง
2
จังหวัดที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามวิธปี ฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ
3
จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดําเนินการ
4
จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบฯ
รวม
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ลําดับที่
ประเภท
1
จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกต้อง
2
จังหวัดที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามวิธปี ฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ
3
จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดําเนินการ
4
จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบฯ
รวม
ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
ลําดับที่
ประเภท
1
จังหวัดที่รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ครบถ้วนถูกต้อง
2
จังหวัดที่ปฏิบัตไิ ม่ถูกต้องตามวิธปี ฏิบัติในคู่มือระเบียบฯ
3
จังหวัดที่รายงานมาว่าไม่มีการดําเนินการ
4
จังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบฯ
รวม

จํานวน (จังหวัด)
65
11
76

หมายเหตุ

จํานวน (จังหวัด)
65
11
76

หมายเหตุ

จํานวน (จังหวัด)
64
12
76

หมายเหตุ

จํานวน (จังหวัด)
68
8
76

หมายเหตุ

จํานวน (จังหวัด)
64
12
76

หมายเหตุ

จํานวน (จังหวัด)
68
8
76

หมายเหตุ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ตามที่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕61 ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558
(2) ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ
เจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ของทางราชการ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล
ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล
ข้อ 5 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ข้ อ 6 ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ กระดั บ มี ห น้ า ที่ ควบคุ ม ดู แ ลให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้
โดยเคร่งครัด
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ข้ อ 8 เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งไม่ อ าศั ย โอกาสในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ หรื อ เรี ย กรั บ หรื อ ยอมรั บ
ผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดําเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกํานัลหรือจ่ายผลประโยชน์
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ
ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดําเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในตําแหน่งงานใด ๆ ในสํานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสํานักงานสถิติจังหวัด
ข้อ ๑1 ห้ามเจ้าหน้าที่นําทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๑2 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทําการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
ข้อ ๑3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก
ข้อ ๑4 ห้ามเจ้าหน้าที่กระทําการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา
ข้อ 15.......

2
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
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ราชการมี อํานาจหน้ าที่ ติ ดตามสอดส่ องการใช้ บั งคั บ และประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบนี้
ทุกๆ ๖ เดือน
ข้อ ๑9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบ ดังนี้
(๑) ผู้อํานวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถิติจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานว่าเจ้าหน้าที่
ผู้ จ ะต้ องปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในเรื่ อ งนั้ น ๆ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องดําเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นต่อไป
ในกรณี ที่ศูน ย์ / กอง กลุ่ มขึ้น ตรงผู้ อํานวยการสํ า นั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ และ
สํ า นั กงานสถิ ติ จั ง หวั ด ประสงค์ จ ะเสนอชื่ อรองผู้ อํา นวยการสํ า นั กงานสถิ ติ แ ห่ งชาติ ผู้ ต รวจราชการกรม
ผู้อํานวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
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) ให้ผู้ มีห น้า ที่เสนอคํา สั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ หรื อคณะทํา งาน ในภารกิจ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ด้ า นกฎหมาย และ ด้ า นการพั ส ดุ มี ห น้ า ที่ เ สนอแบบฟอร์ มการ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอํานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย
ข้อ 20 เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
ข้อ 21........

3
ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกําหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี และให้
จัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุม
ป้ องกั น การมี ผ ลประโยชน์ ทับ ซ้ อนของบุ คลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า
สํานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
ข้อ ๒2 ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่ www.nso.go.th /
ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ โดยระบุชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่
กระทํา รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามีโดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๒3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดําเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระทํา
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดําเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
ข้อ ๒5 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทํานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มี มูลความผิ ดทางอาญา หรื ออาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายอื่ นให้ ผู้ บั งคั บบั ญชารายงานผู้ บั งคั บบั ญชา
เหนือขึ้นไปตามลําดับเพื่อรายงานผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
พิจารณาดําเนินการต่อไป
จากระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 กําหนดให้ผู้อํานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้ อมข้อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และข้อ 20
ได้กําหนดให้เมื่อดําเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
จั ด ส่ ง แบบตรวจสอบและรั บ รองไปยั ง กลุ่ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เพื่ อ รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อควบคุม และป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง
เดื อนมีน าคม 2563 ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุ แ ละสํ า นัก งานสถิติจ ัง หวัด รายงานมา โดยจํ า แนกเป็น เรื่ อง
การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ท. ๒ และ แบบ ผ.ท. ๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) ดังมี
รายละเอียด ดังนี้

4

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
แต่งตั้ง/มอบหมาย
ศูนย์/สํานัก
ให้ปฏิบัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 2
บันทึกขออนุมัติ
ลงวันที่...........

รายชื่อ

ส่วนกลาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ
2. นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร
3. นายปรีชา ปานแย้ม

ตําแหน่ง

1

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารและสถานที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลา12 เดือน
(1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63)

21 ส.ค. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

2

จ้างพิมพ์ซองบรรจุแบบสอบถาม
ขยายข้าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

15 ต.ค. 62

กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย
สค.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวนภัสสร หอมวงศ์
2. นายบดินทร์ อึ่งทอง
3. นางสาวกนกวรรณ วิเศษรจนา

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3

จ้างซ่อมอุปกรณ์พร้อมทดสอบ
อุปกรณ์ Conducter ยี่ห้อ Cisco
เป็นอุปกรณ์ควบคุมการประชุม
(VDO Conferrence) หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-02-1206100016840-0938-0024/58

28 ต.ค. 62

กลุ่มบริการและสนับสนุน
ระบบคอมพิวเตอร์ฯ
ศท.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมพงศ์ ไพเมือง
2. นายสันติภาพ หมู่เที่ยง
3.นายสิทธิชัย สัพโส

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

4

จ้างซ่อมเครื่อง Printer
จํานวน 3 เครื่อง

30 ต.ค. 62

กลุ่มการเงินและบัญชี
สลก.
กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ
พก.
กลุ่มบริหารพัสดุ
สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายอุทัย กียะสูตร
2. นายดํารงศักดิ์ ศรีไพบูลย์
3. นางสุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไป

5

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ
ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-06-12060100-146470906-0010/57

31 ต.ค. 62

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บจ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

6

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ
Fuji Xerox รุ่น Docucentre-IV4070

31 ต.ค. 62

สค.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายบดินทร์ อึ่งทอง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

7

จัดซื้อยางรถยนต์ จํานวน 4 เส้น
สําหรับรถยนต์ทะเบียน ฮว-1193
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060
200-17733-0702-0002/59

31 ต.ค. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ
2. นายนําโชค ชุ่มพึ่ง
3. นายวรากร ขวัญดี

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

8

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ HP
รุ่น HP Laserjet P1102
หมายเลขครุภัณฑ์ สลก-0942-005-03/57

31 ต.ค. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ร้อยตรีวิธวิทวิทย์ ยีเด็ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

9

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันโซล่า
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องรถยนต์
ยี่ห้อฟอร์ด กะบะ 4 ประตู
ทะเบียน 8กบ-9106
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-20975-0702-0011/62

6 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

5

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
บันทึกขออนุมัติ
ลงวันที่...........

ศูนย์/สํานัก

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนกลาง
ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

10 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองอากาศรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า
หมายเลขทะเบียน ฮย-2321
หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-146130702-0001/57

11 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

11 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ
TOSHIBA รุ่น e-Studio 305

11 พ.ย. 62

บจ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

12 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ เปลียนถ่ายน้ํามัน
เฟืองท้าย เปลี่ยนไส้กรองอากาศ
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันโซล่า
รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า
หมายเลขทะเบียน ฮว-1193

12 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทับ
2. นายนําโชค ชุ่มพึ่ง
3. นายวรากร ขวัญดี

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

13 จ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปก
และรายงานสรุปผลที่สําคัญ
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 จํานวน 3 รายการ

13 พ.ย. 62

กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย
สค.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวนภัสสร หอมวงศ์
2. นายบดินทร์ อึ่งทอง
3. นางสาวกนกวรรณ วิเศษรจนา

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

14 จ้างพิมพ์สรุปผลที่สําคัญ การใช้ไอซีที
ของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 4) จํานวน 200 เล่ม

13 พ.ย. 62

กลุ่มสถิติเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร
สศ.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภิญญา คํามั่น
2. นางสาววรรณนิศา รอดโอ
3.นางสาวเกวลิน จันพลงาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไป

15 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สําหรับ
ใช้งานกับรถยนต์ ทะเบียน ฮท-6723
และ ฮย-2321 จํานวน 2 ลูก

14 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพด นิลทับ
2. นายนําโชค ชุ่มพึ่ง
3. นายวรากร ขวัญดี

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

16 จัดซื้อยางรถยนต์ จํานวน12 เส้น
สําหรับใช้งานกับรถยนต์ 3 คัน

14 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพด นิลทับ
2. นายนําโชค ชุ่มพึ่ง
3. นายฐิติวัฒน์ รัตนา
4. นายสุริยา ธรรมนาม

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

17 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ
ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Ducucentre
V5070 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060100-181050906-0007/59

14 พ.ย. 62

กลุ่มบริหารพัสดุ สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุฑาธิษธ์ สุรัตนศิลป์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

18 จ้างซ่อมเครื่อง Printer และ
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
รวมจํานวน 5 เครื่อง

15 พ.ย. 62

กลุ่มประสานสถิติระดับพื้นที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
บส.
ฝ่ายบริหารทั่วไป นว.
กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์
สถิติเชิงเศรษฐกิจ พก.
ฝ่ายบริหารทั่วไป บส.
กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4 บจ.

1. นายอดิศักดิ์ ดําพลงาม
2. นางสาวอัจฉรา ตันหนึ่ง
3. นางสาวสุกานต์ กลั่นแกล้ว
5.นางสาวจิตการ ศุภศักดิ์ธํารง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไป

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

นางสาวสุมิตรา น้อยฉาย

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
บันทึกขออนุมัติ
ลงวันที่...........

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์/สํานัก

ส่วนกลาง
ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

15 พ.ย. 62
19 จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์
1105-03-12061000-9301-0942-0005/53

กลุ่มสถิติประชากร
สค.

20 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องเช็ค
เปลี่ยนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค
ระบบเบรคเช็คระยะ 200,000 กม.
รถยนต์ ฮพ-9094 ยี่ห้อ
โตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-129390702-0017/55

18 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

21 จ้างซ่อมรถยนต์ (ตรวจเช็คระบบ
คลัช (คลัชแข็ง), พวงมาลัยเวลา
เลี้ยวมีเสียงดัง) ของรถยนต์
ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-94930702-0004/53

19 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพด นิลทับ
2. นายนําโชค ชุ่มพึ่ง
3. นายวิทยา เขมะชิต

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

22 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองอากาศ เช็คช่วงล่าง
เช็คระบบเบรคของรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน
หมายเลขทะเบียน ฮจ-2201
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-120602005732-0702-0001/50

19 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพด นิลทับ
2. นายนําโชค ชุ่มพึ่ง
3. นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

23 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน สําหรับ
เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji xerox

20 พ.ย. 62

บส., พก., สม., บจ., สค.,
กลุ่มการเจ้าหน้าที่ และ
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจันทรัตน์ โกยทอง
2.นายดํารงค์ศักดิ์ ศรีไพบูลย์
3.นายมานิตย์ ศักดิ์สวัสดิ์
4.นางสาวนิภาพร ดวงตาอ่อน
5. นางสาวปรียพร สิงห์สวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานบริหารทั่วไป

24 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองอากาศของรถยนต์ ยี่ห้อนิสสัน
หมายเลขทะเบียน ฮท-6724
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-9494-0702-0005/53

25 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

25 จ้างเปิดจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จํานวน 1 จุด
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
1105-06-12061000-136580938-0148/56

25 พ.ย. 62

ฝ่ายบริหารทั่วไป บจ.
กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย สค.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธนูชัย เล๊าะหลง

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

26 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จํานวน 2 เครื่อง

27 พ.ย. 62

กลุ่มพัฒนาระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ฯ ศท.
กลุ่มพัฒนาระบบงานจัดเก็บ
ข้อมูล ศท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธงชัย บุปผากัณฑ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

7

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
บันทึกขออนุมัติ
ลงวันที่...........

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์/สํานัก

27 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น Pro6300
MT หมายเลขครุภัณฑ์ 110503-12061000-13477-09380019/56

27 พ.ย. 62

กลุ่มการเงินและบัญชี
สลก.

28 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองอากาศ, ตรวจเช็ค
ช่วงกลาง เช็คระบบเบรค ของ
รถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-01-1206020013458-0702-0007/56

28 พ.ย. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

29 จ้างเปิด Port Lan จํานวน 2 จุด

4 ธ.ค. 62

30 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ ACER รุ่น M490G
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112061000-9828-0938-0059/54

ส่วนกลาง
ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

นางธนัชชา สวัสดิพงษ์

พนักงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจรับพัสดุ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

กลุ่มการเงินและบัญชี สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัฐสุดา เครือวัลวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

9 ธ.ค. 62

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวัฒนา เอี่ยมอรุณไทย

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

31 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสํารวจ
ยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563
จํานวน 64,000 แบบ

11 ธ.ค. 62

กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า
และบริการ
สศ.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2. นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
3. นางสาวโสภิดา ฉิมแสง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

32 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการ
สํารวจยอดขายรายไตรมาส
พ.ศ. 2563 จํานวน 64,000 แบบ

12 ธ.ค. 62

กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า
และบริการ
สศ.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2. นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
3. นางสาวโสภิดา ฉิมแสง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

33 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ Lenove รุ่น ThinkCentre
M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12061000-186230938-0287/59

16 ธ.ค. 62

กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ
นว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรวยริน แบรนนอน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

34 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ
Fuji Xerox รุ่น DocucentreIV4070 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-05-12060100-146250906-0002/57

17 ธ.ค. 62

กลุ่มบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ พก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพร แก้วโชติช่วงกูล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

35 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ยี่ห้อ Toshiba รุ่น e-STUDIO 305

19 ธ.ค. 62

ฝ่ายบริหารทั่วไป บจ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมเกียรติ โยธะชัย

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

36 จ้างซ่อมเครื่อง Printer
จํานวน 3 เครื่อง

24 ธ.ค. 62

กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า
และบริการ สศ.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2. นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
3. นางสาวโสภิดา ฉิมแสง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

8

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
บันทึกขออนุมัติ
ลงวันที่...........

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์/สํานัก

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนกลาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2. นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
3. นางสาวโสภิดา ฉิมแสง
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

37 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสํารวจ
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ
พ.ศ. 2563 จํานวน 60,000 แบบ

25 ธ.ค. 62

กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า
และบริการ สศ.

38 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบ All-in-one PC
ยี่ห้อ Lenove รุ่น idea Centre B550
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0212061000-14772-0938-0014/57

27 ธ.ค. 62

กลุ่มพัฒนาระบบงาน
ประมวลผลข้อมูล ศท.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสมศรี สุทธิพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

39 จ้างซ่อมเครื่องปรับแรงดันกระแส
ไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Lenonics รุ่น Astra
หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0949-0004/46

13 ม.ค. 63

กลุ่มประสานสถิติด้านภารกิจ
บส.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

40 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ําม้นเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์-น้ํามันเฟือง
ท้าย เช็คช่วงล่าง ของรถยนต์ส่วนกลาง
ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮล-127
หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-163150702-0006/58

15 ม.ค. 63

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

41 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
และเครื่อง Printer รวมจํานวน
3 เครื่อง

16 ม.ค. 63

กลุ่มบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสถิติ, กลุ่มงาน
วิเคราะห์และพยากรณ์
สถิติเชิงเศรษฐกิจ พก.
กลุ่มสถิติประชากร สค.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสาณี เรืองพยัคฆ์
2.นางสาวนิตยา ปะอินทร์
3.นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล

บรรณารักษ์ชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

42 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ
เคียวเซร่า รุ่น TASKIFA 4002I
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-8512060100-19755-0906-0002/60

16 ม.ค. 63

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศย.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

43 จ้างซ่อมเครื่อง Printer รวม
จํานวน 3 เครื่อง

20 ม.ค. 63

กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ นว.
กลุ่มสถิติเพื่อการบริหาร
งานภาครัฐ 2 สม.
กลุ่มพัฒนาระบบงานจัด
เก็บข้อมูล ศท.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกนกพร พูลศรีสุขตระกูล
2. นายวิชยุฒม์ หนูนิล
3.นางสาวอัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

44 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการ
สํารวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานประกอบการ พ.ศ. 2563
จํานวน 28,500 เล่ม

21 ม.ค. 63

กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสาร
สศ.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์
2. นางสาววรรณนิศา รอดโอ
3.นางสาวเกวลิน จันพลงาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไป

45 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง

24 ม.ค. 63

กลุ่มสงเสริมวิชาการสถิติ
นว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นางวิมลพร รัตนศรีสมพร

นางรวยริน แบรนนอน

9

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
บันทึกขออนุมัติ
ลงวันที่...........

ศูนย์/สํานัก

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนกลาง
ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

46 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ
ฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentreV3065

24 ม.ค. 63

กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ
นว.

