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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

 
ตามท่ี ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒561 (เอกสารแนบ ๑) ขึ้น เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันมิให้กระท าการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มีการวิเคราะห์    
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้ 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ 
และผลประโยชน์ของทางราชการ 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เ พ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้ เกิดความเสียหาย               
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส       
ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยว เนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

  

ปัจจัยเสี่ยง 
๑. การระบุที่มาของปัจจัยเสี่ ยงในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในงานวิจัย             

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหน่วยงานที่มีหน้าที่เสริมสร้างคุณธรรม   
และจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ได้ระบุพฤติกรรมของข้าราชการประจ า ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

๑) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่            
ความรับผิดชอบ 

๒) การเบียดบังทรัพย์สินหรือทรัพยากรต่าง ๆ ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประจ า เป็นต้น 

๓) การเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้สิทธิใน
การเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ในคลินิกส่วนตัว การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และการเบิก
ค่าน้ ามัน การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นต้น 
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๒. การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนซึ่งเป็นระบบ/กลไก/เครื่องมือในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างหนึ่ง เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 – ๒๕63 

 

ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน              
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 12 เรื่อง จ าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 

1) เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

    2) เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อสอบถาม 
จ านวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เรื่องสอบถามรายชื่อผู้สอบ
พนักงานราชการซึ่งมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ 7 “เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่
ตนเองและผู้อื่น”และข้อ 10 “เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งงานใดๆ ในส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือส านักงานสถิตจิังหวัด” 

 
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องดังกล่าวเป็นการสอบถามข้อมูล ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถ

แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและเป็นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิด
วินัยตามกรณีที่มีการร้องเรียน จึงรับเรื่องเพ่ือด าเนินการ ตามข้อ 5 วรรค 3 แห่งระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 

 
ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นการกระท าผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกัน          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

  
 

 ๓. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 
 

  ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)       
โดยเกณฑ์ในการประเมินสามารถก าหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม             
ในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงาน       
ที่มีข้อมูลตัว เลข หรือจ านวนที่มาใช้ ในการวิ เคราะห์  ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนา                 
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
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1) เกณฑร์ะดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงปริมาณ     
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้               

 

เกณฑ์การประเมนิระดบัโอกาสในการเกิดเหตกุารณต์่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉลี่ย/ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 

สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 4 

ปานกลาง 1 ปี ต่อ ครั้ง 3 

น้อย 2-3 ปี ต่อครั้ง 2 

น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง 1 

 
 

- เกณฑร์ะดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ                   
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมนิระดบัโอกาสระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณต์่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉลี่ย/ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 

สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 3 

น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 2 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 1 

 
 

2) เกณฑร์ะดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  

เกณฑ์การประเมนิระดบัความรนุแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
โอกาสที่จะเกดิผลกระทบ มูลค่า /ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก เกิดความเสียหายสูง 5 

สูง เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง 4 

ปานกลาง เกิดความเสียหายบ้าง 3 

น้อย เกิดความเสียหายน้อย 2 

น้อยมาก เกิดความเสียหายน้อยมาก 1 
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  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ   
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 
 
 สูงมาก            มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จมากกว่า  85 % ระดับ  5 
 สูง          มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  70 %    ระดับ  4 
 ปานกลาง         มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  50 %   ระดับ  3 
 น้อย         มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  30 %  ระดับ  2 
 น้อยมาก         มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ ต่ ากว่า  10 %  ระดับ  1 

 
 
 

3) เกณฑ์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความส าคัญ       
ในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)              
กับความรุ นแรงของผลกระทบ ( Impact)  ของความ เสี่ ย งแต่ ละสา เหตุ  ( โ อกาส x ผลกระทบ )                  
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง 
ช่วงระดบั 
ความเสี่ยง 

เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ า 1-3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-9 คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูง 10-16 คะแนน ส้ม 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17-25 คะแนน แดง 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

 
 
 

    -  เกณฑ์ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

สีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ า ยอมรับความเสี่ยงได้ 
 

สี เหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้     
ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติ งาน
ตามปกติ แต่ควรมีมาตรการควบคุมดูแล 

 

สีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน     
หลายหน่วยงานภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน       
ยากต่อการควบคุม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 

สีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงาน       
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบได้
ชัดเจน ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
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2      

1 ต่ า     

 
1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 
(Likelihood) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ โดยสามารถ

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

การรับผลประโยชน์
หรือการเรียกร้องสิ่ง
ต อบ แ ทน จ า ก ก า ร
ปฏิบัติ งานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

1) อาศัยต าแหน่งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์ 
2) อาศัยโอกาสในการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ แ ส ว งหา
ผลประโยชน์ 

1) รับ/เรียกรับ /ยอมรับผลประโยชน ์
2) หักค่าใช้จ่าย หรือ เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ใต้บังคับบัญชา                     
เพื่อจัดหาของขวัญ 
3) เบียดบังผลประโยชน์ที่เป็น
ตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) การให้ของขวัญของก านัล 
หรือจ่ายผลประโยชน์ เพื่อให้
ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
ระดับ หรือความดีความชอบ 

1 1 1 

การเอื้อประโยชน์แก่              
พวกพ้อง โดยอาศัย
โอกาสในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

3) อาศัยโอกาสในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์
แก่พวกพ้อง 

1) ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน 
หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว                  
หรือคนรู้จัก 
2) ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการ
ช่วยเหลือญาติมิตร หรือพวก
พ้องให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง             
ในต าแหน่งงานใดๆ ใน สสช./
สถจ. 
 
 

1 2 2 

การเบียดบังทรัพย์สิน
หรือทรัพยากรต่างๆ 
ของทางราชการ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว              

4) เบียดบังทรัพย์สินหรือ
ทรัพยากรต่างๆ ของทาง
ราชการ ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

1) น าทรัพย์สินหรือประโยชน์
ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
๒) ใช้เวลาท าการของราชการ
ปฏิบัติงานอ่ืน ที่มิใช่งานราชการ 
 

 

1 1 1 

 
จากการพิจารณาค่าระดับความเสี่ยง และการจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงพบว่า             

ทุกปัจจัยเสี่ยงที่ระบุมาในข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดที่อยู่ในระดับต่ า (สีเขียว) เนื่องจากส านักงานได้มีการจัดท า
ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2561 และระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
มาเป็นกลไกการควบคุม ก ากับดูแล ทั้งในเชิงป้องกันและปราบปราม ประกอบด้วย 
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๑) การปฏิบัติในเชิงป้องกัน ให้มคีณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
กรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ   
โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะ        
ต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ     
และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ทุกๆ 6 เดือน 

  

๒) การปฏิบัติในเชิงปราบปราม จ าเป็นต้องน ากลไกด้านวินัยมาก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าว 
และเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มนิติการ ที่จะต้องด าเนินการในเชิงปราบปรามให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

จากระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน          
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 ก าหนดให้ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน       
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 จะใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕62 – มีนาคม ๒๕๖3) และจากสรุปผล          
การด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ .ศ. ๒๕๕๕ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 - 2 (รอบตุลาคม ๒๕62 – มีนาคม ๒๕๖3)   
 

๑. จากผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกัน            
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕62 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖3 สรุปได้ดังนี้  
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แบบ ผ.ท. 2 แตง่ตั้ง/มอบหมาย
บันทึกขออนุมตัิ ศูนย/์ส านัก ให้ปฏบิัตหิน้าที่
ลงวันที.่..........

1 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 21 ส.ค. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
อาคารและสถานที่ส านักงานสถิติแหง่ชาติ สลก. 2. นายคนึงศักด์ิ แก้วนิรันดร์ลาพร พนักงานขับรถยนต์
ประจ าปงีบประมาณ 2563 3. นายปรีชา ปานแย้ม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ระยะเวลา12 เดือน
(1 ต.ค.62 ถึง 30 ก.ย.63)

2 จ้างพิมพ์ซองบรรจุแบบสอบถาม 15 ต.ค. 62 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวนภสัสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
ขยายข้าง โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ สค. 2. นายบดินทร์ อึ่งทอง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 3. นางสาวกนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

3 จ้างซ่อมอุปกรณ์พร้อมทดสอบ 28 ต.ค. 62 กลุ่มบริการและสนับสนุน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมพงศ์ ไพเมือง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ชานาญงานอุปกรณ์  Conducter ยี่หอ้ Cisco ระบบคอมพิวเตอร์ฯ 2. นายสันติภาพ หมู่เที่ยง เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ปฏบิติังานเปน็อุปกรณ์ควบคุมการประชุม ศท. 3.นายสิทธิชัย สัพโส เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ปฏบิติังาน(VDO Conferrence) หมายเลข

ครุภณัฑ์ 1105-02-12061000-
16840-0938-0024/58

4 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer 30 ต.ค. 62 กลุ่มการเงินและบญัชี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายอุทยั กียะสูตร เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีช านาญ
งานจ านวน 3 เคร่ือง สลก. 2. นายด ารงศักด์ิ ศรีไพบลูย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน

กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ 3. นางสุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์ พนักงานบริหารทั่วไป
พก.
กลุ่มบริหารพัสดุ
สลก.