47 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห้อ
Ricoh รุ่น MP 3053SP

27 ม.ค. 63

กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติ
กทม. นว.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

48 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 5 เครื่อง

28 ม.ค. 63

กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ
พก.,กลุ่มสารบรรณ สลก.,
กลุ่มประสานสถิติด้าน
ภารกิจ บส.,
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
สลก.,กลุ่มสถิติการเกษตร
สศ.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพลากร ดวงเกตุ
2.นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา
3.นายชัยพร กวยานนท์
4.นางสาวจันทรัตน์ โกยทอง
5.นายสุรศักดิ์ บุญแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

49 จ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วัดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ. 2561 จํานวน
700 เล่ม

31 ม.ค. 63

กลุ่มงานวิเคราะห์และ
พยากรณ์สถิติเชิง
เศรษฐกิจ พก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวนิตยา ปะอินทร์
2. นางสาวอังสนา เพชรศักดิ์วงศ์
3. นายชัชวาลย์ กองน้ํา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

50 จ้างพิมพ์ซองสีน้ําตาลขยายข้าง
สําหรับใช้ในโครงการสํารวจการมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563
จํานวน 1,200 ซอง

3 ก.พ. 63

กลุ่มสถิติเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร สศ.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันท์
2.นางสาวสุภิญญา คํามั่น
3. นางสาวเกวลิน จันพลงาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานบริหารทั่วไป

51 จ้างย้ายโทรศัพท์ย้ายเฉพาะหัวโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1417312

4 ก.พ. 63

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
แผนงาน สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกัญญารัตน์ ไชยคง

พนักงานบริหารทั่วไป

52 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี้ห้อ
ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-06-12060100-146460009/57

4 ก.พ. 63

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
บจ.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิภาพร ดวงตาอ่อน

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

53 จ้างพิมพ์รายงานการสํารวจความพิการ
พ.ศ. 2560 จํานวน 300 เล่ม

11 ก.พ. 63

กลุ่มสถิติสุขภาพและ
ภาวะทางสังคม
สค.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวอาภาพร อมรธรรม
2. นายอภิชาติ ธัญญาหาร
3.นางสาวนุศรา ภิตติสกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

54 จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ
SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0312061000-10050-0942-0063/54

12 ก.พ. 63

กลุ่มสถิติประชากร
สค.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

55 จ้างติดตั้ง Gin Phone กับ
หมายเลขโทรศัพท์ 02-1423252 ของกลุ่มวางแผนและ
พัฒนาสถิติด้านสังคม
กองสถิติสังคม

13 ก.พ. 63

กลุ่มวางแผนและ
พัฒนาสถิติด้านสังคม
สค.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภัสธารีย์ ปานมี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นางสาวปฐมพร ฐิตะฐาน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นางสาวเดือน อุ่นติ๊บ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

10

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
บันทึกขออนุมัติ
ลงวันที่...........

ศูนย์/สํานัก

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนกลาง
ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

นายธีรเดช ธรรมโกศล

นายช่างพิมพ์ชํานาญงาน

56 จ้างซ่อมเครื่องฟอกอากาศ
ยี่ห้อ Honey well รุ่น F90A
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060100-0025-09630001/48

16 ก.พ. 63

กลุ่มสารบรรณ สลก.

57 จ้างพิมพ์รายงานการสํารวจธุรกิจทางการค้า
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561
จํานวน 200 เล่ม

21 ก.พ. 63

กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า
และบริการ
สศ.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์
2.นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน
3.นางสาวโสภิดา ฉิมแสง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

58 จ้างซ่อมเครื่อง Printer
ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510
ND หมายเลขครุภัณฑ์ 110505-12061000-14803-09420004/57

24 ก.พ. 63

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

59 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหาร
และเข้าเล่มรายงานการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร
ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2562 จํานวน 450 เล่ม

25 ก.พ. 63

กลุ่มสถิติแรงงาน
สค.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภารดี แซ่เฮง
2.นางวิสณี พูลทรัพย์
3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

60 จัดซื้อยางรถยนต์ จํานวน 4 เส้น
สําหรับใช้งานกับรถยนต์
ส่วนกลาง ทะเบียน ฮท-6724

26 ก.พ. 63

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

61 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ Lenovo รุ่น Think Centre
M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์
1105-05-12061000-185590938-0223/59

27 ก.พ. 63

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
พก.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภาวิตา ทรงกลดสกุล

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

62 จ้างซ่อมเครื่อง Printer และ
เครืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า
รวม จํานวน 2 เครื่อง

5 มี.ค. 63

กลุ่มประเมินคุณภาพ
สถิติทางการ และ
กลุ่มประสานสถิติ
ระดับพื้นที่ บส.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา วงศ์พันธุ์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

63 จัดซื้อยางรถยนต์ จํานวน 4 เส้น
สําหรับใช้งานกับรถยนต์
ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า ฮพ-9094
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-12939-07020017/55

10 มี.ค. 63

กลุ่มช่วยอํานวยการ
สลก.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายรวมยศ คล่องบัญชี
3.นายนําโชค ชุ่มพึ่ง

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

64 จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ LENOVO รุ่น ThinkCentre
M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์
1105-85-12061000-184880938-0152/59

16 มี.ค. 63

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ศย.

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นางสาวจิระนันท์ พันธรักษ์

นางวิมลพร รัตนศรีสมพร

11

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

65 จ้างซ่อมเครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS)
ยี่ห้อ SYNOME รุ่น ICON-800 LED
หมายเลขครุภัณฑ์ สนว-0949-008-04/57

รวม 65 โครงการ

แบบ ผ.ท. 2
บันทึกขออนุมัติ
ลงวันที่...........
17 มี.ค. 63

ศูนย์/สํานัก

กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
นว.

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนกลาง
ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

นางสาวอัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ

รวม 127 ราย

ตําแหน่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

12

การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1

จ้างทําป้ายไวนิลต้อนรับรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส่วนภูมิภาค
๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

2

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวทรงศิริ กันยา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3

จ้างทําของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวทรงศิริ กันยา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

5

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวทรงศิริ กันยา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6

จัดซื้อหมึกพิมพ์สําเนาและกระดาษไขมาสเตอร์

๒๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

7

จัดซื้อวัสดุสํานักงานบ้านงานครัว (ถังขยะ)

๒๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวทรงศิริ กันยา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

8

จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2562

๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวทรงศิริ กันยา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

9

จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับ
พื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการแผนแม่บทสถิติประเทศไทยฯ

๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวทรงศิริ กันยา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

10 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการแผนแม่บทสถิติประเทศไทยฯ

๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวทรงศิริ กันยา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

11 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการแผนแม่บทสถิติ
ประเทศไทยฯ

๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

12 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

19 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวทรงศิริ กันยา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

13 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

20 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวทรงศิริ กันยา
2.นายประสินธ์ สงวนทรัพย์
3.นายเอกสุนทร บุรณนัฏ

14 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
2.นางสาวปรมาภรณ์ แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ
3.นายวรชัย ลิมปนะปรีชาวงษ์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

15 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโศศิษฐา อุ่นทรัพย์คงอยู่

พนักงานสถิติ

16 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด งานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" 23 ต.ค. 62

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

17 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๒๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัตร มาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

18 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๒๕ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัตร มาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

19 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

20 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัตร มาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

13

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

21 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

ส่วนภูมิภาค
๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัตร มาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

22 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรชัย ลิมปนะปรีชาวงษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

23 จ้างทําของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวงศกร สว่างเนตร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

24 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด งานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรชัย ลิมปนะปรีชาวงษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

25 จัดซื้อขาโรลอัพ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกรรณิกา พาจังหรีด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

26 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด

๒๕ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปรมาภรณ์ แสงศิริโรจน์

พนักงานสถิติ

27 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวโศศิษฐา อุ่นทรัพย์อยู่ พนักงานสถิติ
2.นางสาวปรมาภรณ์ แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ
3.นายวรชัย ลิมปนะปรีชาวงษ์
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

28 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัตร มาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

29 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๑๒ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัตร มาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

30 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๒๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัตร มาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

31 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดถวายเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชนิดาภา คํารังษี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

32 จ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (กระเป๋าสะพายหนัง PVC)

๑๑ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอรวรรณ วิเชียรวรรณ

พนักงานสถิติ

33 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ SAMSUNG M4030ND

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทศพล สิงห์โตอาจ

พนักงานสถิติ

34 นํารถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 5653 ฉะเชิงเทรา เข้าศูนย์ฯ
เพื่อทําการตรวจซ่อม

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกานดา นิยม

พนักงานสถิติ

35 จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี (2563-2564) ๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
จากบริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภิญญดา ลันดา

พนักงานสถิติ

36 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชาญณรงค์ บําเพ็ญกิจ

พนักงานสถิติ

37 จ้างนํารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 4653 ฉะเชิงเทรา เข้าศูนย์
เพื่อทําการซ่อม

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววารินทร์ ฉ่ําสมบูรณ์

พนักงานสถิติ

38 จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมจิตต์ โพธิ์ชัยสาร

พนักงานสถิติ

39 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถประจําสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยมงคล โตอุทัย

พนักงานสถิติ

40 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ต.ค. 62

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจิรวัฒน์ ไชยอิทธิรุจน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

14

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่เรือตรีวัชระ ทองมา

พนักงานสถิติ

42 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 12 ตุลาคม 2562

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจิรวัฒน์ ไชยอิทธิรุจน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

43 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจิรวัฒน์ ไชยอิทธิรุจน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

44 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดถวายเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจิรวัฒน์ ไชยอิทธิรุจน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

45 จัดซื้อจัดจ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2563

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยมงคล โตอุทัย

พนักงานสถิติ

46 จัดซื้อจัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด สําหรับใช้ในงานพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจิรวัฒน์ ไชยอิทธิรุจน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

47 จัดซื้อจัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด สําหรับใช้ในงานพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2563

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจิรวัฒน์ ไชยอิทธิรุจน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

48 จัดซื้อซุ้มเปิดงาน สําหรับใช้ในงานเปิดตัวมาสคอต "มาดี"
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเปมิกา มีทรัพย์ปรุง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

49 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันมาตรฐานฝืมือแรงงาน
แห่งชาติ" ประจําปี ๒๕๖๓

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจิรวัฒน์ ไชยอิทธิรุจน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

50 จัดซื้อจัดจ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2563

๑๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยมงคล โตอุทัย

พนักงานสถิติ

51 จัดซื้อจัดจ้างหมึกเครื่องพิมพ์ประจําสํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

๑๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมจิตต์ โพธิ์ชัยสาร

พนักงานสถิติ

52 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัชชา ฟองสมุทร

พนักงานสถิติ

53 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

54 ซื้อกระเป๋าเพื่อเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

55 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

56 จ้างทําสแตนดี้ คุณมาดี

๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

57 จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด จังหวัดชัยนาท

๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

58 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สปค. 2563

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

59 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางพัชรี งาเจือ
2.นางสาวนภสร ยังประโยชน์
3.นายบดินทร์ อับดุลสลาม

41 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 11 เลขหมาย

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

15

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

60 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

ส่วนภูมิภาค
๑๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

61 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดงาน

1.นางสาววัลยา ศรีสุวรรณ์
2.นางสาวนุชนภา สุเนตร
3.นางนาตยา พันธุเดช

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒๕ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจรรย์สมร สืบจุ้ย

พนักงานสถิติ

62 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางประภาศรี ขาวมงคล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

63 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562

๑๓ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกฤตภัค ศิลาอาศน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

64 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนภสร ยังประโยชน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนาตยา พันธุเดช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

66 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562

๒๓ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนาตยา พันธุเดช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

67 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมพิธีในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562

๑๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนาตยา พันธุเดช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

68 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา ศรีสุวรรณ์
2.นางสาวจรรย์สมร สืบจุ้ย
3.นางนาตยา พันธุเดช

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

69 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2562

๕ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

70 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา ศรีสุวรรณ์
2.นางสาวจรรย์สมร สืบจุ้ย
3.นางนาตยา พันธุเดช

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

71 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

72 ซื้อของสมนาคุณ (ผ้าขนหนู)

๒๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา ศรีสุวรรณ์
2.นางสาวจรรย์สมร สืบจุ้ย
3.นางนาตยา พันธุเดช

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

73 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมพิธีในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ประจําปี 2563 วันที่ 17 มกราคม 2563

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพัชรี งาเจือ

พนักงานสถิติ

74 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมพิธีในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจําปี 2563 วันที่ 18 มกราคม 2563

๑๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนาตยา พันธุเดช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

75 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในงาน "วันมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ" ประจําปี ๒๕๖๓

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกฤตภัค ศิลาอาศน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

76 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนาตยา พันธุเดช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

77 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในการจัดประชุม
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนาตยา พันธุเดช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

นางสาวจรรย์สมร สืบจุ้ย

นางนาตยา พันธุเดช
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

79 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

80 ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

81 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

82 จ้างซ่อมรถยนต์สํานักงานฯ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรวมรายการ
อะไหล่ต่าง ๆ

๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

83 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด (สีเหลือง) ถวายเนื่องใน "วันพระบิดาแห่ง
ฝนหลวง" ประจําปี 2562

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

84 จ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า" และพิธีถวายบังคม
พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

85 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ (สแตนดี้ อิงค์เจ็ท) เพื่อใช้ในโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

86 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

87 จ้างเข้ารูปเล่มรายงานสถิติจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2562

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

88 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

89 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 - 80 แกรม)

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

90 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (แฟ้มพลาสติกและปากกา)

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

91 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์)

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

92 จ้างทําสติ๊กเกอร์ติดรถและป้ายไวนิลสําหรับประชาสัมพัน์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายณัฐดนัย สิทธิภาณุพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

93 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

๑๕ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

94 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

95 จ้างย้ายเลขหมายพื้นฐานระบบ IP-PHONE

๒๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

96 จัดซื้อวัสดุ

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

97 จัดซื้อวัสดุ

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสิทธิพร ศรนุวัตร

พนักงานสถิติ

78 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

98 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ส่วนภูมิภาค
๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสิทธิพร ศรนุวัตร

พนักงานสถิติ

99 จ้างทําตรายางจังหวัดนครปฐม

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

100 จ้างทําป้ายอะคริลิคติดสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในการดําเนินงานภายใน
สํานักงานฯ

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

101 จ้างทําป้ายสแตนดี้ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

102 จ้างทําป้ายสแตนดี้ (ป้ายตั้งบนโต๊ะ) ป้ายสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์
บอร์ด (ป้ายถือ) เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

103 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

104 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

105 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

106 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา นุชบ้านป่า
2.นางสาวชนกนันท์ ทวนทอง
3.นายกฤษดา พุทธศศิธร

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

107 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
2.นางสาวชนกนันท์ ทวนทอง
3.นางสาวรัตนาพร ไตรพร

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

108 จ้างทําป้ายสแตนดี้ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

109 ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารโตชิบา ที-4590 ดี

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

110 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพรสุดา นุชบ้านป่า

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

111 จ้างทําหอนาฬิกาและป้ายสถานี QR code content ประชาสัมพันธ์
แสดงผังการจัดงานและกิจกรรมภายในงาน วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา
มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทุบรี ประจําปี พ.ศ. 2563

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
2.นายวิทยา สุวัณณกีฎะ
3.นางสาวพรสุดา นุชบ้านป่า

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

112 จ้างทําตรายางเพื่อใช้ในราชการ

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรพจน์ ธีรเวช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

113 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรพจน์ ธีรเวช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

114 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

115 ซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์

๒๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

116 จัดซื้อพัสดุ (น้ํามัน) เดือน พ.ย. 62

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรพจน์ ธีรเวช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

18

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

118 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๒๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรพจน์ ธีรเวช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

119 เช่าอาคารสํานักงานเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สํานักงานสถิติจังหวัด
ปทุมธานี ประจําเดือนธันวาคม 2562

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

120 จัดซื้อวัสดุสําหรับใช้ในการจัดประชุม

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

121 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรพจน์ ธีรเวช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

122 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

123 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรพจน์ ธีรเวช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

124 ซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศสํานักงานฯ

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

125 เช่าอาคารสํานักงานเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์สํานักงานสถิติจังหวัด
ปทุมธานี ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

126 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

127 ซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์สํานักงาน

๑๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

128 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

129 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริขวัญ สุขศรี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

130 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สําเนา (โรเนียว)

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

131 จ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนวลอนงค์ ผลสง่า

117 จ้างทําป้ายสแตนดี้ เพื่อใช้ในโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

2.นางกันต์ฤทัย ปองรัก
3.นางสาวกุสุมากรณ์ พรหมจักร

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

132 จ้างทําสติกเกอร์พิมพ์อิงค์เจ็ทโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางทิพย์รัตน์ ไพบูรณ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

133 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลขึงโครงไม้มะพร้าวหน้า 3 นิ้ว
เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางทิพย์รัตน์ ไพบูรณ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

134 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.2563

๒๐ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางโสภี ชัชวาลย์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

135 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

136 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

19

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

138 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

๒๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

139 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปรีชา มีทรัพย์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

140 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจําปี 2562

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพชรพร อาศัยราษฎร์

พนักงานสถิติ

141 จ้างทําตรายาง

๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายบุญมี ศรีวงษ์จันทร์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

142 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายบุญมี ศรีวงษ์จันทร์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

143 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

144 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "พิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช" ประจําปี 2563

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

145 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

146 จ้างถ่ายเอกสารเพื่อจัดประชุมโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒

๒๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

147 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย"

๒๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

148 จัดซื้อรถยนต์ราชการ

๑๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายสมจิต์ คงเจริญ
2.นายปัญญา สอนอ่อง
3.นายสยาม พึ่งมาก

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

149 จัดซื้อชุดคาปาซิเตอร์เครื่องปรับอากาศ

๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีระยุทธ มณฑปใหญ่

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

150 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชฎพร ผลาภิรมย์

พนักงานสถิติ

151 จัดซื้อฮาร์ดดิสเครื่องคอมพิวเตอร์

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

152 จัดซื้อบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

153 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

154 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

155 จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA TASKalfa 3010i

๑๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

156 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

137 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

20

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

158 จ้างทําป้ายฟิวเจอร์บอร์ดโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

159 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

160 ซื้อพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช" และ "วันยุทธหัตถี ๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจําปี 2563

นางสาวสรัญญา มั่นศรีจันทร์

พนักงานสถิติ

161 จัดซื้อแบตเตอรี่โทรศัพท์สํานักงาน

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

162 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณา แก้วบัวดี

157 จัดซื้อบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

2.นางสาวณัฐพร ยิ่งสกุล
3.นางสาววัชรี พิชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

163 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2563

๓๐ ม.ค.๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

164 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

165 จัดซื้อบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

166 จ้างทําป้ายไวนิลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววรรณา แก้วบัวดี
๒.นางสาวสรัญญา มั่นศรีจันทร์
๓.นางสาววัชรี พิชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

167 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

168 จัดซื้อบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี พิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

169 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ราชการ

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

170 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

171 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอธิฏฐาน ช้างเผือก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

172 จัดซื้อพวงมาลา เพื่อใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอธิฏฐาน ช้างเผือก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

173 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Samsung ProXpress สํานักงานฯ

๒๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอธิฏฐาน ช้างเผือก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

174 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

175 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

176 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

21

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

177 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

นายชญานนท์ ศรียา

ตําแหน่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

178 ซื้อกระเป๋าเพื่อเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชญานนท์ ศรียา
2.นางสาวเอมอร เจียมตน
3.นางสาวชวนพิศ เสือคาบแก้ว

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

179 จ้างทําสีและพ่นสีโลโก้รถยนต์สํานักงานสถิติแห่งชาติ

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

180 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

181 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

182 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

183 จ้างทําป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

184 จ้างทําป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

185 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

186 จ้างล้าง ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศสํานักงาน

๑๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอธิฏฐาน ช้างเผือก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

187 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอธิฏฐาน ช้างเผือก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

188 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

189 จัดจ้างเปลี่ยนมือเปิดกระบะท้ายรถยนต์สํานักงานฯ

๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

190 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย"

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

191 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชญานนท์ ศรียา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

192 จ้างทําสติ๊กเกอร์ตกแต่งรถสําหรับประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอธิฏฐาน ช้างเผือก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

193 จ้างทําป้ายไวนิลรูปมาดีโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๑๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจุไรวรรณ โชติอังกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

194 จ้างทําขาตั้งป้ายไวนิลรูปมาดีโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนวลจันทร์ บุญส่ง

พนักงานสถิติ

195 จ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
2.นางนวลจันทร์ บุญส่ง
3.นางสาวกนกวรรณ วิเชียรแลง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

196 จัดซื้อวัสดุสํานักงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
จํานวน ๘ รายการ

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจิรัชญาภรณ์ วงศ์พิทักษ์
2.นางสาวกุศลิน เกสรศิริ
3.นางสาวกนกวรรณ วิเชียรแลง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ

197 จัดซื้อวัสดุสํานักงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
จํานวน ๑๔ รายการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสังวาลย์ นัทธีเจริญ
2.นางสาวศิริพร คุณากรสกุล

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

198 จัดซื้อวัสดุสํานักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
๗๖ จังหวัด

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจิรัชญาภรณ์ วงศ์พิทักษ์
2.นางสาวกนกวรรณ วิเชียรแลง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

199 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2562

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุทิชา สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

200 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภัสธธร ดาจันทร์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

201 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภัสธธร ดาจันทร์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

202 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภัสธธร ดาจันทร์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

203 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภัสธธร ดาจันทร์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

204 จ้างทํากระเป๋าเพื่อเป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี
2.นางสาวสุทิชา สัจจปัญญาพล
3.นางสาวพชรมน เรืองผิว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

205 จ้างทําป้ายไวนิลและสัญลักษณ์การ์ตูนมาดี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชบา รอดผา

พนักงานสถิติ

206 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุทิชา สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

207 จ้างงานปรับปรุงสํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการกําหนด
ร่างขอบเขตงาน (TOR)

1.นางสาวเอื้ออารีย์ บัวทอง
2.นายณัฐวิโรจน์ เตมีศักดิ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง

1.นางสาวมนปภพ สงวนสัตย์
2.นายกิตติชัช เพ็งพันธ์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

1.นางสาวมนปภพ สงวนสัตย์
2.นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง/ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวเอื้ออารีย์ บัวทอง
2.นายณัฐวิโรจน์ เตมีศักดิ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

208 จัดซื้อของสมนาคุณให้กับครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอุษณี ทองมี

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

209 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สําเนาดิจิตอล

๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ

210 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศแบบตั้งแขวน

๒๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิพงษ์ กาฬสินธุ์

ผู้ช่วยจพนักงานสถิติ

212 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนณรงค์ แก้วแท้

พนักงานสถิติ

213 จัดจ้างพิมพ์สรุปผลการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ครั้งที่ ๓๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพรรษณพร จันทร์ดี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

214 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปกรณ์ บุญกลั่น

พนักงานสถิติ

215 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภาสภีม อาจวิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

216 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

217 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช
2.นายปกรณ์ บุญกลั่น
3.นายภาสภีม อาจวิชัย

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

218 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

219 จ้างทําตรายางสํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปกรณ์ บุญกลั่น

พนักงานสถิติ

220 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภาสภีม อาจวิชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

221 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร

๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุพิน ผาทอง
2.นายภาสภีม อาจวิชัย
3.นางสาวภิรมย์ สุทสวาท

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

222 ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องถ่ายเอกสาร

๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุปราณี บาลโคตรคุณ
2.นายภาสภีม อาจวิชัย
3.นางสาวภิรมย์ สุทสวาท

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

223 ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโคงรงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (แก้วเยติ)

๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช
2.นางคนิษฐา น้อยเงิน
3.นางสาวจิตรลดา ทองสะอาด

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

224 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช" ประจําปี 2563

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภิรมย์ สุทสวาท

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

225 จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรารัตน์ จันทะวาด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

226 จัดซื้อตลับผงหมึกเครื่องแฟกซ์

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรลดา ทองสะอาด

พนักงานสถิติ

227 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรลดา ทองสะอาด

พนักงานสถิติ

228 จ้างทําป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภิรมย์ สุทสวาท

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

211 จ้างทําป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

24

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

230 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

231 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

232 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สํานักงาน

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ
2.นางสาวสดใส สอิ้งทอง
3.นางสาวประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

233 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ
2.นางสาวสดใส สอิ้งทอง
3.นางสาววันเพ็ญ ภู่มณีวงษ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

234 จัดซื้อน้ํามันประจําปีงบประมาณ 2563

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

235 จัดซื้อกระเป๋าผ้าของสมนาคุณให้กับครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

236 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

237 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

238 ซื้อหมึกพิมพ์

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

239 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

240 จ้างซ่อมเครื่องก็อปปี้ปริ้น

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

241 จ้างลบสีประตูรถยนต์สํานักงาน

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

242 จ้างพ่นสีประตูรถยนต์โลโก้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๒๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

243 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ประจําปี 2563

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

244 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดวันยุทธหัตถี ประจําปี 2563

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

245 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

246 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

247 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร

๑๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

248 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้เพื่อใช้ในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจําปี 2563

๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

249 จ้างทําสติ๊กเกอร์ติดรถสําหรับประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

229 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

25

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

250 จัดซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์สํานักงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนภูมิภาค
๑๘ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

251 จ้างปรับปรุงสํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ
2.นางสาวเพ็ญนภา หมื่นทา
3.นางสาวประนอม จันทรดี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ

252 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ โพธิ์เทศ

พนักงานสถิติ

253 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2562

๑๖ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุทธิพัฒน์ ผ่องอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

254 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชนิษฐา แก้วงาม

พนักงานสถิติ

255 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุทธิพัฒน์ ผ่องอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

256 จัดซื้อของสมนาคุณให้กับครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัจฉรามณี สุทิน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

257 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

๒๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุทธิพัฒน์ ผ่องอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

258 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอานีตา เบ็ญอารีฟีน

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

259 จ้างทําสติ๊กเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริทิพย์ แซ่เล้า

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

260 จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด ๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ สังข์สุข

พนักงานสถิติ

261 จ้างล้างเครื่องปรับอากาศพร้อมเช็คเติมน้ํายา

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางวิภาพรรณ หงษา

พนักงานสถิติ

262 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุทธิพัฒน์ ผ่องอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

263 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์สํานักงาน

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุทธิพัฒน์ ผ่องอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

264 จ้างทําป้าย standy เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายโสภณ ลาภส่งเสริม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

265 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิชัย สุทธิรักษ์

พนักงานขับรถ

266 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรัตนาภรณ์ ผลไม้

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

267 จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76
จังหวัด

๒๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางวิภาพรรณ หงษา

พนักงานสถิติ

268 จ้างจัดประชุมคณะกรรมการจัดทําข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารระดับพื้นที่

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชนิษฐา แก้วงาม

พนักงานสถิติ

269 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิชัย สุทธิรักษ์

พนักงานขับรถ

270 จ้างทําพานพุ่มเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจําปี ๒๕๖๓

๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริทิพย์ แซ่เล้า

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

271 จัดซื้อวัสดุงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนภูมิภาค
๑๘ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ โพธิ์เทศ

พนักงานสถิติ

272 จัดจ้างเข้าเล่มรายงานสมุดจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายโสภณ ลาภส่งเสริม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

273 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศเปลี่ยนคาปาซิเตอร์

๒๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรัตนาภรณ์ ผลไม้

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

274 จ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.63

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ศิริอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

275 จ้างทําป้ายไวนิล

๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกรกต พวงมาลัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

276 จ้างทําป้ายสแตนดี้มาดี (โครงการ สปค.63) พร้อมขาตั้ง

๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธนาการ ศีติสาร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

277 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7003 สระบุรี

๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ศิริอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

278 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธานี ทองมี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

279 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-315N

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสายฝน จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

280 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน

๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุลัยลักษณ์ ศรีนิล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

281 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายกฤติธี ธิยาม
2.นายธนาการ ศีติสาร
3.นายชลชาติ ทองศรี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

282 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

คณะกรรมการตรวจรับ

1.นายใจชนะ อรุณเนตร
2.นางสาวณัฐญา ทศไกร
3.นางสาวสุกัญญา ฟักหว่าง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

283 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภัคญาดา สุวรรณเล็ก

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

284 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง

๑๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัฐญา ทศไกร

พนักงานสถิติ

285 จ้างทํากระเป๋าผ้าลายขาวม้าเพื่อเป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง
โครงการ สศส. 2563

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัฐญา ทศไกร

พนักงานสถิติ

286 จ้างทําสแตนดี้ (standee) มาดีสีฟ้าเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
โครงการ สปค.63

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัฐญา ทศไกร

พนักงานสถิติ

287 จัดจ้างทําป้ายไวนิล ป้ายโฟมบอร์ด สแตนดี้ มาดีสีเหลือง

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัฐญา ทศไกร

พนักงานสถิติ

288 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุกัญญา ฟักหว่าง

พนักงานสถิติ

289 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon Pixma MP 287

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรัญชิดา ตั้งชูวงษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

290 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววันดี โกธรรม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

291 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2562

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุดารัตน์ สุภิสิงห์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ
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ส่วนภูมิภาค
๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววันดี โกธรรม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

293 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2562

๓๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธิ์

พนักงานสถิติ

294 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธิ์

พนักงานสถิติ

295 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภาราดา พวงผกา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

296 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธิ์

พนักงานสถิติ

297 จ้างทําป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนันทนา บุญสร้าง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

298 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
พระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี
ประจําปี 2563

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุพรรษา สินทธรรม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

299 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธิ์

พนักงานสถิติ

300 จ้างทําป้ายไวนิลและป้ายสติกเกอร์ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธิ์

พนักงานสถิติ

301 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภาราดา พวงผกา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

302 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววันดี โกธรรม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

303 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธิ์

พนักงานสถิติ

304 เบิกค่าธรรมเนียมห้องประชุมในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

305 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภาราดา พวงผกา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

306 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

307 จัดซื้อของสมนาคุณให้กับครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ ปรุงสุข
2.นางวลัยพรรณ ไพรวงศ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ

308 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

309 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

310 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

311 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

312 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้จัดทําโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนาตยา ไล้ฉิม

พนักงานสถิติ

313 จัดทําสติ๊กเกอร์อิงเจ็ท เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

292 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

315 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

316 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมผ่านระบบ Video Conference
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนงค์นุช แก้วมาก

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

317 จัดทําสติ๊กเกอร์อิงเจ็ท เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

318 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจําปี ๒๕๖๓

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอํานวย นามรักษ์

พนักงานสถิติ

319 จ้างทําป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

320 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

321 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

322 จ้างบํารุงรักษาระบบสายแลนด์ ภายในสํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

323 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

324 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอํานวย นามรักษ์

พนักงานสถิติ

325 จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ ปรุงสุข
2.นางสาววลัยพรรณ ไพรวงษ์
3.นางสาวนาตยา ไล้ฉิม

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

326 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICHON รุ่น MP 2580

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

327 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

328 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

329 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

330 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภคภรณ์ เกษสังข์
2.นางสาวอัจฉรา ศรีวิเชียร
3.นางสาวละมัย ฤทธิเหิม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชิษณุ อาดี
2.นางสาวนันทิยา สุกะระ
3.นางสาวอัจฉรา ศรีวิเชียร

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

331 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

332 จัดซื้อวัสดุสํานักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชิษณุ อาดี
2.นางสาวนันทิยา สุกะระ
3.นางสาวอัจฉรา ศรีวิเชียร
ผู้ตรวจรับพัสดุ
นางสาวนันทิยา สุกะระ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

314 จัดทําสติ๊กเกอร์อิงเจ็ท (ขนาดอื่นเพิ่มเติม) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

333 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (DocuCentre-IV 3060 Drum Cartridge
LongLife)

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชิษณุ อาดี
2.นางสาวอัจฉรา ศรีวิเชียร
3.นางสาวละมัย ฤทธิเหิม

ตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

334 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางเสาวณี อุตศรียา

พนักงานสถิติ

335 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๗ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกรรณิการ์ วิชาพร

พนักงานสถิติ

336 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2562"

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวไพรัตน์ ทองบุญมา

พนักงานสถิติ

337 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช" ประจําปี 2563

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวไพรัตน์ ทองบุญมา

พนักงานสถิติ

338 จัดทําป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรปวีณ์ ทวีพริสร

พนักงานสถิติ

339 จัดทําสปอตวิทยุพร้อมเผยแพร่สปอตวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวแสงเดือน เทพกุล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

340 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ประจําปี 2563

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกรรณิการ์ วิชาพร

พนักงานสถิติ

341 ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน เทพกุล
2.นางเสาวณี อุตศรียา
3.นางสาวไพรัตน์ ทองบุญมา

342 จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจเช็คระยะบํารุงรักษาและเปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
รถยนต์สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุภชัย กองกะมุด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

343 จัดทําป้ายสแตนดี้ การ์ตูนมาดีประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรปวีณ์ ทวีพริสร

พนักงานสถิติ

344 ซื้อวัสดุสํานักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
76 จังหวัด

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร พลโคตร
2.นางเสาวณี อุตศรียา
3.นางพรปวีณ์ ทวีพริสร

345 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ"
ประจําปี 25863

๒๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุภชัย กองกะมุด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

346 จัดทําสติ๊กเกอร์รถยนต์ประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวแสงเดือน เทพกุล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

347 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

348 เช่าอาคารเป็นที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์

๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

349 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

30

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

350 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ส่วนภูมิภาค
๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

351 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน

๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

352 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

353 จัดซื้อผ้าขนหนู ขนคู่ หนา 8 ปอนด์ ขนาด 24 x 48 นิ้ว

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว
2.นายสุธี เรืองเจริญ
3.นางนภัสกร คุณเจริญ

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

354 ซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

355 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

356 จ้างทําสแตนดี้รูปมาดี และป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

357 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

358 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

359 จัดจ้างทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

360 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าของจังหวัดเชียงราย

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

361 เช่าอาคารเป็นที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

362 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

363 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

364 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

365 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สํานักงาน

๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี อุประ
2.นางนลินรักษ์ บุญมา
3.นางสาวอัจฉรา เต็มศักดิ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

366 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรวัช โกมานชุน
2.นายไพฑูรย์ คําจินะ
3.นายอนุพงษ์ สิงหราช

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

31

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

367 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําสํานักงาน

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

นายอังศุชวาล คําต๊ะ

ตําแหน่ง

พนักงานสถิติ

368 ซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2563

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี อุประ
2.นางดารุณี แว่นแก้ว
3.นางสาวอัจฉรา เต็มศักดิ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

369 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวดารุณี อุประ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

370 ซื้อหลอดไฟฟ้า

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอังศุชวาล คําต๊ะ

พนักงานสถิติ

371 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้แห้ง เพื่อใช้ในพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ประจําปี 2563

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวดารุณี อุประ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

372 จ้างตรวจเช็คและซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าประจําสํานักงาน

๒๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิรักษ์ แสวง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

373 ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ําสํานักงาน

๒๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอังศุชวาล คําต๊ะ

พนักงานสถิติ

374 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวดารุณี อุประ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

375 ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวดารุณี อุประ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

376 ปรับปรุงระบบประปาประจําสํานักงาน

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิรักษ์ แสวง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

377 ซื้อวัสดุสํานักงาน (แฟ้มห่วงดํา)

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวดารุณี อุประ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

378 จ้างเหมาบริการออกแบบสติ๊กเกอร์ตกแต่งรถยนต์เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี อุประ
2.นายวรวัช โกมานชุน
3.นายไพฑูรย์ คําจินะ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

379 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

380 จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสํานักงานฯ จํานวน
4 เครื่อง

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

381 ซื้อวัสดุสํานักงานการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานสถิติ
ระดับจังหวัด รอบที่ 1/2563

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

382 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

383 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

384 จ้างทําตรายาง

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

385 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สํานักงาน

๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง
2.นายองอาจ คําแสด
3.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานราชการ
พนักงานราชการ

32

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

386 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง
2.นายองอาจ คําแสด
3.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม

387 จ้างทําของสมนาคุณให้กับครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง
2.นายองอาจ คําแสด
3.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม

388 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง

389 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง
2.นายองอาจ คําแสด
3.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม

ตําแหน่ง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

390 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โตชิบา ๔๕๗

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา บัวเกตุ
๒.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ

391 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

392 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุจิราภรณ์ รูปจันทร์

พนักงานสถิติ

393 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา บัวเกตุ
๒.นายกิตติชัย เดชศรี
๓.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