5 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ 31 ต.ค. 62 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น  Docucentre บจ.
IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์
1105-06-12060100-14647-
0906-0010/57

6 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ 31 ต.ค. 62 สค. ผู้ตรวจรับพัสดุ นายบดินทร์ อึ่งทอง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
Fuji Xerox รุ่น Docucentre-IV4070

7 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น 31 ต.ค. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
ส าหรับรถยนต์ทะเบยีน ฮว-1193 สลก. 2. นายน าโชค ชุ่มพึ่ง พนักงานขับรถยนต์
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060 3. นายวรากร ขวัญดี พนักงานขับรถยนต์
200-17733-0702-0002/59

8 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer ยี่หอ้ HP 31 ต.ค. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าที่ร้อยตรีวิธวิทวิทย์ ยีเด็ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี
ปฏบิติังานรุ่น HP Laserjet P1102 สลก.

หมายเลขครุภณัฑ์ สลก-0942-005-03/57

9 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 6 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันโซล่า สลก.
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
ยี่หอ้ฟอร์ด กะบะ 4 ประตู
ทะเบยีน 8กบ-9106
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-
12060200-20975-0702-0011/62

ส่วนกลาง

การรายงาน เรือ่ง การจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง
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แบบ ผ.ท. 2 แตง่ตั้ง/มอบหมาย
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10 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 11 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง สลก.
เปล่ียนไส้กรองอากาศรถยนต์ยี่หอ้ โตโยต้า
หมายเลขทะเบยีน ฮย-2321
หมายเลขครุภณัฑ์  
1105-01-12060200-14613-
0702-0001/57

11 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ 11 พ.ย. 62 บจ. ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุมิตรา น้อยฉาย เจ้าพนักงานสถิติปฏบิติังาน
TOSHIBA รุ่น e-Studio 305

12 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 12 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์ เปลียนถ่ายน้ ามัน สลก. 2. นายน าโชค ชุ่มพึ่ง พนักงานขับรถยนต์
เฟืองท้าย เปล่ียนไส้กรองอากาศ 3. นายวรากร ขวัญดี พนักงานขับรถยนต์
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันโซล่า
รถยนต์ ยี่หอ้โตโยต้า 
หมายเลขทะเบยีน ฮว-1193

13 จ้างพิมพ์แบบสอบถาม แผ่นปก 13 พ.ย. 62 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวนภสัสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
และรายงานสรุปผลที่ส าคัญ สค. 2. นายบดินทร์ อึ่งทอง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 3. นางสาวกนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 จ านวน 3 รายการ

14 จ้างพิมพ์สรุปผลที่ส าคัญ การใช้ไอซีที 13 พ.ย. 62 กลุ่มสถิติเทคโนโลยีและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภญิญา ค ามั่น นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2561 การส่ือสาร 2. นางสาววรรณนิศา รอดโอ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
(ไตรมาส 4)  จ านวน 200 เล่ม สศ. 3.นางสาวเกวลิน จันพลงาม พนักงานบริหารทั่วไป

15 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับ 14 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพด นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
ใช้งานกับรถยนต์ ทะเบยีน ฮท-6723 สลก. 2. นายน าโชค ชุ่มพึ่ง พนักงานขับรถยนต์
และ ฮย-2321  จ านวน 2 ลูก 3. นายวรากร ขวัญดี พนักงานขับรถยนต์

16 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน12 เส้น 14 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพด นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ 3 คัน สลก. 2. นายน าโชค ชุ่มพึ่ง พนักงานขับรถยนต์

3. นายฐิติวัฒน์ รัตนา พนักงานขับรถยนต์
4. นายสุริยา ธรรมนาม พนักงานขับรถยนต์

17 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ 14 พ.ย. 62 กลุ่มบริหารพัสดุ สลก. ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุฑาธิษธ์ สุรัตนศิลป์ เจ้าพนักงานพัสดุปฏบิติังาน
ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Ducucentre 
V5070 หมายเลขครุภณัฑ์
1105-01-12060100-18105-
0906-0007/59

18 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และ 15 พ.ย. 62 กลุ่มประสานสถิติระดับพื้นที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายอดิศักด์ิ ด าพลงาม นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ บส. 2. นางสาวอัจฉรา ตันหนึ่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
รวมจ านวน 5 เคร่ือง ฝ่ายบริหารทั่วไป นว. 3. นางสาวสุกานต์ กล่ันแกล้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน

กลุ่มงานวิเคราะหแ์ละพยากรณ์ 5.นางสาวจิตการ ศุภศักด์ิธ ารง พนักงานบริหารทั่วไป
สถิติเชิงเศรษฐกิจ พก.
ฝ่ายบริหารทั่วไป บส.
กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพื้นที่ 4 บจ.
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แบบ ผ.ท. 2 แตง่ตั้ง/มอบหมาย
บันทึกขออนุมตัิ ศูนย/์ส านัก ให้ปฏบิัตหิน้าที่
ลงวันที.่..........

ส่วนกลาง

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

19 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่หอ้ SAMSUNG 15 พ.ย. 62 กลุ่มสถิติประชากร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภณัฑ์ สค.
1105-03-12061000-9301-0942-0005/53

20 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 18 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ืองเช็ค สลก.
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค
ระบบเบรคเช็คระยะ 200,000 กม.
รถยนต์ ฮพ-9094 ยี่หอ้
โตโยต้า หมายเลขครุภณัฑ์
1105-01-12060200-12939-
0702-0017/55

21 จ้างซ่อมรถยนต์ (ตรวจเช็คระบบ 19 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพด นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
คลัช (คลัชแข็ง), พวงมาลัยเวลา สลก. 2. นายน าโชค ชุ่มพึ่ง พนักงานขับรถยนต์
เล้ียวมีเสียงดัง) ของรถยนต์ 3. นายวิทยา เขมะชิต พนักงานขับรถยนต์
ฮท-6723 หมายเลขครุภณัฑ์
1105-01-12060200-9493-
0702-0004/53

22 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 19 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. สิบเอกนพด นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง สลก. 2. นายน าโชค ชุ่มพึ่ง พนักงานขับรถยนต์
เปล่ียนไส้กรองอากาศ เช็คช่วงล่าง 3. นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์ พนักงานขับรถยนต์
เช็คระบบเบรคของรถยนต์ ยี่หอ้นิสสัน
หมายเลขทะเบยีน ฮจ-2201
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-
5732-0702-0001/50

23 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับ 20 พ.ย. 62 บส., พก., สม., บจ., สค., คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจันทรัตน์  โกยทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Fuji  xerox กลุ่มการเจ้าหน้าที่ และ 2.นายด ารงค์ศักด์ิ ศรีไพบลูย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สลก. 3.นายมานิตย์ ศักด์ิสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิติังาน
4.นางสาวนิภาพร ดวงตาอ่อน เจ้าพนักงานสถิติปฏบิติังาน
5. นางสาวปรียพร สิงหส์วัสด์ิ พนักงานบริหารทั่วไป

24 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 25 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง สลก.
เปล่ียนไส้กรองอากาศของรถยนต์ ยี่หอ้นิสสัน
หมายเลขทะเบยีน ฮท-6724
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-
12060200-9494-0702-0005/53

25 จ้างเปดิจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต จ านวน 1 จุด 25 พ.ย. 62 ฝ่ายบริหารทั่วไป บจ. ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนูชัย เล๊าะหลง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย สค.
1105-06-12061000-13658-
0938-0148/56

26 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 27 พ.ย. 62 กลุ่มพัฒนาระบบเคร่ือง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธงชัย บปุผากัณฑ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
จ านวน 2 เคร่ือง คอมพิวเตอร์ฯ ศท.