394 จ้างทําตรายาง

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม
๓.นางลําภู บุตรศรี
395 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา บัวเกตุ
๒.นายบุญส่ง คุ้มโพธิ์
๓.นางลําภู บุตรศรี

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

396 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจําปี ๒๕๖๓

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา บัวเกตุ
๒.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม
๓.นางลําภู บุตรศรี

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

397 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี ๒๕๖๓

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา บัวเกตุ
๒.นางสาวปิยนุช ไพศาลธรรม
๓.นางลําภู บุตรศรี

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

398 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

นางสาวกรกนก จิณะ
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399 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รอบวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63)

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดงานและ
คุณลักษณะเฉพาะของ
การจ้างเหมาบริการ
พนักงานทําความสะอาด

1.นายวิชัย สิมมาน้อย
2.นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
3.นางสาวกรกนก จิณะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ

400 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รอบวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 มี.ค. 63)

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

401 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี ลีหกุล

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

402 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)

๑๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

403 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)

๑๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรัตนาภรณ์ พรมเสน

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

404 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)

๒๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

405 ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย สิมมาน้อย
2.นายณัฐชัย ค่ายแก้ว
3.นางสาวกรกนก จิณะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

406 จ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

407 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถประจําสํานักงาน

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสัญญา อินหล้า

พนักงานสถิติ

408 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-3170
CDW

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

409 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี ลีหกุล

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

410 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

411 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

412 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี ลีหกุล

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

413 จ้างซ่อมบํารุงรักษาเครื่องพิมพ์ ink-jet

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

414 ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
๗๖ จังหวัด (จังหวัดน่าน)

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

415 จ้างทําตรายาง

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

416 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๐ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี ลีหกุล

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

417 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

418 จ้างทําสติ๊กเกอร์ตกแต่งติดรถสําหรับประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

34

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

419 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
420 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รอบวันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63)

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ส่วนภูมิภาค
๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย สิมมาน้อย

นางสาวนารี ลีหกุล

ตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวกาญจนา หน่อไชย
3.นางสาวกรกนก จิณะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

421 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รอบวันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63)

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

422 จ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพัฒนา อุตรพงษ์

พนักงานสถิติ

423 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางดวงพร สุวรรณฉัตรศิริ

พนักงานสถิติ

424 จ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพรรณวิภา ใจเสียง

พนักงานสถิติ

425 เช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายคเชนทร์ อึ่งสกุล
2.นายทวีศักดิ์ จินดาลักษณ์
3.นางสาวภควรรษ ทวีเดช

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

426 จ้างเหมาพนักงานขับรถ

๒๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีศักดิ์ จินดาลักษณ์
2.นางดวงพร สุวรรณฉัตรศิริ
3.นายอุทิศ ทาทอง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

427 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๒๕ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางดวงพร สุวรรณฉัตรศิริ

พนักงานสถิติ

428 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

๓๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธงชัย วงศ์ขัติย์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

429 จ้างซ่อมวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเพิก ไทยเหนือ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

430 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุ่งทิวา ทาทอง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

431 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคเชนทร์ อึ่งสกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

432 ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพรรณวิภา ใจเสียง

พนักงานสถิติ

433 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภควรรษ ทวีเดช

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

434 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
และวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางดวงพร สุวรรณฉัตรศิริ

พนักงานสถิติ

435 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทวีศักดิ์ จินดาลักษณ์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

436 จัดทําป้ายไวนิลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเพิก ไทยเหนือ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

35

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

437 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ส่วนภูมิภาค
๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปรีชาพร ทําทอง

พนักงานขับรถ

438 จ้างทําตรายาง

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางดวงพร สุวรรณฉัตรศิริ

พนักงานสถิติ

439 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันมาตรฐานฝืมือแรงงานแห่งชาติ"
ประจําปี 2563

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางดวงพร สุวรรณฉัตรศิริ

พนักงานสถิติ

440 จัดซื้อเสื้อยืดกีฬายี่ห้อ BM สปอร์ต เพื่อเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือน
ตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2563

๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชวลิต ธีรกีรยุต
2.นางสุพรรณิการ์ มหาวัน
3.นางสาวนิติยา เจศรีชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

441 จ้างทําสแตนดี้พร้อมขาตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวุฒิชัย ปะสิริ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

442 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวุฒิชัย ปะสิริ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

443 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

444 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๖ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

445 จ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

446 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

447 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

448 จ้างตรวจเช็คบํารุงรักษารถยนต์ราชการ

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

449 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

450 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคม
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

451 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

452 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

453 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

454 จ้างทํา Standee การ์ตูนมาดีพิษณุโลก โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

455 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

456 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

457 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ส่วนภูมิภาค
๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

459 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

460 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

461 เช่าบริการอินเตอร์เน็ต

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

462 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

463 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

464 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

465 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

466 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย
2.นางพรทิพย์ เพ็ชรชูชาติ
3.นางสาวพนิดา สกุลวงศ์สาลี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

467 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562

๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

468 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

469 จ้างทําภาพสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563 (ติดรถยนต์ราชการ)

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพนิดา สกุลวงศ์สาลี

พนักงานสถิติ

470 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอรทัย บัวระภา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

471 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวตอง สุขเมือง

พนักงานสถิติ

472 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวตอง สุขเมือง

พนักงานสถิติ

473 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

474 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๒๕ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

475 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

476 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

477 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

458 จ้างทํา Sticker มาดี โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๖๓
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478 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

ส่วนภูมิภาค
๑๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

479 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

480 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๒๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

481 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

482 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

483 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.63

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์
2.นายวัชระ สารตันติพงศ์
3.นายสันติ ชัยวิรัช

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

484 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

485 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

486 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

487 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

488 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Rico AFICIO MP3054SP

๒๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสันติ ชัยวิรัช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

489 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

490 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๒๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

491 จัดซื้อวัสดุในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

492 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

493 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์สํานักงาน

๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

494 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจําสํานักงานฯ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายสถาพร เทอดโยธิน
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ

495 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ประจําสํานักงานฯ พ.ศ. 2563

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายสถาพร เทอดโยธิน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

496 จ้างทําของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายสถาพร เทอดโยธิน
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ

497 จ้างเหมาบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นายป้อมชัย ยอดยิ่ง

38

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

498 การเช่าอาคารสถานที่เอกชนเพื่อใช้เก็บพัสดุ/ครุภัณฑ์ และเอกสาร
รายงานฯ ของสํานักงาน

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

นายอักษร วิมล

ตําแหน่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

499 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจําสํานักงานฯ

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นางสาววรัญญา วิไลกุล
3.นางสาววาสนา จันตา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

500 จ้างเหมาบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. 2563

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

501 จัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

502 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
๗๖ จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

503 จ้างเหมาบริการออกแบบสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

504 แต่งตั้งคณะกรรมการสํารวจและกําหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ของรถส่วนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

คณะกรรมการสํารวจและ
กําหนดเกณฑ์การใช้
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของ
รถส่วนกลาง ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1.นายวรชัย สุวรรณ
2.นางสาววารุณี ฟูใจ
3.นางเขมณัฏฐ์ สิริวุทธิโยทัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

505 จ้างทํากระเป๋า เพื่อเป็นของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
2.นางสาวจันทร์ศรี สว่างใส
3.นางสาวสุภาภรณ์ ฝั้นชมภู

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

506 แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับวัสดุ
ของสํานักงาน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1.นางปุณณภา รัตนบุรี
2.นางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ
3.นางเขมณัฏฐ์ สิริวุทธิโยทัย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ดูแล
นายนิวัตร์ สุปินะ
รับผิดชอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์
ของสํานักงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ดูแล
นางสาวสุภาภรณ์ ฝั้นชมภู
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต์และพนักงาน
ทําความสะอาดสํานักงาน

พนักงานสถิติ

507 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววารุณี ฟูใจ

พนักงานสถิติ

508 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววารุณี ฟูใจ

พนักงานสถิติ

39

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

509 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง จําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

510 แต่งตั้งคณะกรรมการจําหน่ายพัสดุของสํานักงานสถิติจังหวัด
ลําปาง

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๑๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

๒๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง จําหน่าย
พัสดุครุภัณฑ์

๑.นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
๒.นางสาววารุณี ฟูใจ
๓.นางสาวพิมพ์ภรัณย์ วงค์ตา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง

๑.นางวิลาวรรณ ฟูธรรม

คณะกรรมการขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาตกลงราคา

๑.นายวรชัย สุวรรณ
๒.นางสาวจันทร์ศรี สว่างใส
๓.นางสาวธิดาพรรณ์ รัตนารักษ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
๒.นางสาวอัจฉราภัสร์ พิศาลเดชาภิรมย์
พนักงานสถิติ
๓.นางสาวเสาวภา ป้อสาย
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

511 จ้างทํากระเป๋า เพื่อเป็นของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวมวินดา สุขบุรี
2.นายชาตรี สุขเจริญ
3.นายสุภาพ ปัญเจริญ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

512 จ้างทําป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชาตรี สุขเจริญ

พนักงานสถิติ

513 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในงานโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันจิรา บุญมาลัย

พนักงานสถิติ

514 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในราชการสํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันจิรา บุญมาลัย

พนักงานสถิติ

515 จ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชาตรี สุขเจริญ

พนักงานสถิติ

516 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางศิวพร ปาระศรี

พนักงานสถิติ

517 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๒๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสมา สุขสมบัติ

พนักงานสถิติ

518 ขอซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภัทรพล แดงสีดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

519 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช" ประจําปี 2563

๑๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธนิดา ศรีเมือง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

520 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสงวนพล ดนุชนินทร์

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

521 จ้างทําสติ๊กเกอร์โฟมสแตนดี้มาดีสุโขทัยโครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2563

๑๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธนิดา ศรีเมือง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

522 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภัทรพล แดงสีดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

523 จ้างทําสติ๊กเกอร์โฟมโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธนิดา ศรีเมือง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

524 จ้างทําป้ายไวนิลโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๐ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธนิดา ศรีเมือง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

525 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสงวนพล ดนุชนินทร์

พนักงานขับรถยนต์ราชการ
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ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธนิดา ศรีเมือง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

527 จ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

528 จ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๖ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจักริน เงินสายตา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

529 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในสํานักงานฯ

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทิพยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

530 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและเช็คระยะ 10,000 กิโลเมตรของรถยนต์
สํานักงานฯ

๑๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

531 จ้างทํากระเป๋าผ้า เพื่อเป็นของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประเทือง เรียนแพง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

532 จ้างทําพานพุ่ม (ดอกไม้สด) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหาราช บรมนาถบพิตร

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

533 จ้างทําพวงมาลาเพื่อสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวแน่งน้อย สวนสอน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

534 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประเทือง เรียนแพง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

535 จ้างทําไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ. 2563

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุวัฒน์ คุ้มแสง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

536 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารยี่ห้อ Brother รุ่น HL - L2370DN

๑๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทิพยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

537 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563

๒๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

538 จ้างทําโปสเตอร์สีสําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563

๒๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุวัฒน์ คุ้มแสง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

539 จ้างเตรียมเอกสารสําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2563

๒๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

540 จ้างทําพานพุ่ม (ดอกไม้ประดิษฐ์) เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และการ
จัดงาน "วันข้าราชการพลเรือน ประจําปี ๒๕๖๓"

๒๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

541 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณิศา คล้ายมณี
2.นายประวิทย์ แจงทนงค์
3.นางจงกล เอี่ยมรอด

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

542 นํารถยนต์ราชการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ที่เสื่อมสภาพ

๒๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประวิทย์ แจงทนงค์

พนักงานสถิติ

543 นํารถจักรยานยนต์ราชการตรวจเช็คสภาพ

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประวิทย์ แจงทนงค์

พนักงานสถิติ

526 จ้างทําสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์สํานักงานเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

544 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณิศา คล้ายมณี
2.นางสาววราภรณ์ อินทสิทธิ์
3.นางจงกล เอี่ยมรอด

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

545 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรรณิศา คล้ายมณี

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

546 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรรณิศา คล้ายมณี

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

547 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน

๒๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรรณิศา คล้ายมณี

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

548 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรรณิศา คล้ายมณี

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

549 เบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จัดทํา
ชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล จังหวัดอุทัยธานี
ครั้งที่ 1/2563

๑๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรรณิศา คล้ายมณี

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

550 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณิศา คล้ายมณี
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางสาวดวงกมลวรรณ วงค์พุทธคําพนักงานสถิติ

551 จ้างล้างทําความสะอาดและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ

๒๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรรณิศา คล้ายมณี

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

552 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปทิตตา อินทองชู

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

553 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปทิตตา อินทองชู

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

554 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลางประจําสํานักงาน
สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

555 จ้างซ่อมแก้ไขและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Sumsung PX
Press SL-M4030ND

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

556 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกัณทิมา จรูญลัดดากุล

พนักงานสถิติ

557 จ้างติดฟิล์มกันความร้อนห้องทํางานหัวหน้าส่วนราชการสํานักงานสถิติ
จังหวัดกาฬสินธุ์

๒๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิไลพร ดีมาก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

558 จ้างซ่อมแก้ไขและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother รุ่น
MFC-8510 DW S/N 00001

๒๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

559 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกัณทิมา จรูญลัดดากุล

พนักงานสถิติ

560 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววิไลพร ดีมาก
2.นางกัณทิมา จรูญลัดดากุล
3.นางสาวจุฬารัตน์ ศรีทอง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

561 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช" ประจําปี 2563

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

นางกัณทิมา จรูญลัดดากุล
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ส่วนภูมิภาค
๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

563 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิไลพร ดีมาก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

564 จ้างทําสติ๊กเกอร์ป้ายพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 ป้าย

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิไลพร ดีมาก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

565 จ้างทําสติ๊กเกอร์ตกแต่งติดรถสําหรับประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิไลพร ดีมาก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

566 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L2375DW
จํานวน 1 กล่อง

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

567 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกัณทิมา จรูญลัดดากุล

พนักงานสถิติ

568 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิไลพร ดีมาก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

569 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนครินทร์ เอี่ยมปาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

570 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธีรชัย หนูจิต
2.นางมยุวรรน ศรีโย
3.นางสาวจินตหรา ง้าวกลาง

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

571 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุ่งกาล บุราณรักษ์
2.นางปิ่นอนงค์ นาพิลา
3.นางสาวศิรินันท์ นามพรหม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

572 จ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

573 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล ยงค์สถิตย์สุข
2.นางปิ่นอนงค์ นาพิลา
3.นางสาวศิรินันท์ นามพรหม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

574 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจินตหรา ง้าวกลาง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

575 จ้างทําป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุวิทย์ ปะกาเวสา

พนักงานสถิติ

576 จัดซื้อชุดหมึกพิมพ์

๒๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจินตหรา ง้าวกลาง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

577 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิรินันท์ นามพรหม

พนักงานสถิติ

578 จ้างทําพวงมาลา ร่วมในพิธีรําลึก ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต์

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปิ่นอนงค์ นาพิลา

พนักงานสถิติ

579 จ้างทําแบ็คดร็อป เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องประชุมสํานักงานสถิติจังหวัด
ขอนแก่น

๒๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุวิทย์ ปะกาเวสา

พนักงานสถิติ

580 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจําปี 2563

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนครินทร์ เอี่ยมปาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

562 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ประจําปี 2563

นางสาวจินตหรา ง้าวกลาง
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581 จัดซื้อหมึกพิมพ์

ส่วนภูมิภาค
๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีรชัย หนูจิต

พนักงานสถิติ

582 จัดซื้อหมึกพิมพ์

๑๒ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีรชัย หนูจิต

พนักงานสถิติ

583 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุวิทย์ นาโพธิ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

584 จ้างทําพานพุ่ม (ดอกไม้สด) เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงาน "วันข้าราชการ
พลเรือน ประจําปี ๒๕๖๓"

๒๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางมยุวรรน ศรีโย

พนักงานสถิติ

585 จ้างทําของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

586 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

587 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ในสํานักงาน

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

588 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

589 จ้างเหมางานตรวจซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ

๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

590 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

591 จ้างทําป้ายไวนิลป้ายไดคัต เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาพร คันธราช
2.นายสุรพร วงศ์สกล
3.นายนพดล มุมไธสง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

592 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔ รายการ

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

593 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลางตรวจเช็คสภาพตามระยะทาง

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาพร คันธราช
2.นายสุรพร วงศ์สกล
3.นายนพดล มุมไธสง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

594 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพาธิศ สุริยนต์

พนักงานสถิติ

595 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 11 รายการ

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางวทัดตา จันทรพัฒนา

พนักงานสถิติ

596 จ้างทําป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพร วงศ์สกล

พนักงานสถิติ

597 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้ากาญ
3.นางสาวปฐมาภรณ์ ศรลัมพ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

598 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้ากาญ
3.นายศิริพงษ์ สกาวเฉลิมพงศ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

นายนพดล มุมไธสง

44

ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

599 เช่าอาคารเอกชน

ส่วนภูมิภาค
๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

600 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้ากาญ
3.นายจิรัฐโชติ สร้อยนอก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

601 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้ากาญ
3.นางสาวปฐมาภรณ์ ศรลัมพ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

602 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้ากาญ
3.นายศิริพงษ์ สกาวเฉลิมพงศ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

603 เช่าอาคารเอกชน

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้ากาญ
3.นายจิรัฐโชติ สร้อยนอก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

604 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

605 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562"

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

606 จ้างเหมาดําเนินงานพนักงานขับรถยนต์

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นางสาวปฐมาภรณ์ ศรลัมพ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

607 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นายศิริพงษ์ สกาวเฉลิมพงศ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

608 ค่าเช่าอาคารเอกชน

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นายจิรัฐโชติ สร้อยนอก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

609 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

610 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชยุตรา มุ่งบุญ
2.นางสาวอนุลักษณ์ อดทน
3.นายกฤษฎา กริชนอก

พนักงานสถิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

611 จ้างเหมาทําสแตนดี้โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

612 จัดซื้อของสมนาโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2563

๑๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นางสาวปฐมาภรณ์ ศรลัมพ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