กลุ่มพัฒนาระบบงานจัดเก็บ
ข้อมูล ศท.
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27 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 27 พ.ย. 62 กลุ่มการเงินและบญัชี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธนัชชา สวัสดิพงษ์ พนักงานบริหารทั่วไป
ยี่หอ้ HP Compaq รุ่น Pro6300 สลก.
MT  หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-
03-12061000-13477-0938-
0019/56

28 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 28 พ.ย. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง สลก.
เปล่ียนไส้กรองอากาศ, ตรวจเช็ค
ช่วงกลาง เช็คระบบเบรค ของ
รถยนต์ ยี่หอ้โตโยต้า หมายเลข
ทะเบยีน ฮภ-6419 หมายเลข
ครุภณัฑ์ 1105-01-12060200-
13458-0702-0007/56

29 จ้างเปดิ Port Lan จ านวน 2 จุด 4 ธ.ค. 62 กลุ่มการเงินและบญัชี สลก. ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐสุดา เครือวัลวงษ์ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏบิติัการ

30 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 9 ธ.ค. 62 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวัฒนา เอี่ยมอรุณไทย เจ้าหน้าที่เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ยี่หอ้ ACER รุ่น M490G สลก.
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-
12061000-9828-0938-0059/54

31 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจ 11 ธ.ค. 62 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวปทัมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
ยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563 และบริการ 2. นางสาวธาราทพิย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 64,000 แบบ สศ. 3. นางสาวโสภดิา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

32 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการ 12 ธ.ค. 62 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวปทัมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส ารวจยอดขายรายไตรมาส และบริการ 2. นางสาวธาราทพิย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 จ านวน 64,000 แบบ สศ. 3. นางสาวโสภดิา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

33 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 16 ธ.ค. 62 กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรวยริน แบรนนอน นักวิชาการสถิติช านาญการ
ยี่หอ้ Lenove รุ่น ThinkCentre นว.
M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์
1105-01-12061000-18623-
0938-0287/59

34 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ 17 ธ.ค. 62 กลุ่มบริการและเผยแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพร แก้วโชติช่วงกูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
Fuji Xerox รุ่น Docucentre- ข้อมูลสถิติ พก.
IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์ 
1105-05-12060100-14625-
0906-0002/57

35 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 19 ธ.ค. 62 ฝ่ายบริหารทั่วไป บจ. ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ โยธะชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏบิติังาน
ยี่หอ้  Toshiba รุ่น e-STUDIO  305

36 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 24 ธ.ค. 62 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวธาราทพิย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 3 เคร่ือง และบริการ สศ. 2. นางสาวปทัมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ

3. นางสาวโสภดิา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
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37 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจ 25 ธ.ค. 62 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวธาราทพิย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ และบริการ สศ. 2. นางสาวปทัมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563  จ านวน 60,000 แบบ 3. นางสาวโสภดิา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

38 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 27 ธ.ค. 62 กลุ่มพัฒนาระบบงาน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมศรี สุทธิพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
ส าหรับงานประมวลผลแบบ All-in-one PC ประมวลผลข้อมูล ศท.
ยี่หอ้ Lenove รุ่น idea Centre B550
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-02-
12061000-14772-0938-0014/57

39 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดันกระแส 13 ม.ค. 63 กลุ่มประสานสถิติด้านภารกิจ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ไฟฟ้า (UPS) ยี่หอ้ Lenonics รุ่น Astra บส.
หมายเลขครุภณัฑ์ NSO-0949-0004/46

40 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ าม้นเคร่ือง 15 ม.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง สลก.
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์-น้ ามันเฟือง
ท้าย เช็คช่วงล่าง ของรถยนต์ส่วนกลาง
ยี่หอ้โตโยต้า ทะเบยีน ฮล-127
หมายเลขครุภณัฑ์ 
1105-01-12060200-16315-
0702-0006/58

41 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 16 ม.ค. 63 กลุ่มบริการและเผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสาณี เรืองพยัคฆ์ บรรณารักษ์ช านาญการ
และเคร่ือง Printer รวมจ านวน ข้อมูลสถิติ, กลุ่มงาน 2.นางสาวนิตยา ปะอินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
3 เคร่ือง วิเคราะหแ์ละพยากรณ์ 3.นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

สถิติเชิงเศรษฐกิจ พก.
กลุ่มสถิติประชากร สค.

42 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ 16 ม.ค. 63 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิมลพร รัตนศรีสมพร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เคียวเซร่า รุ่น TASKIFA 4002I ศย.
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-85-
12060100-19755-0906-0002/60

43 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer รวม 20 ม.ค. 63 กลุ่มส่งเสริมวิชาการสถิติ นว. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกนกพร พูลศรีสุขตระกูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 3 เคร่ือง กลุ่มสถิติเพื่อการบริหาร 2. นายวิชยุฒม์ หนูนิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิติัการ

งานภาครัฐ 2  สม. 3.นางสาวอัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
กลุ่มพัฒนาระบบงานจัด
เก็บข้อมูล ศท.

44 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการ 21 ม.ค. 63 กลุ่มสถิติเทคโนโลยีสาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี สนเทศและการส่ือสาร 2. นางสาววรรณนิศา รอดโอ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
สารสนเทศและการส่ือสารใน สศ. 3.นางสาวเกวลิน จันพลงาม พนักงานบริหารทั่วไป
สถานประกอบการ พ.ศ. 2563
จ านวน 28,500 เล่ม

45 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 24 ม.ค. 63 กลุ่มสงเสริมวิชาการสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรวยริน แบรนนอน นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 1 เคร่ือง นว.
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ล าดบัที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

46 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ 24 ม.ค. 63 กลุ่มประเมินคุณภาพสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปฐมพร ฐิตะฐาน นักวิชาการสถิติช านาญการ
ฟูจิซีร็อกซ์ รุ่น DocuCentre- นว.
V3065

47 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยีหอ้ 27 ม.ค. 63 กลุ่มพัฒนาแผนที่สถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเดือน อุ่นต๊ิบ เจ้าพนักงานสถิติปฏบิติังาน
Ricoh รุ่น MP 3053SP กทม. นว.

48 จ้างซ่อมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 28 ม.ค. 63 กลุ่มบรูณาการข้อมูลสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพลากร ดวงเกตุ นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 5 เคร่ือง พก.,กลุ่มสารบรรณ สลก., 2.นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

กลุ่มประสานสถิติด้าน 3.นายชัยพร กวยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ภารกิจ บส., 4.นางสาวจันทรัตน์ โกยทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 5.นายสุรศักด์ิ บญุแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สลก.,กลุ่มสถิติการเกษตร
สศ.

49 จ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วัดด้าน 31 ม.ค. 63 กลุ่มงานวิเคราะหแ์ละ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวนิตยา ปะอินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ พยากรณ์สถิติเชิง 2. นางสาวอังสนา เพชรศักด์ิวงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส่ือสาร พ.ศ. 2561 จ านวน เศรษฐกิจ พก. 3. นายชัชวาลย์ กองน้ า นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
700 เล่ม

50 จ้างพิมพ์ซองสีน้ าตาลขยายข้าง 3 ก.พ. 63 กลุ่มสถิติเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันท์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส าหรับใช้ในโครงการส ารวจการมีการใช้ สารสนเทศและการ 2.นางสาวสุภญิญา ค ามั่น นักวิชาการสถิติช านาญการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส่ือสาร สศ. 3. นางสาวเกวลิน จันพลงาม พนักงานบริหารทั่วไป
ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563
จ านวน 1,200 ซอง

51 จ้างย้ายโทรศัพทย์้ายเฉพาะหวัโทรศัพท์ 4 ก.พ. 63 กลุ่มยุทธศาสตร์และ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกัญญารัตน์ ไชยคง พนักงานบริหารทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท ์ 02-1417312 แผนงาน สลก.

52 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี้หอ้ 4 ก.พ. 63 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิภาพร ดวงตาอ่อน เจ้าพนักงานสถิติปฏบิติังาน
ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre บจ.
IV4070 หมายเลขครุภณัฑ์
1105-06-12060100-14646-
0009/57

53 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจความพิการ 11 ก.พ. 63 กลุ่มสถิติสุขภาพและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางสาวอาภาพร อมรธรรม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
พ.ศ. 2560  จ านวน 300 เล่ม ภาวะทางสังคม 2. นายอภชิาติ ธัญญาหาร นักวิชาการสถิติช านาญการ

สค. 3.นางสาวนุศรา ภติติสกุล นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

54 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่หอ้ 12 ก.พ. 63 กลุ่มสถิติประชากร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพรรณ บรมพิชัยชาติกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ
SAMSUNG รุ่น ML-4551ND สค.
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-03-
12061000-10050-0942-0063/54

55 จ้างติดต้ัง Gin Phone กับ 13 ก.พ. 63 กลุ่มวางแผนและ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภสัธารีย์ ปานมี นักวิชาการสถิติช านาญการ
หมายเลขโทรศัพท ์02-142- พัฒนาสถิติด้านสังคม
3252 ของกลุ่มวางแผนและ สค.
พัฒนาสถิติด้านสังคม
กองสถิติสังคม
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56 จ้างซ่อมเคร่ืองฟอกอากาศ 16 ก.พ. 63 กลุ่มสารบรรณ สลก. ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรเดช ธรรมโกศล นายช่างพิมพ์ช านาญงาน
ยี่หอ้ Honey well รุ่น F90A
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-
12060100-0025-0963-
0001/48

57 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจธุรกิจทางการค้า 21 ก.พ. 63 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธาราทพิย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 และบริการ 2.นางสาวปทัมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 200 เล่ม สศ. 3.นางสาวโสภดิา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

58 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 24 ก.พ. 63 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิระนันท ์พันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
ยี่หอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4510 พก.
ND หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-
05-12061000-14803-0942-
0004/57

59 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหาร 25 ก.พ. 63 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติช านาญการ
และเข้าเล่มรายงานการส ารวจ สค. 2.นางวิสณี พูลทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ภาวะการท างานของประชากร 3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นปา่ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2562 จ านวน 450 เล่ม

60 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น 26 ก.พ. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ สลก.
ส่วนกลาง ทะเบยีน ฮท-6724

61 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 27 ก.พ. 63 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภาวิตา ทรงกลดสกุล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ยี่หอ้ Lenovo รุ่น Think Centre พก.
M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์
1105-05-12061000-18559-
0938-0223/59

62 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer และ 5 มี.ค. 63 กลุ่มประเมินคุณภาพ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา วงศ์พันธุ์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
เครืองปรับแรงดันกระแสไฟฟ้า สถิติทางการ และ
รวม จ านวน 2 เคร่ือง กลุ่มประสานสถิติ

ระดับพื้นที่ บส.

63 จัดซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น 10 มี.ค. 63 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ
ส าหรับใช้งานกับรถยนต์ สลก. 2.นายรวมยศ คล่องบญัชี พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง ยี่หอ้ โตโยต้า ฮพ-9094 3.นายน าโชค ชุ่มพึ่ง พนักงานขับรถยนต์
หมายเลขครุภณัฑ์ 1105-01-
12060200-12939-0702-
0017/55

64 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 16 มี.ค. 63 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิมลพร รัตนศรีสมพร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ยี่หอ้ LENOVO รุ่น ThinkCentre ศย.
M700 Tower หมายเลขครุภณัฑ์
1105-85-12061000-18488-
0938-0152/59
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แบบ ผ.ท. 2 แตง่ตั้ง/มอบหมาย
บันทึกขออนุมตัิ ศูนย/์ส านัก ให้ปฏบิัตหิน้าที่
ลงวันที.่..........

ส่วนกลาง

ล าดบัที่ ชื่อโครงการ รายชื่อ ต าแหน่ง

65 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 17 มี.ค. 63 กลุ่มระเบยีบวิธีสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ยี่หอ้ SYNOME รุ่น ICON-800 LED นว.
หมายเลขครุภณัฑ์ สนว-0949-008-04/57

รวม 65 โครงการ รวม 127  ราย
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3

1 จา้งท าปา้ยไวนิลต้อนรับรัฐมนตรี กระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

2 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

3 จา้งท าของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

4 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

5 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

6 จดัซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาและกระดาษไขมาสเตอร์ ๒๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

7 จดัซ้ือวัสดุส านักงานบา้นงานครัว (ถังขยะ) ๒๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

8 จา้งถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ พ.ศ. 2562 ๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

9 จา้งถ่ายเอกสารเพือ่ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับ ๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
พืน้ที่ จงัหวัดกาญจนบรีุ ภายใต้โครงการแผนแม่บทสถิติประเทศไทยฯ

10 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
จงัหวัดกาญจนบรีุ ภายใต้โครงการแผนแม่บทสถิติประเทศไทยฯ

11 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์เพือ่ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ ๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ
สารสนเทศระดับพืน้ที่ จงัหวัดกาญจนบรีุ ภายใต้โครงการแผนแม่บทสถิติ
ประเทศไทยฯ

12 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 19 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

13 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ 20 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
พ.ศ. 2563 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

3.นายเอกสุนทร  บรุณนัฏ พนักงานสถิติ

14 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิรุทธิ ์ โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ
3.นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์  ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

15 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวโศศิษฐา  อุ่นทรัพย์คงอยู่ พนักงานสถิติ

16 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด งานรัฐพิธี "วันปยิมหาราช" 23 ต.ค. 62 ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธิ ์ โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการ

17 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๒๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

18 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๒๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

19 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธิ ์ โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการ

20 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

ส่วนภมูิภาค

การรายงาน เรือ่ง การจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

21 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

22 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

23 จา้งท าของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  สว่างเนตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

24 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด งานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช" ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

25 จดัซ้ือขาโรลอพั เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกรรณิกา  พาจงัหรีด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และเคหะ พ.ศ. 2563

26 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ

27 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวโศศิษฐา  อุ่นทรัพย์อยู่ พนักงานสถิติ
2.นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ
3.นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

28 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

29 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๑๒ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

30 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๒๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

31 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดถวายเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดาภา  ค ารังษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

32 จา้งท าของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรวรรณ  วิเชียรวรรณ พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (กระเปา๋สะพายหนัง PVC)

33 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ยี่หอ้ SAMSUNG M4030ND ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทศพล  สิงหโ์ตอาจ พนักงานสถิติ

34 น ารถยนต์ส่วนกลางทะเบยีน กง 5653 ฉะเชิงเทรา เข้าศูนย์ฯ ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถิติ
เพือ่ท าการตรวจซ่อม

35 จดัซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ป ี(2563-2564) ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภญิญดา  ลันดา พนักงานสถิติ
จากบริษัท วิริยะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

36 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์และกจิกรรมที่เกี่ยวข้องโครงการส ามะโน ๑๙ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาญณรงค์  บ าเพ็ญกจิ พนักงานสถิติ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

37 จา้งน ารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน กง 4653 ฉะเชิงเทรา เข้าศูนย์ ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฉ่ าสมบรูณ์ พนักงานสถิติ
เพือ่ท าการซ่อม

38 จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารสถานที่ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจติต์  โพธิช์ัยสาร พนักงานสถิติ

39 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับรถประจ าส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยมงคล  โตอทุัย พนักงานสถิติ

40 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจริวัฒน์  ไชยอทิธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั วันที่ 1 ต.ค. 62
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

41 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต จ านวน 11 เลขหมาย ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าที่เรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

42 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจริวัฒน์  ไชยอทิธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 12 ตุลาคม 2562

43 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปยิมหาราช ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจริวัฒน์  ไชยอทิธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

44 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดถวายเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจริวัฒน์  ไชยอทิธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

45 จดัซ้ือจดัจา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและ ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยมงคล  โตอทุัย พนักงานสถิติ
เคหะ พ.ศ. 2563

46 จดัซ้ือจดัจา้งพานพุม่ดอกไม้สด ส าหรับใช้ในงานพิธีถวายราชสักการะ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจริวัฒน์  ไชยอทิธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563

47 จดัซ้ือจดัจา้งพานพุม่ดอกไม้สด ส าหรับใช้ในงานพิธีถวายราชสักการะ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจริวัฒน์  ไชยอทิธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เนื่องในวันยุทธหตัถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 มกราคม
พ.ศ. 2563

48 จดัซ้ือซุ้มเปดิงาน ส าหรับใช้ในงานเปดิตัวมาสคอต "มาดี" ๑๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเปมิกา  มีทรัพย์ปรุง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

49 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันมาตรฐานฝืมือแรงงาน ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจริวัฒน์  ไชยอทิธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
แหง่ชาติ" ประจ าป ี๒๕๖๓

50 จดัซ้ือจดัจา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและ ๑๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยมงคล  โตอทุัย พนักงานสถิติ
เคหะ พ.ศ. 2563

51 จดัซ้ือจดัจา้งหมึกเคร่ืองพิมพ์ประจ าส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ๑๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจติต์  โพธิช์ัยสาร พนักงานสถิติ

52 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

53 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

54 ซ้ือกระเปา๋เพือ่เปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

55 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

56 จา้งท าสแตนด้ี คุณมาดี ๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

57 จา้งถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เพือ่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถิติ ๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ระดับจงัหวัด จงัหวัดชัยนาท

58 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการ สปค. 2563 ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

59 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑๓ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางพัชรี  งาเจอื พนักงานสถิติ
2.นางสาวนภสร  ยังประโยชน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายบดินทร์  อบัดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

60 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑๓ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด คณะกรรมการก าหนด 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
รายละเอยีดงาน 2.นางสาวนุชนภา  สุเนตร พนักงานสถิติ

3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

61 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒๕ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ

62 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เพือ่ใช้ร่วมพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางประภาศรี  ขาวมงคล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

63 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๓ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกฤตภคั  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562

64 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภสร  ยังประโยชน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

66 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๒๓ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
สมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั วันที่ 23 ตุลาคม 2562

67 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใช้ร่วมพิธีในวันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

68 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ
3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

69 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ ประจ าป ี2562 ๕ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ

70 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ
3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