613 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๕ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

614 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธิดารัตน์ ทิพรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

615 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นางกัลยา กล้าหาญ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
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แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

616 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช"

ส่วนภูมิภาค
๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

617 จ้างเหมาดําเนินงานพนักงานขับรถยนต์

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นางสาวปฐมาภรณ์ ศรลัมพ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

618 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นายศิริพงษ์ สกาวเฉลิมพงศ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

619 ค่าเช่าอาคารเอกชน

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นายจิรัฐโชติ สร้อยนอก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

620 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปฐมาภรณ์ ศรลัมพ์

พนักงานสถิติ

621 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางไพจิต ยิ่งถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

622 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

623 ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ

๒๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

624 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

625 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๒๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางธิดารัตน์ ทิพรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

626 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นางสาวปฐมาภรณ์ ศรลัมพ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

627 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นายศิริพงษ์ สกาวเฉลิมพงศ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

628 ค่าเช่าอาคารเอกชน

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นายจิรัฐโชติ สร้อยนอก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

629 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

630 จัดซื้อวัสดุสํานักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
76 จังหวัด

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์
2.นางกัลยา กล้าหาญ
3.นางสาวปฐมาภรณ์ ศรลัมพ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

631 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

632 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๒๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางธิดารัตน์ ทิพรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

633 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสําเร็จ มุ่งดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นางสาวณีย์ชกานต์ วีรพจน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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634 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

ส่วนภูมิภาค
๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสําเร็จ มุ่งดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

635 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสําเร็จ มุ่งดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

636 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสําเร็จ มุ่งดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

637 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสําเร็จ มุ่งดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

638 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสําเร็จ มุ่งดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

639 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสําเร็จ มุ่งดี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

640 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจงรัก โยธาภักดี

พนักงานสถิติ

641 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

642 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒๕ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายยุทธพงษ์ วังเอก
2.นายเอกดนัย วุฒิ
3.นางสาวจงรัก โยธาภักดี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

643 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายยุทธพงษ์ วังเอก
2.นายเอกดนัย วุฒิ
3.นางสาวจงรัก โยธาภักดี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

644 จัดทําตรายาง

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกดนัย วุฒิ

พนักงานสถิติ

645 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยวัฒน์ พลอยกัณหา

พนักงานสถิติ

646 จัดซื้อผ้าเช็ดตัวเพื่อเป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสาทพร ดวงมณี

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

647 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกดนัย วุฒิ

พนักงานสถิติ

648 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ภายใต้การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดมหาสารคาม

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกดนัย วุฒิ

พนักงานสถิติ

649 ซื้อวัสดุ (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ
จังหวัดภายใต้การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดมหาสารคาม

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกดนัย วุฒิ

พนักงานสถิติ

650 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

651 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๓ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ตําแหน่ง

652 ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ

ส่วนภูมิภาค
๓๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

653 ซื้อน้ํามันดีเซล

๓๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

654 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

655 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

656 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562"

๑๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

657 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน

๑๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

658 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

659 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

660 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

661 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

662 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. 2563

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นางปาริชาติ อุปชัย
3.นางดวงพร จันปุ่ม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

663 การจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองอ่อน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

664 การจ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองอ่อน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

665 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สอ

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

666 จัดซื้อน้ํามันดีเซล

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

667 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

668 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

ส่วนภูมิภาค
๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

669 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

670 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

671 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

672 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

673 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

674 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

675 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

676 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจําเดือนมีนาคม 2563

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

677 จัดจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นางดวงพร จันปุ่ม
3.นางปาริชาติ อุปชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

678 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

679 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

680 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

681 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

682 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2563

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ

683 ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ

๒๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจิตรกร ประทุมทิพย์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
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ชื่อโครงการ

684 จัดซื้อชุดหมึกพิมพ์

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ ศรีเนตร
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

685 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2563

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ ศรีเนตร
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

686 จัดซื้อวัสดุสํานักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
76 จังหวัด

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นางขนิษฐา กองศรีมา
3.นางปริญญา ภูสะทด

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

687 จัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นายประจวบ ศรีเนตร
3.นางขนิษฐา กองศรีมา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

688 จัดทําป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ติดข้างรถยนต์ประชาสัมพันธ์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นายประจวบ ศรีเนตร
3.นางขนิษฐา กองศรีมา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

689 จ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

690 จ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

691 จัดซื้อกระดิ่งไร้สายเพื่อใช้ในงานสํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

692 จ้างทําป้ายไวนิลและตุ๊กตา STANDY

๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

693 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

694 ซื้อกรอบรูปเกียรติบัตรเพื่อใส่หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานโครงการ
ระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯ

๒๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

695 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

696 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

697 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

698 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช"

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

699 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช"

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

700 จ้างทําสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดทําเนียบบุคลากรสายงานการบังคับบัญชา

๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

701 ซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

703 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานงานช่างไทย"

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

704 จ้างทําสติ๊กเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดหนา 5 มิลลิเมตร พร้อมเสาถือ
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

705 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ
จังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563

๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

706 จ้างถ่ายเอกสารรายชื่อเครือข่าย ๓ ภาคส่วน

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

707 จ้างล้างอัดฉีดรถยนต์ราชการ

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

708 จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๒๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

709 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

710 จัดซื้อพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจําปี 2562

16 ต.ค. 62 สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

711 จัดซื้อพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562

22 ต.ค. 62 สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

712 จ้างทําตรายาง

24 ต.ค. 62 สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

713 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

28 ต.ค. 62 สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

714 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

715 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

716 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2562

๕ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

717 จ้างทําสติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมขาตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

718 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2 ม.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

719 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช"

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเรืองวิทย์ ชาคํารุณ

พนักงานสถิติ

720 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช"

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเรืองวิทย์ ชาคํารุณ

พนักงานสถิติ

721 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

702 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดประชุมคณะทํางานจัดทําชุดข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

722 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
2 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

ตําแหน่ง

พนักงานสถิติ

723 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชิดชนก สมมิตร์
2.นางสาวเจตสุดา ลือโสภา
3.นางธนพร โพธิวัฒน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

724 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเจตสุดา ลือโสภา
2.นางสาวชิดชนก สมมิตร์
3.นางสาวปัทมาวรรณ ลุนนาแซง

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

725 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ
จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวดวงฤทัย ยุติกาล

พนักงานสถิติ

726 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

727 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

728 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

729 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมกิจกรรมเทอดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

๑๗ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

730 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

731 จ้างเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

732 จ้าเหมาบริการคนทําความสะอาดสํานักงาน ประจําเดือนตุลาคม 2562

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

733 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

734 จัดซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กท 9014
สกลนคร

๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

735 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

736 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

737 จัดซื้อหมึกเพื่อใช้ในสํานักงาน

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

738 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ
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739 จ้างเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

740 จ้าเหมาบริการคนทําความสะอาดสํานักงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน
2562

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

741 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

742 จ้างทํากระเป๋าผ้าสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
2.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์
3.นางเมตตา นันตะสุข

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

743 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย โรจน์รุ่งสถิตย์
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

744 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคะ
พ.ศ. 2563

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

745 จ้างเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2562

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

746 จ้าเหมาบริการคนทําความสะอาดสํานักงาน ประจําเดือนธันวาคม 2562

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

747 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

748 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเดือนธันวาคม 2562

๑๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย โรจน์รุ่งสถิตย์
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

749 จ้างเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจําเดือนมกราคม 2563

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

750 จ้าเหมาบริการคนทําความสะอาดสํานักงาน ประจําเดือนมกราคม 2563

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

751 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

752 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเดือนมกราคม 2563

๑๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย โรจน์รุ่งสถิตย์
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

753 จ้างเหมาพนักงานขับรถราชการ

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
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754 จ้าเหมาบริการคนทําความสะอาดสํานักงาน

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

755 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจําปี ๒๕๖๓

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

756 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย โรจน์รุ่งสถิตย์
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

757 จ้างเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

758 จ้าเหมาบริการคนทําความสะอาดสํานักงาน ประจําเดือน
มีนาคม ๒๕๖๓

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกัญญา แดงวิเศษ
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

759 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางมณีพันธ์ จิตเย็น

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

760 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปาริสรา ชูกิจวัฒนกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

761 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางฉลวย แป้นทอง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

762 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

763 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์
2.นางสาวละเอียด ปานทอง
3.นางอรษา จันทะขัมมา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

764 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

765 จ้างทําป้ายไวนิลและทําสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมทําชุดสแตนดี้
พร้อมขาตั้ง

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

766 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช"

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรัตติยากร ชะโกฎ

พนักงานสถิติ

767 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางฉลวย แป้นทอง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

768 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางมณีพันธ์ จิตเย็น

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

769 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
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ชื่อโครงการ

770 จัดซื้อกระเป๋าหูหิ้ว ๖๐๐D เพื่อใช้ในการจัดทําโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาวละเอียด ปานทอง
๒.นางฉลวย แป้นทอง
๓.นางอรษา จันทะขัมมา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

771 จัดซื้อแผ่นซีดี เพื่อใช้ในการจัดทําโครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล

772 จ้างทําป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ตัด เพื่อใช้ในการจัดทําโครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์
๒.นางสาวจันทิมา สติภา
๓.นายสิทธิชัย สดใส

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

773 จ้างทําบล๊อกสกรีนและสกรีนกระเป๋า เพื่อใช้ในการจัดทําโครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางศิริสุดา ต่อชัย

พนักงานสถิติ

774 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2563

๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอารีพร อุทัยเรือง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

775 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ 2563

๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
2.นายรักเล่ เหมนิล
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

776 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563

๓๐ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
2.นายรักเล่ เหมนิล
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

777 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ 2563

๒๕ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสัจจพงษ์ ดวงลาดนา
2.ว่าที่ร้อยตรีนิภัษษร สิงหศิริ
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ
4.นายรักเล่ เหมนิล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

778 ซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2563

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าที่ร้อยตรีนิภัษษร สิงหศิริ
2.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ
3.นายปกรณ์ พงษ์ไพรัตน์

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

779 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการจัดงานเทศกาล
ออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก ประจําปี 2562

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสัจจพงษ์ ดวงลาดนา
2.นายมลชัย ภาษาเวทย์
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

780 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช"

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปกรณ์ พงษ์ไพรัตน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

781 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสัจจพงษ์ ดวงลาดนา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

782 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจําปี ๒๕๖๓

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

นายปกรณ์ พงษ์ไพรัตน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

783 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา ชามนตรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

784 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ

๑๗ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษิฐ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

786 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2563

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษิฐ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

787 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอรนุช ไอยรา

พนักงานสถิติ

788 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล ภูกองชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

789 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชิต

พนักงานสถิติ

790 จ้างทํากระเป๋าของสมนาคุณให้ครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา
2.นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชิต
3.นางสาวจีรภา วงษ์ยา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

791 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษิฐ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

792 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

พนักงานสถิติ

793 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรุ่งนภาพร พุสิมมา

พนักงานสถิติ

794 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 2563

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจงจิตร์ สุนนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

795 จ้างซ่อมแซมประตูสํานักงาน

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

พนักงานสถิติ

796 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช"

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษิฐ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

797 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อใช้ในงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช"

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา ชามนตรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

798 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรวีนัส ช่วงสิมมา
2.นางจุฑาทิพ จําปาลอย
3.นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชิต

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

799 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563

๑๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล ภูกองชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

800 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอรนุช ไอยรา

พนักงานสถิติ

801 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

พนักงานสถิติ

802 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสํานักงาน

๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษิฐ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

803 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ

๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางจุฑาทิพ จําปาลอย

พนักงานสถิติ

804 จัดจ้างทําสติ๊กเกอร์ติดรถสํานักงาน

๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรุ่งนภาพร พุสิมมา

พนักงานสถิติ

805 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2563

๑๘ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชิต

พนักงานสถิติ

806 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ ประจําปี ๒๕๖๓

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

พนักงานสถิติ

785 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

808 ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ราชการ

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

809 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

810 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๖ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

811 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

812 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp รุ่น AR-5731

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

813 จ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

814 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

815 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

816 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

817 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๒๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

818 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ

๒๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

819 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

820 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช"

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

821 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี
ปีที่ 127"

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

822 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหัตถี ประจําปี 2563"

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

823 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

824 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๒๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

825 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

826 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

827 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๒๐ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

828 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

829 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

807 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ชื่อโครงการ

830 จ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๑๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภัสสร กาทอง
2.นางสาวเกษชาฎา กุลาราช
3.นางสาวนิรมล ไชยะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

831 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเชาวเรศ ทองจัตุ

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการ
สถิติ

832 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิษฐา พิมพ์หล่อ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

833 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิษฐา พิมพ์หล่อ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

834 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562"

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพลอยนภัส พิมพ์ทรัพย์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

835 จ้างทําสแตนดี้ นายมาดี เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนฎกร สอนปะละ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

836 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

837 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนฎกร สอนปะละ
2.นางสาวพลอยนภัส พิมพ์ทรัพย์
3.นางสาวจันทิมา ไชยราช

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

838 จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๒๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวบัวเพลิน เหลือผล

พนักงานสถิติ

839 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ประจําปี 2562

๒๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจุฑามาศ คํากุณา

พนักงานสถิติ

840 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ประจําปี 2563

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพลอยนภัส พิมพ์ทรัพย์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

841 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา ไชยราช

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

842 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง

๑๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

843 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวบัวเพลิน เหลือผล

พนักงานสถิติ

844 จ้างเหมาบริการจัดทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการ สปค.63

๒๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสด็จ คํามา

พนักงานสถิติ

845 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
ประจําปี 2563

๒๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขวัญทิพย์ หนูทิพย์

พนักงานสถิติ

846 จ้างเหมาบริการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจุฑามาศ คํากุณา

พนักงานสถิติ

847 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ
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848 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

ส่วนภูมิภาค
๒๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสด็จ คํามา

พนักงานสถิติ

849 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง

๒๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พิเศษ

850 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
ประจําปี ๒๕๖๓

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนฎกร สอนปะละ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

851 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2563

๑๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

852 จ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนสํานักงาน
สถิติจังหวัดบึงกาฬ

๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

853 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ 2563

๒๖ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

854 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

855 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

856 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ดา เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

857 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ดา เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

858 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

859 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

860 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

861 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

862 จ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนสํานักงาน
สถิติจังหวัดบึงกาฬ

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

863 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนธันวาคม 2562

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

864 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

865 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

866 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ประจําปี พ.ศ. 2562

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

867 จ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนสํานักงาน
สถิติจังหวัดบึงกาฬ

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ
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868 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม 2563

ส่วนภูมิภาค
๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

869 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

870 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

871 จ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนสํานักงาน
สถิติจังหวัดบึงกาฬ

๑๓ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

872 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

873 จ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ประจําปี 2563

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

874 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

875 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

876 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

877 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

878 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

879 จ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนสํานักงาน
สถิติจังหวัดบึงกาฬ

๑๒ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

880 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

881 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

882 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

883 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

884 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมีนาคม 2563

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

885 จ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนสํานักงาน
สถิติจังหวัดบึงกาฬ

๑๘ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

886 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจําปี ๒๕๖๓

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

887 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล
2.นางสาวนภางค์ภัทร คําไทร
3.นางวรรณ์ฑา มาศเสม

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

888 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

889 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

ส่วนภูมิภาค
๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธาราทิพย์ แก้วพิทักษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

890 ซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ

๒๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพงศ์นที คงทวีกุล

พนักงานสถิติ

891 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล

พนักงานสถิติ

892 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๙ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจาตุรงค์ สุตราม

พนักงานสถิติ

893 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๕ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางลาวัลย์ เชิงไกรยัง

พนักงานสถิติ

894 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง-7461 ชุมพร

๑๗ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภคณัท สุขจันทร์

พนักงานสถิติ

895 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

896 จ้างเหมาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภัทรวดี กลิ่นสวัสดิ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

897 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยพร โชติ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

898 จ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

899 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภัทรวดี กลิ่นสวัสดิ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

900 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

901 จ้างทําป้ายสแตนดี้ ขนาด 1.80 x 0.60 เมตร พร้อมไดร์คัต

๑๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

902 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด "เนื่องในวันรําลึกถึงวีรกรรมของยุวชน
ทหารไทย" ประจําปี 2562

๑๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยพร โชติ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

903 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562"

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

904 จ้างทําตรายาง

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

905 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

906 จ้างถ่ายเอกสาร

๑๑ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

907 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในการดําเนินงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอก
พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ฯ และงานกาชาดจังหวัด
ชุมพร ประจําปี 2562

๑๑ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

908 จ้างทําป้ายไวนิล เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ของสํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

909 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
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910 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

ส่วนภูมิภาค
๒๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

911 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

912 จ้างซ่อมเครื่อง Tablet Haier

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยพร โชติ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

913 ซื้อวัสดุสํานักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera รุ่น Taskalfa
3010i)

๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางลาวัลย์ เชิงไกรยัง

พนักงานสถิติ

914 จ้างเหมาบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กง-7461
ชุมพร

๑๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายณัฐวุฒิ ชิตอักษร

พนักงานขับรถยนต์

915 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

916 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวกรองทอง นวลทอง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

917 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกรองทอง นวลทอง

พนักงานสถิติ

918 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางวัชรี เกิดล่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

919 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายไพรัช ลอเจริญ

พนักงานขับรถยนต์

920 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวราตรี บัวแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

921 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวราตรี บัวแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

922 จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์

๑๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายณรงค์ฤทธิ์ ฟองพิทักษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

923 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP 3054

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวกรองทอง นวลทอง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

924 จัดจ้างบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา

พนักงานสถิติ

925 จัดจ้างทํากระเป๋าประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา

พนักงานสถิติ

926 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศริญญา ศรีสลับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

927 จัดซื้อหมึกพิมพ์สํานักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวกรองทอง นวลทอง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

928 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววาสนา หนูแดง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

929 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

๑๗ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววาสนา หนูแดง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