71 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

72 ซ้ือของสมนาคุณ (ผ้าขนหนู) ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ
3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

73 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใช้ร่วมพิธีในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพัชรี  งาเจอื พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2563 วันที่ 17 มกราคม 2563

74 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใช้ร่วมพิธีในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2563 วันที่ 18 มกราคม 2563

75 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใช้ในงาน "วันมาตรฐานฝีมือ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกฤตภคั  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
แรงงานแหง่ชาติ" ประจ าป ี๒๕๖๓

76 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

77 จา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพือ่ใช้ในการจดัประชุม ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
คณะกรรมการสถิติระดับจงัหวัด คร้ังที่ 1/2563
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

78 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

79 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

80 ซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

81 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

82 จา้งซ่อมรถยนต์ส านักงานฯ พร้อมเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรวมรายการ ๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถิติ
อะไหล่ต่าง ๆ

83 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด (สีเหลือง) ถวายเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
ฝนหลวง" ประจ าป ี2562

84 จา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
พระมงกฎุเกล้าเจา้อยู่หวั วันสมเด็จพระมหาธีราชเจา้" และพิธีถวายบงัคม
พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

85 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์ (สแตนด้ี องิค์เจท็) เพือ่ใช้ในโครงการส ามะโน ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถิติ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

86 จา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

87 จา้งเข้ารูปเล่มรายงานสถิติจงัหวัดนครนายก พ.ศ. 2562 ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

88 จา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

89 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4 - 80 แกรม) ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

90 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (แฟ้มพลาสติกและปากกา) ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

91 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

92 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ติดรถและปา้ยไวนิลส าหรับประชาสัมพัน์โครงการ ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐดนัย  สิทธิภาณุพงศ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

93 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

94 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
ประจ าป ี2562

95 จา้งย้ายเลขหมายพืน้ฐานระบบ IP-PHONE ๒๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

96 จดัซ้ือวัสดุ ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

97 จดัซ้ือวัสดุ ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

98 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

99 จา้งท าตรายางจงัหวัดนครปฐม ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

100 จา้งท าปา้ยอะคริลิคติดสต๊ิกเกอร์ เพือ่ใช้ในการด าเนินงานภายใน ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
ส านักงานฯ

101 จา้งท าปา้ยสแตนด้ี เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
และเคหะ พ.ศ. 2563

102 จา้งท าปา้ยสแตนด้ี (ปา้ยต้ังบนโต๊ะ) ปา้ยสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
บอร์ด (ปา้ยถือ) เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

103 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

104 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

105 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

106 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบา้นปา่ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ
3.นายกฤษดา  พุทธศศิธร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

107 จา้งท ากระเปา๋ใส่เอกสาร โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๑๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบญุ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวรัตนาพร  ไตรพร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

108 จา้งท าปา้ยสแตนด้ี เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบญุ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และเคหะ พ.ศ. 2563

109 ซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารโตชิบา ที-4590 ดี ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบญุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

110 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบา้นปา่ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

111 จา้งท าหอนาฬิกาและปา้ยสถานี QR code content ประชาสัมพันธ์ ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบญุ นักวิชาการสถิติช านาญการ
แสดงผังการจดังานและกจิกรรมภายในงาน วัฒนธรรมสองฝ่ังเจา้พระยา 2.นายวิทยา  สุวัณณกฎีะ พนักงานสถิติ
มหาเจษฎาบดินทร์ จงัหวัดนนทุบรี ประจ าป ีพ.ศ. 2563 3.นางสาวพรสุดา  นุชบา้นปา่ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

112 จา้งท าตรายางเพือ่ใช้ในราชการ ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

113 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

114 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

115 ซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๒๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

116 จดัซ้ือพัสดุ (น้ ามัน) เดือน พ.ย. 62 ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

117 จา้งท าปา้ยสแตนด้ี เพือ่ใช้ในโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
พ.ศ. 2563

118 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

119 เช่าอาคารส านักงานเพือ่ใช้เปน็ที่เกบ็พัสดุครุภณัฑ์ส านักงานสถิติจงัหวัด ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ปทุมธานี ประจ าเดือนธันวาคม 2562

120 จดัซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการจดัประชุม ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

121 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

122 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

123 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

124 ซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

125 เช่าอาคารส านักงานเพือ่ใช้เปน็ที่เกบ็พัสดุครุภณัฑ์ส านักงานสถิติจงัหวัด ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ปทุมธานี ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2563

126 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

127 ซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ส านักงาน ๑๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

128 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

129 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้เคียวเซร่า ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

130 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ส าเนา (โรเนียว) ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

131 จา้งท าของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563 และวางแผน

2.นางกนัต์ฤทัย  ปองรัก พนักงานสถิติ
3.นางสาวกสุุมากรณ์  พรหมจกัร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

132 จา้งท าสติกเกอร์พิมพ์องิค์เจท็โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางทิพย์รัตน์  ไพบรูณ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

133 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์ ปา้ยไวนิลขึงโครงไม้มะพร้าวหน้า 3 นิ้ว ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางทิพย์รัตน์  ไพบรูณ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563

134 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๐ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางโสภ ีชัชวาลย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ.2563

135 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

136 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

137 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
ประจ าป ี2562

138 จา้งเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ๒๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

139 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

140 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพชรพร  อาศัยราษฎร์ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

141 จา้งท าตรายาง ๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายบญุมี  ศรีวงษ์จนัทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

142 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายบญุมี  ศรีวงษ์จนัทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

143 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

144 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องในวัน "พิธีวันยุทธหตัถีของสมเด็จ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
พระนเรศวรมหาราช" ประจ าป ี2563

145 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
พ.ศ. 2563

146 จา้งถ่ายเอกสารเพือ่จดัประชุมโครงการขับเคล่ือนแผนแม่บท ๒๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
ระบบสถิติประเทศไทย ฉบบัที่ ๒

147 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวัน "พระบดิาแหง่มาตรฐาน ๒๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
การช่างไทย"

148 จดัซ้ือรถยนต์ราชการ ๑๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายสมจต์ิ  คงเจริญ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
2.นายปญัญา  สอนออ่ง พนักงานสถิติ
3.นายสยาม  พึง่มาก พนักงานสถิติ

149 จดัซ้ือชุดคาปาซิเตอร์เคร่ืองปรับอากาศ ๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีระยุทธ  มณฑปใหญ่ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

150 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชฎพร  ผลาภริมย์ พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

151 จดัซ้ือฮาร์ดดิสเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

152 จดัซ้ือบริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

153 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

154 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

155 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร KYOCERA TASKalfa 3010i ๑๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

156 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

157 จดัซ้ือบริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

158 จา้งท าปา้ยฟิวเจอร์บอร์ดโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

159 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

160 ซ้ือพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" และ "วันยุทธหตัถี ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสรัญญา  มั่นศรีจนัทร์ พนักงานสถิติ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจ าป ี2563

161 จดัซ้ือแบตเตอร่ีโทรศัพท์ส านักงาน ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

162 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะ ๒๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณา  แกว้บวัดี นักวิชาการสถิติช านาญการ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 พิเศษ

2.นางสาวณัฐพร  ยิ่งสกลุ พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

163 จา้งถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติ ๓๐ ม.ค.๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ระดับจงัหวัด จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2563

164 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

165 จดัซ้ือบริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

166 จา้งท าปา้ยไวนิลโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววรรณา  แกว้บวัดี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พิเศษ

๒.นางสาวสรัญญา  มั่นศรีจนัทร์ พนักงานสถิติ
๓.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

167 เช่าบริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

168 จดัซ้ือบริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

169 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ราชการ ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

170 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

171 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฏฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

172 จดัซ้ือพวงมาลา เพือ่ใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรม ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฏฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการ
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รัชกาลที่ 4

173 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Samsung ProXpress ส านักงานฯ ๒๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฏฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการ

174 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

175 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ประจ าป ี2562

176 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

177 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

178 ซ้ือกระเปา๋เพือ่เปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวเอมอร  เจยีมตน พนักงานสถิติ

3.นางสาวชวนพิศ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถิติ

179 จา้งท าสีและพ่นสีโลโกร้ถยนต์ส านักงานสถิติแหง่ชาติ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

180 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

181 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

182 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

183 จา้งท าปา้ยเพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
พ.ศ. 2563

184 จา้งท าปา้ยเพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
พ.ศ. 2563

185 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

186 จา้งล้าง ตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๑๙ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฏฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

187 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฏฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

188 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

189 จดัจา้งเปล่ียนมือเปดิกระบะท้ายรถยนต์ส านักงานฯ ๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

190 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

191 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

192 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ตกแต่งรถส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๒๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฏฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิเศษ

193 จา้งท าปา้ยไวนิลรูปมาดีโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563 ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