930 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววาสนา หนูแดง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

931 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๓๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววาสนา หนูแดง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

932 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562"

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววาสนา หนูแดง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

933 จัดซื้อผ้าห่มที่ระลึกเพื่อเป็นของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววาสนา หนูแดง
2.นายวิธาร ดีหนู

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

934 จ้างทําสติ๊กเกอรื สแตนดี้ คุณมาดี ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมโครงเหล็ก

๑๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิธาร ดีหนู

พนักงานสถิติ

935 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววาสนา หนูแดง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

936 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววาสนา หนูแดง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

937 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

938 จ้างซ่อมแซมประตูสํานักงาน

๖ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

939 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

940 จัดซื้อแก้วเยติพร้อมสกรีนโลโก้สํานักงาน (ของสมนาคุณโครงการสํารวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563)

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

941 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด "วันคล้ายวันสวรรคตพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว" ๒๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

942 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ "วันพ่อแห่งชาติ"

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

943 จ้างทําป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ขนาด 3 x 1.5 เมตร เพื่อใช้เป็นฉากหลัง
ของห้องในการประชุม Video Conference

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

944 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

945 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์คุณมาดี

๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

946 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาด

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

947 จัดซื้อชุดเปลี่ยนความร้อนเครื่องถ่ายเอกสาร

๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

948 จัดซื้อเปลี่ยนยางล้อรถยนต์ประจําสํานักงาน จํานวน 4 เส้น

๒๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

949 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

๒๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

950 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (KYOCERA TK-479)

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

951 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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952 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

ตําแหน่ง

พนักงานสถิติ

953 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

954 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

955 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet จํานวน 17 เลขหมาย
ประจําเดือนตุลาคม 2562

๒๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

956 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการ

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

957 จ้างทําสแตนดี้โฟมบอร์ด "น้องมาดี ผู้ชาย - ผู้หญิง"

๑๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

958 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet จํานวน 17 เลขหมาย
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2562

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

959 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

960 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet จํานวน 17 เลขหมาย
ประจําเดือนมกราคม 2563

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

961 จ้างทําตรายาง

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

พนักงานสถิติ

962 จ้างถ่ายเอกสารโครงการแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

พนักงานสถิติ

963 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติ
เชิงพื้นที่

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

พนักงานสถิติ

964 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet จํานวน 17 เลขหมาย
ประจําเดือนมกราคม 2563

๑๗ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

965 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

966 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet จํานวน 17 เลขหมาย
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2563

๒๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกียา

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

967 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
๑๗ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา บุญมา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

969 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

970 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

971 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

972 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

973 จ้างทําตรายาง

๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา บุญมา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

974 จ้างทําสมุดทะเบียนคุม

๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา บุญมา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

975 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

976 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๔ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา บุญมา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

977 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

978 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

979 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

980 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

981 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

982 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

983 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2562

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

984 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะน้อมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร "เนื่องในวันดินโลก" วันที่ 12 ธันวาคม 2562

๙ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

985 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

986 จ้างทํากระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

987 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

988 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

989 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

990 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

968 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

991 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

ส่วนภูมิภาค
๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

992 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

993 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
ประจําปี 2563

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

994 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

995 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอรพิน คําเลี้ยง

พนักงานสถิติ

996 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่งอพิมพ์ canon รุ่น Pixma MP287

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

997 จ้างทําชุดโฟมบอร์ด ไดคัต เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

998 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๓๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

999 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1000 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1001 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๓๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1002 จ้างทําความสะอาดรถยนต์สํานักงาน

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1003 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

1004 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1005 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1006 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1007 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

28 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1008 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

28 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1009 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

28 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1010 จัดซื้อเวชภัณฑ์

2 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1011 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1012 จ้างทํารายงานสถิติจังหวัดพังงา

2 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1013 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

3 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

1014 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

13 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1015 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

30 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายรังสฤษดิ์ รัตนรังสฤษดิ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ส่วนภูมิภาค
30 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1017 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

31 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1018 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

31 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1019 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

31 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1020 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอําไพ ปานสังข์

พนักงานสถิติ

1021 จ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด

๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอําไพ ปานสังข์

พนักงานสถิติ

1022 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1023 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1024 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1025 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอําไพ ปานสังข์

พนักงานสถิติ

1026 จ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด

๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอําไพ ปานสังข์

พนักงานสถิติ

1027 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562"

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอุบลรัตน์ บัวตูม

พนักงานสถิติ

1028 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับเครื่อง Tablet

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1029 ซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1030 จ้างซ่อมเปลี่ยน DVD-RW เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1031 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนแมกเนติก

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1032 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1033 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1034 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1035 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1036 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1037 จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1016 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการ
พลเรือน
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1038 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

ส่วนภูมิภาค
๒๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1039 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

3 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1040 จ้างเหมาบริการทําความสะอาด

3 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1041 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

19 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1042 จัดซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

25 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1043 จัดซื้อหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ
ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

25 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1044 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันมาตรฐานฝืมือแรงงาน
แห่งชาติ" ประจําปี 2563

27 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางจุรี เนียมรัตน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1045 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1046 ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1047 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับเครื่อง TABLET

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1048 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1049 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวถานมาศ รัตนถาวร
3.นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ

1050 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

1051 เช่าอาคารสํานักงาน

๓๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1052 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๓๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

1053 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเพลินตา หนูน้อย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1054 จ้างซ่อมแอร์สํานักงาน

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1055 จ้างทําพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําปี 2562

๒๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี กรอบแก้ว

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1056 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด
3.นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

นางสาวอัสณีย์ คงจร

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1057 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

ส่วนภูมิภาค
๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

1058 เช่าอาคารสํานักงาน เดือนตุลาคม 2562

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1059 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1060 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด
3.นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

1061 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด "เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562"

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1062 จ้างซ่อมแอร์สํานักงาน

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1063 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

1064 เช่าอาคารสํานักงาน

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1065 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

1066 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน
3.นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1067 จัดซื้อประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

๑๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ

1068 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

1069 เช่าอาคารสํานักงาน เดือนมกราคม 2563

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1070 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๓ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน
3.นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1071 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๖ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

1072 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๒ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมณีวรรณ จันทร์เฮือง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1073 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1074 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

1075 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ

1076 เช่าอาคารสํานักงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๒๒ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1077 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย"

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1078 จ้างทําแบบงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจําปี 2563

๒๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี กรอบแก้ว

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1079 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน
3.นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1080 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1081 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

1082 เช่าอาคารสํานักงาน

๒๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวอัสณีย์ คงจร
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1083 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

1084 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1085 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1086 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1087 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๔ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1088 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
2.นายอาดินันท์ หะยีเจะแว
3.นางสาววรรณา ดือมาลี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

1089 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1090 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
2.นายอาดินันท์ หะยีเจะแว
3.นางสาววรรณา ดือมาลี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

1091 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1092 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1093 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๑ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
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1094 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สําเนาดิจิตอล

ส่วนภูมิภาค
๒๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

1095 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
2.นายอาดินันท์ หะยีเจะแว
3.นางสาววรรณา ดือมาลี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

1096 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๒๖ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1097 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1098 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1099 จัดทําป้าย Hand Pop up และป้ายฟิวเจอร์บอร์ด เพื่อประชาสัมพันธ์
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1100 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1101 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๙ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1102 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

3 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
2.นายอาดินันท์ หะยีเจะแว
3.นางสาววรรณา ดือมาลี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

1103 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

3 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1104 จ้างถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

7 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรพงศ์ วรกรรณ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1105 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

11 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1106 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

2 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ
2.นายอาดินันท์ หะยีเจะแว
3.นางสาววรรณา ดือมาลี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

1107 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

2 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1108 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

11 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1109 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

11 มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1110 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววราภรณ์ ศรีใส

พนักงานสถิติ

1111 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายฉกรรณ์ หิรัญ

พนักงานสถิติ

1112 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

๓๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย
2.นายคธาวุฒิ สุขทอง
3.นางสาวสุพิญญา ฐิตินันท์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุนิศา มะลี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
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ส่วนภูมิภาค
๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุพิญญา ฐิตินันท์

พนักงานสถิติ

1114 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุพิญญา ฐิตินันท์

พนักงานสถิติ

1115 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

๒๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

1116 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๒ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

1117 จ้างทําป้าย สติ๊กเกอร์ตัดโฟมไดคัต เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1118 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

12 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

1119 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

1120 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต

๒๗ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1121 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1122 จัดซื้อของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1123 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๒๘ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1124 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๗ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1125 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน (แปลงแผน)

๑๑ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1126 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ประจําปี 2562"

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1127 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1128 จ้างทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๕ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1129 จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมเปลี่ยนอะไหล่

5 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

1130 จ้างทํากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ เพื่อใช้ในโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

1131 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

๒๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

1132 จ้างเหมาซ่อม Tablet ยี่ห้อ Haier

๑๑ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

1133 จ้างผลิตสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดมาดี

๑๒ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

1134 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

๒๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

1113 จ้างทําตรายาง
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิติจังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

1135 จ้างเหมาซ่อมบํารุงยานพาหนะสํานักงานฯ

ส่วนภูมิภาค
๑๖ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1136 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1137 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

5 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1138 จ้างเปลี่ยนหลอดไฟสํานักงาน

7 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1139 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัดสตูล

๒๐ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1140 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๐ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1141 จ้างผลิตสติ๊กเกอร์ติดโฟมบอร์ด เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1142 จ้างทําตรายาง

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1143 จัดจ้างทําตรายาง

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

1144 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
ประจําปี 2562

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1145 จ้างเปลี่ยนรีโมทมีสายและเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ

๑๓ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมรักษ์ แสงอาวุธ

พนักงานสถิติ

1146 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

๒๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร ชูทอง
2.นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
3.นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

1147 จ้างล้างทําความสะอาดรถยนต์สํานักงาน

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์

พนักงานสถิติ

1148 จัดซื้อกรอบหลุยส์พร้อมภาพพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และพระราชินี

๔ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

1149 จ้างทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563

๑๘ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสมจิตร ชูทอง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1150 จ้างล้างทําความสะอาดรถยนต์สํานักงาน

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมรักษ์ แสงอาวุธ

พนักงานสถิติ

1151 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสมจิตร ชูทอง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1152 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๒๐ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

1153 จ้างพิมพ์ปกสีเข้าเล่ม Cover เคลือบ รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2562
สุราษฎร์ธานี

๒๘ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสมจิตร ชูทอง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

1154 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1155 จัดจ้างเปลี่ยนชุดความร้อนเครื่องพิมพ์เลเซอร์

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

รวม 1,155 โครงการ

รวม 1,534 ราย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการดําเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
จํานวน 65 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จํานวน 127 ราย
ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย
ส่วนภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จํานวน 1,155 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จํานวน 1,534 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย
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ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
ศูนย์/กอง
แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนกลาง

1

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
(ตามคําสั่ง) สลก. กลุ่มการเจ้าหน้าที่
-ลับสลก. กลุ่มการเงินและบัญชี

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

สลก. กลุ่มนิติการ
สลก. กลุ่มนิติการ
2

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒๘ ก.พ. ๖๓ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
คณะกรรมการสอบสวนทาง
(ตามคําสั่ง)
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
-ลับสํานักงานเลขานุการกรม
สลก. กลุ่มการเจ้าหน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สลก. กลุ่มนิติการ
สลก. กลุ่มนิติการ

รวม 2 โครงการ

1.นางอําไพ จิตรแจ่มใส
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
2.นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
3.นายธนากรณ์ วิทยานันตนารมย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชํานาญงาน
4.นางสาวดวงฤทัย อําไพรัตน์
นิติกรปฏิบัติการ
5.นางสาวสโรชา พัฒนวิบูลย์
นิติกรปฏิบัติการ
1.นายจําลอง เก่งตรง
2.นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข
3.นายสุริยา บัวเนียม
4.นายจักรพงษ์ คําพันธ์
5.ว่าที่ ร.ต.กฤช กลันตรานนท์
6.นางสาวภูษณิศา วังชัย
รวม 11 ราย

ผู้อํานวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิติ
เลขานุการกรม
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
พิเศษ
นิติกรชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

75

ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําปี
งบประมาณ 2562

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล
ศูนย์/กอง
แต่งตั้ง/มอบหมาย

ส่วนภูมิภาค
๑๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2562

1.นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี
2.นายเมธี มารอด
3.นายชยวัฒน์ กอบการนา
4.นางสาวทรงศิริ กันยา
5.นายไพศาล ลีวัฒนา

สถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

1.นายเมธี มารอด
2.นายไพศาล ลีวัฒนา
3.นายชยวัฒน์ กอบการนา
4.นางสาวทรงศิริ กันยา

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว

๒๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว

1.นายเมธี มารอด
2.นายชยวัฒน์ กอบการนา
3.นางสาวทรงศิริ กันยา

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ

๒๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ

1.นายเมธี มารอด
2.นายชยวัฒน์ กอบการนา
3.นางสาวทรงศิริ กันยา

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ

๒๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการกลั่นกรอง
1.นางนภัสนันท์ โพธิ์ศรี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายเมธี มารอด
ของพนักงานราชการ
3.นางสาวทรงศิริ กันยา

สถิติจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป ตําแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1.นางสาวสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ
2.นางสาวฉัตรกาญจน์ กิตยวัฒน์
3.นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ
4.นายกิตติศักดิ์ ดีปัญญา
5.นางสาวสุธาพร สุภาวกุล

สถิติจังหวัดจันทบุรี
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

7 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๒๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรลูกจ้าง
ชั่วคราว

1.นางสาวสิดารัศมิ์ ธาราสมบัติ
2.นางสาวฉัตรกาญจน์ กิตยวัฒน์
3.นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ
4.นายกิตติศักดิ์ ดีปัญญา
5.นางสาวสุธาพร สุภาวกุล

สถิติจังหวัดจันทบุรี
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

8 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๕ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการอํานวยการ

๑.นางนาตยา เมฆอรุณ
๒.นางสาวสุดารัตน์ จงศิริรักษ์
๓.นายณัฏฐ์ภัทร์ รุจินิยมกุล

สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

คณะกรรมการดําเนินการ
รับสมัคร

๑.นางสาวบงกช ถาวรโชติ
๒.นายสอิ้ง สอนสง่า
๓.นางสาวภิญญดา ลันดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

๑.นางสาวสุดารัตน์ จงศิริรักษ์
๒.นายณัฏฐ์ภัทร์ รุจินิยมกุล
๓.นายสอิ้ง สอนสง่า

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

76
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

9 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5
๕ พ.ย. ๖๒

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.นางสาวเรืองวิภา วงค์สาโรจน์
2.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
3.นายณัฏฐ์ ธันยภรสกล
4.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
5.นางแสงเดือน บุญสร้อย

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

10 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๙ มี.ค. ๖๓

สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

๑.นางสาวเรืองวิภา วงค์สาโรจน์
๒.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
๓.นายณัฏฐ์ ธันยภรสกล
4.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
5.นางแสงเดือน บุญสร้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

11 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ

๑.นางสาวเรืองวิภา วงค์สาโรจน์
๒.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
๓.นายณัฏฐ์ ธันยภรสกล
4.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
5.นางแสงเดือน บุญสร้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

12 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว

๑.นางสาวเรืองวิภา วงค์สาโรจน์
๒.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
๓.นายณัฏฐ์ ธันยภรสกล
4.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
5.นางแสงเดือน บุญสร้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

13 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

คณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

1.นางจิระภา วิวัฒนวานิช
2.นายไพบูลย์ หนิมสุข
3.นายอุทัย ศรีสุยิ่ง
4.นายโชคชัย เปี่ยมสิน

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

14 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการ
พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

คณะกรรมการสอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศระดับพื้นที่
76 จังหวัด

1.นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ
2.นางสาวจารุณี ชุมทอง
3.นางสาวเกษร ศรีภา
4.นางสาวจิณัฐฐา หอมดาวเรือง
5.นายไพฑูรย์ สาดี
6.นางดวงมณี โสภา
7.นายนคร เวศน์เรืองสันติ
8.นายพฤหัส สุทธิพงษ์พันธ์
9.นางสาวจรรยา เนียมพรหมมาศ

สถิติจังหวัดนครนายก
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

15 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว

1.นางสาวผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน
2.นายนิคม วัฒนพงษ์
3.นายสมบัติ สะพลอย
4.นางสาวชินีศิษฎ์ หมื่นพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ที่
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16 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการกลั่นกรอง
1.นายพินิจ กัลยาณมณีกร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นายประไพ ขุนชนะ
ของพนักงานราชการ
3.นางณาฎชนก สุทธิ

สถิติจังหวัดนนทบุรี
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

17 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงการชํารุดและเสื่อม
สภาพของพัสดุและกําหนดราคากลางสําหรับพัสดุที่ชํารุดและ
เสื่อมสภาพ

๒๒ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นางณาฎชนก สุทธิ
หาข้อเท็จจริงการชํารุดและ
2.นางปภารัต อยูผ่ ่องภา
เสื่อมสภาพของพัสดุและ
3.นายวิทยา สุวัณณกีฎะ
กําหนดราคากลางสําหรับพัสดุ
ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

18 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๖ พ.ย. ๖๒

คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นายประไพ ขุนชนะ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวโครงการสํามะโน
2.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 3.นางณาฎชนก สุทธิ

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

19 แต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุ

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการขายพัสดุ

1.นางสาวพรสุดา นุชบ้านป่า
2.นางสาวพัชรินทร์ เอี่ยมแจ้ง
3.นางสาวจันทร์เพ็ญ นุ่มคล้าย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

20 แต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือเอกสาร

๑๙ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการทําลายหนังสือ
เอกสาร

1.นายประไพ ขุนชนะ

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

2.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
3.นางณาฎชนก สุทธิ

21 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

๑ ต.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

22 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

23 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

24 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว

คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้าง 1.นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี
ชั่วคราว
2.นายสุวัฒน์ ประสพศรีสุรัตน์
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
3.นางสาวศิริขวัญ สุขศรี
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
4.นางสาวเสาวรัตน์ เดชเทศ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
5.นางสาวชมภู บุญประเสริฐ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
1.นายสุวัฒน์ ประสพศรีสุรัตน์
2.นางสาวศิริขวัญ สุขศรี
3.นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