194 จา้งท าขาต้ังปา้ยไวนิลรูปมาดีโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนวลจนัทร์  บญุส่ง พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

195 จา้งท าของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางนวลจนัทร์  บญุส่ง พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

196 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจรัิชญาภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จ านวน ๘ รายการ 2.นางสาวกศุลิน  เกสรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

197 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ
จ านวน ๑๔ รายการ 2.นางสาวศิริพร  คุณากรสกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

198 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจรัิชญาภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
๗๖ จงัหวัด 2.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

199 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถิติ

200 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภสัธธร  ดาจนัทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

201 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภสัธธร  ดาจนัทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

202 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภสัธธร  ดาจนัทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

203 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภสัธธร  ดาจนัทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระมงกฏุเกล้าเจา้อยู่หวั

204 จา้งท ากระเปา๋เพือ่เปน็ของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจ ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวสุทิชา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

205 จา้งท าปา้ยไวนิลและสัญลักษณ์การ์ตูนมาดี เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

206 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถิติ
และเคหะ พ.ศ. 2563

207 จา้งงานปรับปรุงส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการก าหนด 1.นางสาวเอื้ออารีย์  บวัทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ร่างขอบเขตงาน (TOR) 2.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

คณะกรรมการก าหนด 1.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
ราคากลาง 2.นายกติติชัช  เพ็งพันธ์ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

คณะกรรมการพิจารณา 1.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
ผลการประกวดราคา 2.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ
อเิล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจ 1.นางสาวเอื้ออารีย์  บวัทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
การจา้ง/ตรวจรับพัสดุ 2.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

208 จดัซ้ือของสมนาคุณใหก้บัครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะ ๒๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอษุณี  ทองมี ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

209 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส าเนาดิจติอล ๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ

210 จา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังแขวน ๒๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

211 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธิพงษ์  กาฬสินธุ์ ผู้ช่วยจพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

212 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนณรงค์  แกว้แท้ พนักงานสถิติ

213 จดัจา้งพิมพ์สรุปผลการจดังานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๒๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จนัทร์ดี นักวิชาการสถิติช านาญการ
คร้ังที่ ๓๓ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ พิเศษ

214 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  บญุกล่ัน พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

215 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาสภมี  อาจวิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

216 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงหช์ัย  ปฐมวานิช เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

217 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงหช์ัย  ปฐมวานิช เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
2.นายปกรณ์  บญุกล่ัน พนักงานสถิติ
3.นายภาสภมี  อาจวิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

218 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงหช์ัย  ปฐมวานิช เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

219 จา้งท าตรายางส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  บญุกล่ัน พนักงานสถิติ

220 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาสภมี  อาจวิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

221 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุพิน  ผาทอง เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
2.นายภาสภมี  อาจวิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวภริมย์  สุทสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

222 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุปราณี  บาลโคตรคุณ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
2.นายภาสภมี  อาจวิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวภริมย์  สุทสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

223 ซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโคงรงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงหช์ัย  ปฐมวานิช เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 (แกว้เยติ) 2.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวจติรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

224 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหตัถีของสมเด็จพระนเรศวร ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภริมย์  สุทสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
มหาราช" ประจ าป ี2563

225 จดัซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรารัตน์  จนัทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

226 จดัซ้ือตลับผงหมึกเคร่ืองแฟกซ์ ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจติรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

227 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจติรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

228 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภริมย์  สุทสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563
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ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

229 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

230 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

231 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงาน ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

232 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ส านักงาน ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวสดใส  สอิ้งทอง พนักงานสถิติ
3.นางสาวประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถิติ

233 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวสดใส  สอิ้งทอง พนักงานสถิติ
3.นางสาววันเพ็ญ  ภูม่ณีวงษ์ พนักงานสถิติ

234 จดัซ้ือน้ ามันประจ าปงีบประมาณ 2563 ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

235 จดัซ้ือกระเปา๋ผ้าของสมนาคุณใหก้บัครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจ ๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

236 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าป ี2562

237 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

238 ซ้ือหมึกพิมพ์ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

239 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

240 จา้งซ่อมเคร่ืองกอ็ปปีป้ร้ิน ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

241 จา้งลบสีประตูรถยนต์ส านักงาน ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

242 จา้งพ่นสีประตูรถยนต์โลโกก้ระทรวงดิจทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

243 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ประจ าป ี2563 ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

244 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดวันยุทธหตัถี ประจ าป ี2563 ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

245 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563

246 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

247 จดัซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร ๑๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

248 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้เพือ่ใช้ในพิธีถวายบงัคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจ าป ี2563

249 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ติดรถส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

250 จดัซ้ือ พ.ร.บ. รถยนต์ส านักงานประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

251 จา้งปรับปรุงส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บญุยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวเพ็ญนภา  หมื่นทา นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
3.นางสาวประนอม  จนัทรดี พนักงานสถิติ

252 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธิเ์ทศ พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

253 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ๑๖ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องออ่น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

254 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

255 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องออ่น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

256 จดัซ้ือของสมนาคุณใหก้บัครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะ ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอจัฉรามณี  สุทิน เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

257 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 ๒๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องออ่น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

258 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอานีตา  เบญ็อารีฟีน นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

259 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ซีทรูพร้อมติดต้ัง เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริทิพย์  แซ่เล้า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

260 จดัซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ 76 จงัหวัด ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ

261 จา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศพร้อมเช็คเติมน้ ายา ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถิติ

262 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องออ่น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

263 จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงาน ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องออ่น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

264 จา้งท าปา้ย standy เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และเคหะ พ.ศ. 2563

265 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภชิัย  สุทธิรักษ์ พนักงานขับรถ

266 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

267 จดัซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ 76 ๒๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถิติ
จงัหวัด

268 จา้งจดัประชุมคณะกรรมการจดัท าข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถิติ
เพือ่การบริหารระดับพืน้ที่

269 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภชิัย  สุทธิรักษ์ พนักงานขับรถ

270 จา้งท าพานพุม่เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจ าป ี๒๕๖๓ ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริทิพย์  แซ่เล้า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

271 จดัซ้ือวัสดุงานโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑๘ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธิเ์ทศ พนักงานสถิติ

272 จดัจา้งเข้าเล่มรายงานสมุดจงัหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. ๒๕๖๒ ๑๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

273 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศเปล่ียนคาปาซิเตอร์ ๒๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

274 จา้งท าของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.63 ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอญัชลี  ศิริออ่น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

275 จา้งท าปา้ยไวนิล ๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกต  พวงมาลัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

276 จา้งท าปา้ยสแตนด้ีมาดี (โครงการ สปค.63)  พร้อมขาต้ัง ๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนาการ  ศีติสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

277 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน กน 7003 สระบรีุ ๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอญัชลี  ศิริออ่น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

278 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์ กจิกรรมโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

279 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ SHARP รุ่น MX-315N ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสายฝน  จนัทร์แกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

280 ซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส านักงาน ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

281 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายกฤติธี  ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
พ.ศ. 2563 2.นายธนาการ  ศีติสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายชลชาติ  ทองศรี เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

282 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ คณะกรรมการตรวจรับ 1.นายใจชนะ  อรุณเนตร เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
2.นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ
3.นางสาวสุกญัญา  ฟักหว่าง พนักงานสถิติ

283 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดส านักงาน ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภคัญาดา  สุวรรณเล็ก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

284 จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ๑๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

285 จา้งท ากระเปา๋ผ้าลายขาวม้าเพือ่เปน็ของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ
โครงการ สศส. 2563

286 จา้งท าสแตนด้ี (standee)  มาดีสีฟ้าเพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ
โครงการ สปค.63

287 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล ปา้ยโฟมบอร์ด สแตนด้ี มาดีสีเหลือง ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

288 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหตัถี ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุกญัญา  ฟักหว่าง พนักงานสถิติ

289 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ยี่หอ้ Canon Pixma MP 287 ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

290 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

291 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุดารัตน์  สุภสิิงห์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

292 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

293 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ๓๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจติรหทัย  ปตัตาลาโพธิ์ พนักงานสถิติ

294 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจติรหทัย  ปตัตาลาโพธิ์ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

295 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

296 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจติรหทัย  ปตัตาลาโพธิ์ พนักงานสถิติ

297 จา้งท าปา้ยไวนิลและปา้ยสติกเกอร์ เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนันทนา  บญุสร้าง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 พิเศษ

298 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใช้ร่วมพิธีวางพานพุม่ถวายราชสักการะ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพรรษา  สินทธรรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
พระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหตัถี
ประจ าป ี2563

299 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจติรหทัย  ปตัตาลาโพธิ์ พนักงานสถิติ