๒๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1.นายจิรพล รอดบาง
2.นางสาววรรณา แก้วบัวดี
3.นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง
4.นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

๓ ต.ค. ๖๒

1.นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ
2.นางสาวพิมพ์ลภัส อินทโก
3.นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
4.นางสาวจุไรวรรณ ไชติอังกูล

สถิติจังหวัดระยอง
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

คณะกรรมการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว
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ที่
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แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

25 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

๓ ต.ค. ๖๒

26 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ และตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

27 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

คณะกรรมการกลั่นกรอง
1.นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.นางสาวพิมพ์ลภัส อินทโก
ของพนักงานราชการและ
3.นางสาวจุไรวรรณ ไชติอังกูล
ลูกจ้างชั่วคราว

สถิติจังหวัดระยอง
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

๒๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรลูกจ้าง
ชั่วคราวในตําแหน่งเจ้าหน้าที่
สถิติ และตําแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป

สถิติจังหวัดระยอง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

๓ ก.พ. ๖๓

คณะกรรมการรับสมัครลูกจ้าง 1.นางสาวจุไรวรรณ โชติอังกุล
ชั่วคราว
2.นางนวลจันทร์ บุญส่ง
3.นางสาวสังวาลย์ นัทธีเจริญ

สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

1.นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ
2.นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
3.นางสาวพิมพ์ลภัส อินทโก
4.นางสาวจุไรวรรณ ไชติอังกูล
5.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

คณะกรรมการคุมสอบลูกจ้าง
ชั่วคราว

1.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
2.นางอินทิรา สุภคุตป์
พนักงานสถิติ
3.นางสุณีรัตร์ เก็บรักษา
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบความ
เหมาะสมกับตําแหน่งลูกจ้าง
ชั่วคราว

1.นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ
2.นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์
3.นางสาวพิมพ์ลภัส อินทโก
4.นางสาวจุไรวรรณ ไชติอังกูล
5.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล

สถิติจังหวัดระยอง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

28 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

1.นางสาวมนปภพ สงวนสัตย์
2.นางสาวเอื้ออารีย์ บัวทอง
3.นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

29 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โครงการสํารวจข้อมูลสถิติฯ และโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

๙ ม.ค. ๖๓

คณะกรรมการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1.นายนิพนธ์ เกตุแก้ว
2.นายชวลิต วัฒนกิจ
3.นายกฤติธี ธิยาม
4.นางสาวจุฑามาศ โภคสมบัติ
5.นางสาววันเพ็ญ สังข์ทอง

สถิติจังหวัด
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ

30 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว

1.นายนิพนธ์ เกตุแก้ว
2.นายชวลิต วัฒนกิจ
3.นางรภัสศา พฤฒากรณ์
4.นางสาวจุฑามาศ โภคสมบัติ

สถิติจังหวัด
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

31 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๑๔ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

คณะกรรมการสรรหา
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

1.นางแสงอรุณ บุญศรี
2.นางสาวจิตตานันท์ คํามิ่ง
3.นายสมศักดิ์ พีระชัยรัตน์
4.นายใจชนะ อรุณเนตร
5.นางสาวพีรดา ตันติยสวัสดิ์

สถิติจังหวัด
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
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32 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
ราชการ

1.นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์
2.นางนันทนา บุญสร้าง
3.นางสาวสุพรรษา สินทรธรรม
4.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์

สถิติจังหวัด
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

33 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบทดสอบในการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติสํานักงาน
สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการจัดเตรียมแบบ
ทดสอบในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาน
ราชการ ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงาน
สถิติสํานักงานสถิติจังหวัด
สิงห์บุรี

1.นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์
2.นางนันทนา บุญสร้าง
3.นางสาวสุพรรษา สินทรธรรม
4.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์

สถิติจังหวัด
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

34 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุมสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น
พนักงานราชการตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติสํานักงานสถิติจังหวัด
สิงห์บุรี

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการคุมสอบในการ 1.นางนันทนา บุญสร้าง
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น 2.นางสาวสุพรรษา สินทรธรรม
พนักงานราชการตําแหน่งผู้ช่วย 3.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
พนักงานสถิติสํานักงานสถิติ
จังหวัดสิงห์บุรี

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

35 แต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ

นายอดิศร จินาวิล

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

36 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

๙ ธ.ค. ๖๒

คณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

1.นางสาวทองงาม อัศวเมศากุล

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

2.นายนิทัศน์ จิณะเสน
3.นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
37 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ

๑๓ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

คณะกรรมการออกข้อสอบ
และตรวจข้อสอบ

2.นายนิทัศน์ จิณะเสน
3.นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

คณะกรรมการรับสมัคร
และตรวจสอบเอกสาร

1.นายนิทัศน์ จิณะเสน
2.นางสาวณัฐวรรณ สืบวงษ์ดิษฐ์
3.นางสาวณัฐฎณิชา ถึงแสง
4.นางสุรีรัตน์ ทรัพย์อยู่
5.นางวรรณเพ็ญ สืบวงษ์ดิษฐ์

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว

1.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง
2.นายวรายุทธ ปิยะภาณี
3.นางวาสนา สุขสีพันธ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

38 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

๒๓ ก.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

1.นางสาวทองงาม อัศวเมศากุล
2.นางสาววารินทร์ ฟักทองอยู่
3.นายจันทร์ จิตแจ่มแจ้ง
4.นางพิมพา ขําศรี
5.นางชุติมา ขุติมันต์กุล
6.นางสาวชนกนันท์ ตาจันทร์ดี
1.นางสาวทองงาม อัศวเมศากุล
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39 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ

1.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง
2.นางวาสนา สุขสีพันธ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

๑.นางสาวนิตยา จุ้ยศิริ
๒.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง
๓.นางนริศรา บัวเกตุ
๔.นายวรายุทธ ปิยะภาณี
๕.นางวาสนา สุขสีพันธ์

สถิติจังหวัดนครสวรรค์
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

40 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการสอบและ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

41 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานในการสมัคร และคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

๒๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นางสาวนารี ลีหกุล
หลักฐานในการสมัครเพื่อ
2.นางสาวรัตนาภรณ์ พรมเสน
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงาน
สถิติ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
ตําแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1.นางสาวเตือนจิต ปานบุญ
2.นายวิชัย สิมมาน้อย
3.นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
4.นางสาวกาญจนา หน่อไชย

สถิติจังหวัดน่าน
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
หลักฐานในการสมัครเพื่อ
เลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน

1.นางสาวนารี ลีหกุล
2.นางสาวรัตนาภรณ์ พรมเสน

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

42 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานในการสมัคร และคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

43 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบลูกจ้างชั่วคราวโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

44 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

๓ มี.ค. ๖๓

สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

45 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ

๑๗ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวเตือนจิต ปานบุญ
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง 2.นายวิชัย สิมมาน้อย
ชั่วคราวรายเดือน
3.นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว
4.นางสาวกาญจนา หน่อไชย

สถิติจังหวัดน่าน
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
หลักฐาน

๑.นายอักษร วิมล
๒.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

๑.ส.อ.เทพสฤษดิ์ ตงลิ้ม
๒.นายอักษร วิมล
๓.นายภาณุวัฒน์ ชัยระแหง
๔.นายสถาพร เทอดโยธิน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ

๑.นางปุณณภา รัตนบุรี
๒.นายวรชัย สุวรรณ
๓.นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
๔.นางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกลั่นกรอง
๑.นางปุณณภา รัตนบุรี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.นายวรชัย สุวรรณ
ของพนักงานราชการ
๓.นางสาวประภัสสร คําเขื่อน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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46 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว

๑.นายภัทรพล แดงสีดา
๒.นางสาวธนิดา ศรีเมือง
๓.นางสาวพรไพลิน พุทธวงค์
๔.นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

47 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

๑๕ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล
คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง 2.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร
ชั่วคราว
3.นางสาวธวัลพร ยาหัวดง

สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

48 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

๔ ต.ค. ๖๒

คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นางปราสัย อําพันฉาย
คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง 2.นางอาศิส วณิชาพัชร
ชั่วคราว
3.นางสุภรา ชุ่มขุนทด

สถิติจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

4.นางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน
5.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์
49 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ

๑.นางปราสัย อําพันฉาย
๒.นายอาศิส วณิชาพัชร
๓.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
๔.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์
๕.นายแสนยากรณ์ นาสูงเนิน

สถิติจังหวัดชัยภูมิ
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

50 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรอง
๑.นายอาศิส วณิชาพัชร
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
ของพนักงานราชการ
๓.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

51 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างชั่วคราว

๒๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการ ๑.นายอาศิส วณิชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว
๓.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

52 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว

๙ มี.ค. ๖๓

คณะกรรมการรับสมัคร

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
และดําเนินการสอบทักษะ
ด้านคอมพิวเตอร์
53 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

1.นางปภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นางสาวดารุณี ทิมศรีกล่ํา
3.นางสาวยุพเรศ ช่วยวงษ์ญาติ

1.นายจิตรกร ประทุมทิพย์
2.นางปภพสร ทิมศรีกล่ํา
3.นางสาวสุกัญญา จันดี
4.นางสาวยุพเรศ ช่วยวงษ์ญาติ
คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนิสรา เพชรทวี
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2.นางปภพสร ทิมศรีกล่ํา
พลเรือนสามัญ เพื่อประกอบ 3.นายจิตรกร ประทุมทิพย์
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 4.นางสาวสุกัญญา จันดี
ข้าราชการประจําปีงบประมาณ 5.นางสาวยุพเรศ ช่วยวงษ์ญาติ
พ.ศ. 2563

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
สถิติจังหวัดยโสธร
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

82
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ที่

ชื่อโครงการ

54 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

1.นางปภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นายจิตรกร ประทุมทิพย์
3.นางสาวสุกัญญา จันดี
4.นางสาวยุพเรศ ช่วยวงษ์ญาติ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

55 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

1.นางปภพสร ทิมศรีกล่ํา
2.นายจิตรกร ประทุมทิพย์
3.นางสาวสุกัญญา จันดี
4.นางสาวยุพเรศ ช่วยวงษ์ญาติ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

56 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

๓ ม.ค. ๖๓

คณะกรรมการสอบคัดเลือก
เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สํานักงานสถิติจังหวัด
ร้อยเอ็ด

1.นายวรศักดิ์ สังฆมณี
2.นายประเทือง ภูสะทด
3.นางสาวสุจิตรา บัวบุญ
4.นางสาวเพ็ญภักดิ์ ศรีพล

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

57 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๑๘ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

๑.นายราชศักดิ์ ยึรัมย์
๒.นางสาวสมใจ มูลศาล
๓.นายเชาวเรศ ทองจัตุ
๔.นางสาวอานันตยา มงคลทอง
๕.นางประภัสสร กาทอง

สถิติจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

58 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป

๑๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป

59 แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป

๑๕ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

1.นางรัดดา กลางบุญเรือง
2.นางพงษ์ศักดิ์ อําพระรัตน์
3.นางอริยา จําปาสา
4.นางนฎกร สอนปะละ
5.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
1.นางสาวพลอยนภัส พิมพ์ทรัพย์
2.นางสาวอนุชิตา ปัญญาไว
3.นางสาวนิษฐา พิมพ์หล่อ
4.นางสาวจันทิมา ไชยราช
5.นางสาวปรียานุช โลหะสาร

สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 1.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
ของผู้สมัคร
2.นางอริยา จําปาสา
3.นางนฎกร สอนปะละ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

คณะทํางานออกข้อสอบ
(สอบข้อเขียน และสอบภาค
ปฏิบัติ)

1.นางรัดดา กลางบุญเรือง
2.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
3.นางพงษ์ศักดิ์ อําพระรัตน์
4.นางอริยา จําปาสา
5.นางนฎกร สอนปะละ

สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

คณะทํางานคุมห้องสอบ

1.นางอริยา จําปาสา
2.นางนฎกร สอนปะละ
3.นายเสด็จ คํามา
4.นางสาวบัวเพลิน เหลือผล
5.นางสาวณัชชาอร จันทร์ป้อง
6.นางบุษบา บุญเจริญสุขทวี

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด
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แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนภูมิภาค
คณะทํางานตรวจข้อสอบ
และรวมคะแนน

1.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
2.นางพงษ์ศักดิ์ อําพระรัตน์
3.นางนฎกร สอนปะละ
4.นางอริยา จําปาสา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

คณะทํางานสอบสัมภาษณ์

1.นางรัดดา กลางบุญเรือง
2.นางพงษ์ศักดิ์ อําพระรัตน์
3.นางอริยา จําปาสา
4.นางนฎกร สอนปะละ
5.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา

สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

60 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

๒ ธ.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นางรัดดา กลางบุญเรือง
คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง 2.นางพงษ์ศักดิ์ อําพระรัตน์
ชั่วคราว
3.นางอริยา จําปาสา
4.นางนฎกร สอนปะละ
5.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา

สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

61 แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

๒ ธ.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

คณะทํางานดําเนินการสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว

1.นางรัดดา กลางบุญเรือง
2.นางพงษ์ศักดิ์ อําพระรัตน์
3.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
4.นางอริยา จําปาสา
5.นางนฎกร สอนปะละ
6.นายเสด็จ คํามา
7.นางสาวบัวเพลิน เหลือผล
8.นางบุษบา บุญเจริญสุขทวี
9.นางสาวณัชชาอร จันทร์ป้อง
10.นางสาวพลอยนภัส พิมพ์ทรัพย์
11.นางสาวนิษฐา พิมพ์หล่อ
12.นางสาวจันทิมา ไชยราช
13.นางสาวปรียานุช โลหะสาร

สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

62 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

๑๔ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

คณะกรรมการสอบคัดเลือก
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

๑.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
๒.นางสาวนฏกร สอนปะละ
๓.นางอริยา จําปาสา

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

63 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ

๑.นางรัดดา กลางบุญเรือง
๒.นายพงษ์ศักดิ์ อําพระรัตน์
๓.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
๔.นางสาวนฏกร สอนปะละ
๕.นางอริยา จําปาสา

สถิติจังหวัดอํานาจเจริญ
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

คณะกรรมการกลั่นกรอง
๑.นายพงษ์ศักดิ์ อําพระรัตน์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.นายภาณุวัฒน์ บุญศรัทธา
ของพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว
๓.นางสาวนฏกร สอนปะละ
๔.นางอริยา จําปาสา

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

64 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

๑๓ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ

84
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

65 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (วุฒิปริญญาตรี)

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนภูมิภาค
๓๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการดําเนินการ
1.นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร
สรรหาลูกจ้างชั่วคราวโครงการ 2.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
สํามะโนประชากรและเคหะ
3.นายปวิช ชาตรีวงศ์
พ.ศ. 2563 (วุฒิปริญญาตรี)

สถิติจังหวัดกระบี่
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ลูกจ้างชั่วคราว โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2563 (วุฒิปริญญาตรี)

1.นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร
2.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
3.นายปวิช ชาตรีวงศ์

สถิติจังหวัดกระบี่
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

66 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว โครงการ
สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (วุฒิปริญญาตรี)

๗ พ.ย. ๖๒

67 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว

๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว

๑.นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร
๒.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
๓.นางนภัทร อ้อยศรีสกุล
๔.นายปวิช ชาตรีวงศ์

สถิติจังหวัดกระบี่
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

68 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๑๑ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

คณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรฯ

1.นางสาวอรอนงค์ เสนปาน
2.นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

สถิติจังหวัดชุมพร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน
4.นายภคณัท สุขจันทร์
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

1.นางสาวอรอนงค์ เสนปาน
2.นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
3.นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน

คณะกรรมการรับสมัคร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร

69 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานสถิติ ในสํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

70 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานสถิติ ในสํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

๑๗ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

๒๑ ม.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร

คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป ตําแหน่ง
พนักงานสถิติ ในสํานักงานสถิติ
จังหวัดชุมพร
คณะกรรมการออกข้อสอบ

1.นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
2.นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน
3.นางสาวปิยพร โชติ
4.นางภัทรวดี ไชยมาตร
5.นางลาวัลย์ เชิงไกรยัง
6.นายภคณัท สุขจันทร์
1.นางสาวอรอนงค์ เสนปาน
2.นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
3.นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน
1.นางสาวอรอนงค์ เสนปาน
2.นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
3.นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน

คณะกรรมการสอบข้อเขียน

1.นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
2.นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน
3.นางสาวปิยพร โชติ
4.นางภัทรวดี ไชยมาตร
5.นางลาวัลย์ เชิงไกรยัง

สถิติจังหวัดชุมพร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
สถิติจังหวัดชุมพร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
สถิติจังหวัดชุมพร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ

85
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนภูมิภาค
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

1.นางสาวอรอนงค์ เสนปาน
2.นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
3.นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน

คณะกรรมการรับสมัคร และ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร

1.นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง
2.นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน
3.นางสาวปิยพร โชติ
4.นางภัทรวดี ไชยมาตร
5.นางสาวพิมพร ภมานาค
6.นางลาวัลย์ เชิงไกรยัง

สถิติจังหวัดชุมพร
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

71 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน

๒๓ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นางสาวฉลวย สัญนิชาติ
ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางกันตรัตน์ รามาส
3.นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

72 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สินที่ได้รับชดใช้ทดแทนทรัพย์สิน
ที่สูญหาย

๕ ก.พ. ๖๓

คณะกรรมการตรวจรับ
ทรัพย์สินที่ได้รับชดใช้
ทดแทนทรัพย์สินที่สูญหาย

1.นายศรีเนตร ใจแก้ว
2.นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด
3.นายอิสมะแอ เจ๊ะกา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ

73 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุ
สํานักงานชํารุด

๒๔ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุ
สํานักงานชํารุด

1.นายศรีเนตร ใจแก้ว
2.นายอิสมะแอ เจ๊ะกา
3.นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

74 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ําครุภัณฑ์ชํารุด
เสื่อมสภาพ หมดความจําเป็นใช้ในราชการ