300 จา้งท าปา้ยไวนิลและปา้ยสติกเกอร์ เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจติรหทัย  ปตัตาลาโพธิ์ พนักงานสถิติ
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

301 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

302 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

303 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจติรหทัย  ปตัตาลาโพธิ์ พนักงานสถิติ

304 เบกิค่าธรรมเนียมหอ้งประชุมในการจดัประชุมคณะกรรมการสถิติ ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ระดับจงัหวัด  จงัหวัดสิงหบ์รีุ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓

305 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

306 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

307 จดัซ้ือของสมนาคุณใหก้บัครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะ ๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ์ พนักงานสถิติ

308 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

309 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

310 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

311 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

312 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใช้จดัท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม พนักงานสถิติ

313 จดัท าสต๊ิกเกอร์องิเจท็ เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และเคหะ พ.ศ. 2563
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

314 จดัท าสต๊ิกเกอร์องิเจท็ (ขนาดอื่นเพิม่เติม) เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

315 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

316 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชุมผ่านระบบ Video Conference ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงค์นุช  แกว้มาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

317 จดัท าสต๊ิกเกอร์องิเจท็ เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และเคหะ พ.ศ. 2563

318 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี๒๕๖๓

319 จา้งท าปา้ยไวนิล เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และเคหะ พ.ศ. 2563

320 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

321 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

322 จา้งบ ารุงรักษาระบบสายแลนด์ ภายในส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

323 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

324 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

325 จดัท าเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
พ.ศ. 2563 2.นางสาววลัยพรรณ  ไพรวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

326 จดัซ้ือหมึกถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ RICHON รุ่น MP 2580 ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

327 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บญุศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

328 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุพรรณบรีุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

329 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

3.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถิติ
330 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชิษณุ  อาดี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

2.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ
3.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

331 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชิษณุ  อาดี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
 พ.ศ. 2563 2.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ
332 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

ระดับพืน้ที่ ๗๖ จงัหวัด
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

333 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (DocuCentre-IV 3060 Drum Cartridge ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชิษณุ  อาดี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
LongLife) 2.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

3.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถิติ

334 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางเสาวณี  อตุศรียา พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

335 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๗ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

336 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ประจ าป ี2562" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวไพรัตน์  ทองบญุมา พนักงานสถิติ

337 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ประจ าป ี2563 ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวไพรัตน์  ทองบญุมา พนักงานสถิติ

338 จดัท าปา้ยไวนิล เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2563

339 จดัท าสปอตวิทยุพร้อมเผยแพร่สปอตวิทยุ เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกลุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

340 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันยุทธหตัถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถิติ

 ประจ าป ี2563

341 ซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกลุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางเสาวณี  อตุศรียา พนักงานสถิติ
3.นางสาวไพรัตน์  ทองบญุมา พนักงานสถิติ

342 จดัซ้ือจดัจา้ง ตรวจเช็คระยะบ ารุงรักษาและเปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
รถยนต์ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร

343 จดัท าปา้ยสแตนด้ี การ์ตูนมาดีประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

และเคหะ พ.ศ. 2563

344 ซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

76 จงัหวัด 2.นางเสาวณี  อตุศรียา พนักงานสถิติ
3.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

345 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ" ๒๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี25863

346 จดัท าสต๊ิกเกอร์รถยนต์ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกลุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

และเคหะ พ.ศ. 2563

347 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

348 เช่าอาคารเปน็ที่เกบ็พัสดุครุภณัฑ์ ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

349 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

350 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

351 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงาน ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

352 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
ประจ าป ี2562 และวางแผน

353 จดัซ้ือผ้าขนหนู ขนคู่ หนา 8 ปอนด์ ขนาด 24 x 48 นิ้ว ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ
3.นางนภสักร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

354 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

355 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

356 จา้งท าสแตนด้ีรูปมาดี และปา้ยไวนิล เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 และวางแผน

357 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

358 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

359 จดัจา้งท าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

360 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
พระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้ของจงัหวัดเชียงราย และวางแผน

361 เช่าอาคารเปน็ที่เกบ็พัสดุครุภณัฑ์ ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

362 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

363 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

364 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาดส านักงาน ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

365 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อปุระ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
2.นางนลินรักษ์  บญุมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวอจัฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

366 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรวัช  โกมานชุน พนักงานสถิติ
2.นายไพฑูรย์  ค าจนิะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายอนุพงษ์  สิงหราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

367 จา้งเหมาพนักงานรักษาความปลอดภยัประจ าส านักงาน ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายองัศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

368 ซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อปุระ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
พ.ศ. 2563 2.นางดารุณี  แว่นแกว้ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอจัฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

369 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อปุระ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

370 ซ้ือหลอดไฟฟ้า ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายองัศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

371 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้แหง้ เพือ่ใช้ในพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อปุระ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ประจ าป ี2563

372 จา้งตรวจเช็คและซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าประจ าส านักงาน ๒๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภรัิกษ์  แสวง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

373 ซ่อมแซมและปรับปรุงหอ้งน้ าส านักงาน ๒๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายองัศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

374 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อปุระ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

375 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อปุระ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

376 ปรับปรุงระบบประปาประจ าส านักงาน ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภรัิกษ์  แสวง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

377 ซ้ือวัสดุส านักงาน (แฟ้มหว่งด า) ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดารุณี  อปุระ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

378 จา้งเหมาบริการออกแบบสต๊ิกเกอร์ตกแต่งรถยนต์เพือ่ประชาสัมพันธ์ ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อปุระ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2.นายวรวัช  โกมานชุน พนักงานสถิติ

3.นายไพฑูรย์  ค าจนิะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

379 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จณิะเสน เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

380 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ จ านวน ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จณิะเสน เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
4 เคร่ือง

381 ซ้ือวัสดุส านักงานการจดัประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานสถิติ ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จณิะเสน เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
ระดับจงัหวัด รอบที่ 1/2563

382 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จณิะเสน เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
พ.ศ. 2563

383 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จณิะเสน เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
แหง่ชาติ

384 จา้งท าตรายาง ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จณิะเสน เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

385 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ส านักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานราชการ
3.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานราชการ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

386 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๗ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถิติ
3.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

387 จา้งท าของสมนาคุณใหก้บัครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะ ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 พิเศษ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถิติ
3.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

388 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิเศษ
และวันพ่อแหง่ชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2562

389 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถิติ
3.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

390 จดัซ้ืออะไหล่ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร โตชิบา ๔๕๗ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา  บวัเกตุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
๒.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

391 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

392 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุจริาภรณ์  รูปจนัทร์ พนักงานสถิติ

393 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา  บวัเกตุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
๒.นายกติติชัย  เดชศรี พนักงานสถิติ
๓.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

394 จา้งท าตรายาง ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

๒.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ
๓.นางล าภ ู บตุรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

395 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา  บวัเกตุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
๒.นายบญุส่ง  คุ้มโพธิ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
๓.นางล าภ ู บตุรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

396 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา  บวัเกตุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
พระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้ ประจ าป ี๒๕๖๓ ๒.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

๓.นางล าภ ู บตุรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

397 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางนริศรา  บวัเกตุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
จฬุาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์ ประจ าป ี๒๕๖๓ ๒.นางสาวปยินุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

๓.นางล าภ ู บตุรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

398 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จณิะ พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

399 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ประจ าปงีบประมาณ ๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน คณะกรรมการก าหนด 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 (รอบวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 ม.ีค. 63) รายละเอยีดงานและ 2.นางวิไรรัตน์  ปอ้งแกว้ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

คุณลักษณะเฉพาะของ 3.นางสาวกรกนก  จณิะ พนักงานสถิติ
การจา้งเหมาบริการ
พนักงานท าความสะอาด

400 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ประจ าปงีบประมาณ ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 (รอบวันที่ 1 พ.ย. 62 - 31 ม.ีค. 63)

401 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  ลีหกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

402 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ๑๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ

403 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ๑๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  พรมเสน เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

404 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ๒๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

405 ซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นายณัฐชัย  ค่ายแกว้ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรกนก  จณิะ พนักงานสถิติ

406 จา้งจดัพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2562 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

407 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถประจ าส านักงาน ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสัญญา  อนิหล้า พนักงานสถิติ

408 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ยี่หอ้ Brother รุ่น HL-3170 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
CDW

409 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  ลีหกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

410 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

411 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2563 พิเศษ

412 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล) ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  ลีหกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

413 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ ink-jet ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

414 ซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ
๗๖ จงัหวัด (จงัหวัดน่าน)

415 จา้งท าตรายาง ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

416 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๐ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  ลีหกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

417 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 พิเศษ

418 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ตกแต่งติดรถส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๑๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

419 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนารี  ลีหกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

420 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าปงีบประมาณ ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 (รอบวันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63) พิเศษ