๒๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการประเมินราคา
ขั้นต่ําครุภัณฑ์ชํารุด
เสื่อมสภาพ หมดความ
จําเป็นใช้ในราชการ

1.นางกันตรัตน์ รามาส
2.นางอารียา สติรักษ์
3.นายซูฮัรดี อาแวปูเต๊ะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

75 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

๓๐ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของลูกจ้าง
ชั่วคราว

1.นางเสาวคนธ์ สง่าเนตร
2.นางสุขกัลป์ญา รัตนพันธ์
3.นางสาวซากีนี ลีเดร์
4.นางตัสนีม ละเมาะ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

76 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ

๓๑ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ๑.นางกอตีเย๊าะ ซีเดะ
ผลการปฏิบัติงานของ
๒.นางสุขกัลป์ญา รัตนพันธ์
พนักงานราชการ
๓.นางเสาวคนธ์ สง่าเนตร

สถิติจังหวัดปัตตานี
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

77 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

๑ ต.ค. ๖๒

กลั่นกรองผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญ

สถิติจังหวัด
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

1.นางสาวอุบล หนูเจริญ
2.นายสุรพล แก้วสลับนิล
3.นางเพียงพิศ ลาชโรจน์

86
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ที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่

78 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

๑ ต.ค. ๖๒

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

79 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากําหนดเกณฑ์สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

๑ ต.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

คณะกรรมการพิจารณากําหนด 1.นายสุรพล แก้วสลับนิล
เกณฑ์สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 2.นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์
ประจําปีงบประมาณ
3.นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว
พ.ศ. 2563

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

80 แต่งตั้งผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS TOKEN KEY

๑ ต.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้มีสิทธิในระบบงานงบประมาณ 1.นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์
2.นางสาวกัสมา กะหละหมัด

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้มีสิทธิในระบบการเบิกจ่ายเงิน นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ผู้มีสิทธิในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

นางกาญดา รักษ์เกลี้ยง

พนักงานสถิติ

ผู้มีสิทธิในระบบรับและนําส่ง

นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ผู้มีสิทธิในระบบสินทรัพย์

นางกาญดา รักษ์เกลี้ยง

พนักงานสถิติ

ผู้มีสิทธิในระบบแยกประเภท

1.นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์
2.นางสาวกัสมา กะหละหมัด

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษา
เงินสํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง
และผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
เก็บรักษาเงินแทน

1.นายสุรพล แก้วสลับนิล
2.นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว
3.นางอําไพ ปานสังข์
4.นางกาญดา รักษ์เกลี้ยง
5.นางสาวปิยวรรณ ปราบหนุน

ผู้มีสิทธิในการอนุมัติ (P 1 สีฟ้า) 1.นางเพียงพิศ ลาชโรจน์
2.นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ผู้มีสิทธิในการอนุมัติ (P 1 สีส้ม) 1.นางสาวอุบล หนูเจริญ
2.นายสุรพล แก้วสลับนิล

สถิติจังหวัดพัทลุง
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

81 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

การดําเนินงานด้านการเงิน การ
บัญชี การเบิกจ่ายเงิน และการ
เก็บรักษาเงินของสํานักงาน
สถิติจังหวัดพัทลุง

1.นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์
2.นางอําไพ ปานสังข์
3.นางสาวกัสมา กะหละหมัด
4.นางกาญดา รักษ์เกลี้ยง

82 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ GFMIS

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ GFMIS 1.นางสาวกัสมา กะหละหมัด
และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ GFMIS
2.นางสาววรรณพร ยืนทน
3.นางกานดา หนูมาก

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

83 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

๑๐ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

เป็นผู้ตรวจสอบใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวในสังกัดสํานักงาน
สถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

นายสุรพล แก้วสลับนิล
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ที่

ชื่อโครงการ

84 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอตนิกส์

85 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายงานเกี่ยวกับพัสดุ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๖ ต.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

๑๒ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การ
รับ - ส่งหนังสือ และการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1.นางสาวชุลีกร แก้วนพรัตน์
2.นางสาวกัสมา กะหละหมัด
3.นางสาวอริสรา มณีรัตน์
4.นางสาวสุภาภรณ์ บัวทอง
5.นางกานดา หนูมาก

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่รายงานเกี่ยวกับพัสดุ นางสาววรรณพร ยืนทน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

86 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างชั่วคราวของผลผลิตโครงการต่าง ๆ ของสํานักงานสถิติ
จังหวัดภูเก็ต

๕ ก.พ. ๖๓

สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างชั่วคราวของผลผลิต
โครงการต่าง ๆ ของสํานักงาน
สถิติจังหวัดภูเก็ต

1.นายวัฒนา ทองนาค
2.นางปิยะมาต รับไทรทอง
3.นางคณิดเกศ คิดเหมาะ
4.นางสาวอัสณีย์ คงจร

สถิติจังหวัดภูเก็ต
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ

87 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวของ
ผลผลิตโครงการต่าง ๆ ของสํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๕ ก.พ. ๖๓

สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวของ
ผลผลิตโครงการต่าง ๆ ของ
สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

1.นางปิยะมาต รับไทรทอง
2.นางคณิดเกศ คิดเหมาะ
3.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
4.นางสาวชนกภรณ์ แปลงรัตน์
5.นางสาวอัสณีย์ คงจร

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ

88 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการของสํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๕ ก.พ. ๖๓

สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการของสํานักงาน
สถิติจังหวัดภูเก็ต

1.นายวัฒนา ทองนาค
2.นางปิยะมาต รับไทรทอง
3.นางคณิดเกศ คิดเหมาะ
4.นางสาวอัสณีย์ คงจร

สถิติจังหวัดภูเก็ต
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ

89 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ของสํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๕ ก.พ. ๖๓

สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ของสํานักงานสถิติจังหวัด
ภูเก็ต

1.นางปิยะมาต รับไทรทอง
2.นางคณิดเกศ คิดเหมาะ
3.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
4.นางสาวชนกภรณ์ แปลงรัตน์
5.นางสาวอัสณีย์ คงจร

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ

90 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ

๑๖ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ

1.นายวัฒนา ทองนาค
2.นางปิยะมาต รับไทรทอง
3.นางคณิดเกศ คิดเหมาะ
4.นางสาวอัสณีย์ คงจร

สถิติจังหวัดภูเก็ต
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ

91 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้านของข้าราชการ

๒๐ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการเช่าบ้านของ
ข้าราชการ

1.นางสาวเมธีนี ชํานิธุระการ

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

92 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

2.นางจุฑามาศ สังข์น้อย
3.นางสาวสุนิวัย พิพรรธวงศา

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางพิลาภ รักไทย
ปฏิบัติราชการ
2.นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์
3.นางอัญชลิกา วังวิเศษ
4.นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย

สถิติจังหวัดระนอง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

88
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

93 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานพนักงานราชการ

ส่วนภูมิภาค
๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

94 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ปฏิบัติงานพนักงานราชการ

1.นางพิลาภ รักไทย
2.นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์
3.นางอัญชลิกา วังวิเศษ
4.นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย

สถิติจังหวัดระนอง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

๒๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางพิลาภ รักไทย
ปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว
2.นางสาวขนิษฐา ศรีสมทรัพย์
3.นางอัญชลิกา วังวิเศษ
4.นางสาวพนิดา ทองเขาน้อย

สถิติจังหวัดระนอง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

95 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์

๒๘ พ.ย. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

คณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกพนักงานจ้างเหมา
บริการ ตําแหน่งพนักงาน
ขับรถยนต์

1.นางมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์
2.นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง
3.นายสุภพ สุวรรณโณ

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ

96 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครสอบและตรวจสอบหลักฐานของ
ผู้สมัครสอบ กรรมการจัดการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๒๐ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

กรรมการรับสมัครสอบ
และตรวจสอบหลักฐานของ
ผู้สมัครสอบ

1.นายญาณพล ธรรมโร
2.นางสาวบุษรา วงศ์คําอินทร์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ

กรรมการจัดการสอบสัมภาษณ์ 1.นายญาณพล ธรรมโร
2.นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ

กรรมการรสอบสัมภาษณ์

1.นางมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์
2.นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง
3.นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

97 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่ง พนักงานสถิติ

25 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

คณะกรรมการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป
ในตําแหน่ง พนักงานสถิติ

1.นางนูรไอนี สูเด็น
2.นายอนุพล รับรู้
3.นางสาวอุบลวรรณ แก้วเอียด
4.นายวรวิทย์ กฤตานนท์

สถิติจังหวัดสตูล
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

98 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบในการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในสํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

28 ก.พ. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

คณะกรรมการออกข้อสอบ

1.นายวรวิทย์ กฤตานนท์
2.นายอนุพล รับรู้
3.นางสาวอุบลวรรณ แก้วเอียด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์

1.นายวรวิทย์ กฤตานนท์
2.นายอนุพล รับรู้
3.นางสาวอุบลวรรณ แก้วเอียด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

1.นายกิตติพงษ์ รงค์สมัคร
2.นางสาววิศัลยา มะเดือ

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.นายอนุพล รับรู้
2.นางสาวอุบลวรรณ แก้วเอียด

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

หัวหน้าห้องสอบและ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ

1.นางสาวอัสมาอ์ บัวนาค
2.นายกิตติพงษ์ รงค์สมัคร
3.นางสาววิศัลยา มะเดือ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

99 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบในการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในสํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

๑๗ มี.ค. 63 สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

89
ลําดับ
ที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัติหน้าที่
ส่วนภูมิภาค

100 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

101 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

๑๗ ธ.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวม 101 โครงการ

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมห้องสอบ
และงานธุรการที่เกื่ยวข้อง

1.นางสาวธีรนิตย์ แหล่ทองคํา
2.นางสาวอิสรีย์ แก้วพวงค์
3.นางจารุณี ถิระผลิกะ
4.นางณัฐณิชา ณ นคร

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ
การประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑

1.นายวรวิทย์ กฤตานนท์
2.นายอนุพล รับรู้
3.นางสาวอุบลวรรณ แก้วเอียด
4.นางสาววิศัลยา มะเดือ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว

1.นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
2.นางสุชาดา วรธงไชย
3.นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม
4.นายศราวุธ รัตนพันธ์
5.นางนิภาพร กันลือนาม
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นางสมจิตร ชูทอง
เอกสารหลักฐานการประเมินผล 2.นายศราวุธ รัตนพันธ์
การปฏิบัติราชการ
3.นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
4.นางสาวพรทิพย์ สอบบุญปาน
5.นางสาวศันสนีย์ ธรรมาธิกุล
รวม 502 ราย

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

90
จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการดําเนินการในเรื่องการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จํานวน ๒ โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จํา นวน 11 ราย
ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 101 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จํานวน 502 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

91
จากการรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง สํานักงานสถิติจังหวัดมีการรายงาน จํานวน 76 จังหวัด ดังนี้
(1) กาญจนบุรี
(2) จันทบุรี
(3) ฉะเชิงเทรา
(4) ชลบุรี
(5) ชัยนาท
(6) ตราด
(7) นครนายก
(8) นครปฐม
(9) นนทบุรี
(10) ปทุมธานี
(11) ประจวบคีรีขันธ์
(12) ปราจีนบุรี
(13) พระนครศรีอยุธยา
(14) เพชรบุรี
(15) ระยอง
(16) ราชบุรี
(17) ลพบุรี
(18) สมุทรปราการ
(19) สมุทรสงคราม
(20) สมุทรสาคร
(21) สระบุรี
(22) สระแก้ว
(23) สิงห์บุรี
(24) สุพรรณบุรี
(25) อ่างทอง
(26) กําแพงเพชร
(27) เชียงราย
(28) เชียงใหม่
(29) ตาก
(30) นครสวรรค์
(31) น่าน
(32) พะเยา
(33) พิจิตร
(34) พิษณุโลก
(35) เพชรบูรณ์
(36) แพร่
(37) แม่ฮ่องสอน
(38) ลําปาง

13
17
7
15
6
19
15
13
6
19
4
14
21
23
6
9
6
15
23
22
8
8
16
23
5
13
18
14
6
13
24
18
3
19
11
21
10
7

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

(39) ลําพูน
(40) สุโขทัย
(41) อุตรดิตถ์
(42) อุทัยธานี
(43) กาฬสินธุ์
(44) ขอนแก่น
(45) ชัยภูมิ
(46) นครพนม
(47) นครราชสีมา
(48) บุรีรัมย์
(49) มหาสารคาม
(50) มุกดาหาร
(51) ยโสธร
(52) ร้อยเอ็ด
(53) เลย
(54) ศรีสะเกษ
(55) สกลนคร
(56) สุรินทร์
(57) หนองคาย
(58) หนองบัวลําภู
(59) อุดรธานี
(60) อุบลราชธานี
(61) อํานาจเจริญ
(62) บึงกาฬ
(63) กระบี่
(64) ชุมพร
(65) ตรัง
(66) นครศรีธรรมราช
(67) นราธิวาส
(68) ปัตตานี
(69) พังงา
(70) พัทลุง
(71) ภูเก็ต
(72) ยะลา
(73) ระนอง
(74) สงขลา
(75) สตูล
(76) สุราษฎร์ธานี

6
10
14
11
17
16
6
6
36
7
10
29
10
20
14
3
33
15
9
24
23
2
19
36
5
24
12
9
15
15
53
28
36
26
10
10
13
13

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
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จากการรายงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสถิติจังหวัดมีการรายงาน จํานวน 39 จังหวัด ดังนี้
(1) กาญจนบุรี
(2) จันทบุรี
(3) ฉะเชิงเทรา
(4) ชลบุรี
(5) ชัยนาท
(6) นครนายก
(7) นครปฐม
(8) นนทบุรี
(9) ปทุมธานี
(10) พระนครศรีอยุธยา
(11) ระยอง
(12) ราชบุรี
(13) สระบุรี
(14) สระแก้ว
(15) สิงห์บุรี
(16) เชียงราย
(17) ตาก
(18) นครสวรรค์
(19) น่าน
(20) แม่ฮ่องสอน

5
2
1
4
1
1
1
5
2
1
4
1
2
1
3
1
2
3
2
1

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

(21) ลําปาง
(22) สุโขทัย
(23) กาฬสินธุ์
(24) ชัยภูมิ
(25) ยโสธร
(26) ร้อยเอ็ด
(27) อุบลราชธานี
(28) อํานาจเจริญ
(29) กระบี่
(30) ชุมพร
(31) นราธิวาส
(32) ปัตตานี
(33) พัทลุง
(34) ภูเก็ต
(35) ยะลา
(36) ระนอง
(37) สงขลา
(38) สตูล
(39) สุราษฎร์ธานี

2
1
1
4
4
1
1
7
3
3
4
2
9
5
1
3
2
3
2

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
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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 กลุ่ มขึ้ น ตรงผู้อํา นวยการสํา นั กงานสถิ ติแห่ งชาติ หรือสถิติ จั งหวั ด เพื่อแต่งตั้ งให้ เป็ น คณะกรรมการ/
คณะทํางาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงานสถิติจังหวัด จัดส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพื่อดําเนินการต่อไป
(๒) ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่
มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดําเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม
การตรวจสอบและรั บ รองต่ อเลขานุ ก ารกรม โดยให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น รั บ รองตนเองในเบื้ อ งต้ น ก่ อ นยื่ น ต่ อ
ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ
ในกรณีของผู้อํานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
เลขานุการกรม
เมื่ อ ดํ า เนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สนอคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ
คณะทํางาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
จากรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของสํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ณ รอบ 6 เดื อ นแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) พบข้อที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ดังนี้
๑. สํ า นั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด บางจั ง หวั ด ไม่ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ทั้งนี้สํานักงานสถิติจังหวัดจะต้อง
รายงานฯ ผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หากภายในเดือนที่ไม่มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/
บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานสถิติจังหวัดจะต้องแจ้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อทราบ
2. สํา นั กงานสถิ ติจั งหวั ด บางจังหวัด ไม่ ร ายงานผลการปฏิ บัติ งานที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด รอบ 6 เดือนแรก มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ทั้งนี้ทางกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ได้ในรอบ 6 เดือนแรก
(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
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3. สํานักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด จัดส่งเอกสารประกอบแบบผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
แบบฟอร์มการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารทรัพยากรบุคคล, หนังสือขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,
หนังสือคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล, แบบ ผ.ท. ต่างๆ และแบบรับรองตนเองแนบท้าย
ผ.ท. ต่ า งๆ มายั งกลุ่ มคุ้ มครองจริ ย ธรรม ไม่ ครบถ้ ว น และปฏิ บั ติไม่ ถูกต้ อ งตามวิ ธี ป ฏิ บั ติ ในคู่ มือระเบี ย บ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) วัน/เดือน/ปี ในแบบ ผ.ท. ทําหลังวันที่ขออนุมัติดําเนินการ
2) วัน/เดือน/ปี ในแบบรับรองตนเองแนบท้าย ผ.ท. คนละวันกันกับวันที่ในแบบ ผ.ท.
3) ชื่อโครงการที่ระบุในแบบ ผ.ท. ไม่ตรงกับในหนังสือขออนุมัติดําเนินการ
4) กรอกข้อมูลในเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน
ดังนั้ น กลุ่ มคุ้ มครองจริ ยธรรม จึ งได้ กํ า หนดแนวทางแก้ ไ ข / ข้ อเสนอแนะ เพื่ อนํ า มา
ปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้
1. ทบทวนระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
2. สร้ า งความรู้ ความเข้ าใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ว่ า ด้ ว ยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร
3. ติดตาม/ทวงถาม สํานักงานสถิติจังหวัดที่ ดําเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๑.๙/ว 122 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน
๒๕๖2 ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและแบบฟอร์มการ
จัดทําแบบ ผท. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสํานักงานสถิติจังหวัด
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
จากการดําเนินงานของสํานักงานสถิติจังหวัด ที่ไม่รายงานผลการดําเนินงานและปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 สํานักงานฯ จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และทบทวนระเบียบดังกล่าวให้
ง่ายต่อการปฏิบัติต่อไป
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