2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ
3.นางสาวกรกนก  จณิะ พนักงานสถิติ

421 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ประจ าปงีบประมาณ ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 (รอบวันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63)

422 จา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพัฒนา  อตุรพงษ์ พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

423 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

424 จา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรณวิภา  ใจเสียง พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

425 เช่าอาคารเพือ่ใช้เปน็ที่เกบ็พัสดุครุภณัฑ์ของส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายคเชนทร์  อึ่งสกลุ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายทวีศักด์ิ  จนิดาลักษณ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
3.นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

426 จา้งเหมาพนักงานขับรถ ๒๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีศักด์ิ  จนิดาลักษณ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
2.นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ
3.นายอทุิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

427 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

428 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธงชัย  วงศ์ขัติย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

429 จา้งซ่อมวัสดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเพิก  ไทยเหนือ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

430 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุ่งทิวา  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

431 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคเชนทร์  อึ่งสกลุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

432 ซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและ ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรณวิภา  ใจเสียง พนักงานสถิติ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

433 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

434 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใช้ในพิธีวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ
และวันยุทธหตัถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

435 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทวีศักด์ิ  จนิดาลักษณ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

436 จดัท าปา้ยไวนิลโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563 ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเพิก  ไทยเหนือ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

437 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปรีชาพร  ท าทอง พนักงานขับรถ

438 จา้งท าตรายาง ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

439 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องใน "วันมาตรฐานฝืมือแรงงานแหง่ชาติ" ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2563

440 จดัซ้ือเส้ือยืดกฬีายี่หอ้ BM สปอร์ต เพือ่เปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือน ๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิจติร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชวลิต  ธีรกรียุต นักวิชาการสถิติช านาญการ
ตัวอย่าง โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน 2.นางสุพรรณิการ์  มหาวัน พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563 3.นางสาวนิติยา  เจศรีชัย พนักงานสถิติ

441 จา้งท าสแตนด้ีพร้อมขาต้ัง เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิจติร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

442 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิจติร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวุฒิชัย  ปะสิริ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

443 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

444 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๖ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

445 จา้งท าของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

446 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

447 เช่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

448 จา้งตรวจเช็คบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

449 เช่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

450 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด ร่วมพิธีถวายพานพุม่ดอกไม้สด และถวายบงัคม ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

451 เช่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

452 จดัซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

453 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

454 จา้งท า Standee การ์ตูนมาดีพิษณุโลก โครงการส ามะโนประชากร ๒๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และเคหะ พ.ศ. 2563

455 เช่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

456 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

457 เช่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

458 จา้งท า Sticker มาดี โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

459 จา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

460 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

461 เช่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

462 ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

463 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

464 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

465 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการ

466 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวพนิดา  สกลุวงศ์สาลี พนักงานสถิติ

467 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๑ พ.ย. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าป ี2562

468 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

469 จา้งท าภาพสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  สกลุวงศ์สาลี พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563 (ติดรถยนต์ราชการ)

470 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรทัย  บวัระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

471 จดัจา้งถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ
ระดับจงัหวัด

472 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

473 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราชมหาราช บรมนาถบพิตร

474 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

475 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

476 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

477 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ประจ าป ี2562



40
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

478 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๑๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

479 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

480 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

481 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

482 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

483 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการ สศส.63 ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายวัชระ  สารตันติพงศ์ พนักงานสถิติ
3.นายสันติ  ชัยวิรัช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

484 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

485 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

486 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

487 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

488 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ Rico AFICIO MP3054SP ๒๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสันติ  ชัยวิรัช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

489 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

490 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

491 จดัซ้ือวัสดุในการจดัประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจงัหวัด ๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๗๖ จงัหวัด
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓

492 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. ๒๕๖๓

493 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

494 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ปงีบประมาณ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 2.นายสถาพร  เทอดโยธิน เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถิติ

495 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ ประจ าส านักงานฯ พ.ศ. 2563 ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสถาพร  เทอดโยธิน เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน

496 จา้งท าของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นายสถาพร  เทอดโยธิน เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถิติ

497 จา้งเหมาบริการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปอ้มชัย  ยอดยิ่ง นักวิชาการสถิติช านาญการ
และเคหะ พ.ศ. 2563
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

498 การเช่าอาคารสถานที่เอกชนเพือ่ใช้เกบ็พัสดุ/ครุภณัฑ์ และเอกสาร ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
รายงานฯ ของส านักงาน

499 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
2.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถิติ
3.นางสาววาสนา  จนัตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

500 จา้งเหมาบริการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
และเคหะ พ.ศ. 2563

501 จดัซ้ือพัสดุเพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563

502 ซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
๗๖ จงัหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

503 จา้งเหมาบริการออกแบบสต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

504 แต่งต้ังคณะกรรมการส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองเชื้อเพลิง ๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการส ารวจและ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของรถส่วนกลาง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดเกณฑ์การใช้ 2.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงของ 3.นางเขมณัฏฐ์  สิริวุทธิโยทัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
รถส่วนกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

505 จา้งท ากระเปา๋ เพือ่เปน็ของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจ ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวประภสัสร  ค าเขื่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวจนัทร์ศรี  สว่างใส พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุภาภรณ์  ฝ้ันชมภู พนักงานสถิติ

506 แต่งต้ังหวัหน้าเจา้หน้าที่และเจา้หน้าที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง หวัหน้าเจา้หน้าที่ 1.นางปณุณภา  รัตนบรีุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
เจา้หน้าที่ 2.นางสาวจฬุารัตน์  ทะปะละ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ ดูแล 3.นางเขมณัฏฐ์  สิริวุทธิโยทัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
รับผิดชอบเกี่ยวกบัวัสดุ
ของส านักงาน

ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ ดูแล นายนิวัตร์  สุปนิะ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบเกี่ยวกบัครุภณัฑ์
ของส านักงาน

ผู้ช่วยเจา้หน้าที่ ดูแล นางสาวสุภาภรณ์  ฝ้ันชมภู พนักงานสถิติ
รับผิดชอบเกี่ยวกบัการจา้ง
เหมาบริการพนักงาน
ขับรถยนต์และพนักงาน
ท าความสะอาดส านักงาน

507 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

508 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

509 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง จ าหน่ายพัสดุครุภณัฑ์ ๑๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการสอบหา ๑.นางสาวประภสัสร  ค าเขื่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อเท็จจริง จ าหน่าย ๒.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

พัสดุครุภณัฑ์ ๓.นางสาวพิมพ์ภรัณย์  วงค์ตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

510 แต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุของส านักงานสถิติจงัหวัด ๒๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการก าหนด ๑.นางวิลาวรรณ  ฟูธรรม นักจดัการงานทั่วไป
ล าปาง ราคากลาง ปฏบิติัการ

๒.นางสาวอจัฉราภสัร์  พิศาลเดชาภริมยพ์นักงานสถิติ
๓.นางสาวเสาวภา  ปอ้สาย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการขาย ๑.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒.นางสาวจนัทร์ศรี  สว่างใส พนักงานสถิติ
โดยการเจรจาตกลงราคา ๓.นางสาวธิดาพรรณ์  รัตนารักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

511 จา้งท ากระเปา๋ เพือ่เปน็ของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจ ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมวินดา  สุขบรีุ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  ปญัเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

512 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

513 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในงานโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัจริา  บญุมาลัย พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

514 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในราชการส านักงานสถิติจงัหวัดล าพูน ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัจริา  บญุมาลัย พนักงานสถิติ

515 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

516 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ
ระดับพืน้ที่ 76 จงัหวัด

517 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ๒๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถิติ

518 ขอซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภทัรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

519 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ประจ าป ี2563 ๑๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

520 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสงวนพล  ดนุชนินทร์ พนักงานขับรถยนต์ราชการ

521 จา้งท าสต๊ิกเกอร์โฟมสแตนด้ีมาดีสุโขทัยโครงการส ามะโนประชากรและ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
เคหะ พ.ศ. 2563

522 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภทัรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

523 จา้งท าสต๊ิกเกอร์โฟมโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

524 จา้งท าปา้ยไวนิลโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๒๐ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

525 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสงวนพล  ดนุชนินทร์ พนักงานขับรถยนต์ราชการ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

526 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์ส านักงานเพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

527 จา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

528 จา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๖ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจกัริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

529 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศที่ใช้ภายในส านักงานฯ ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ

530 จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเช็คระยะ 10,000 กโิลเมตรของรถยนต์ ๑๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส านักงานฯ

531 จา้งท ากระเปา๋ผ้า เพือ่เปน็ของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการ ๑๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

532 จา้งท าพานพุม่ (ดอกไม้สด) เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจฬุาพันธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราชมหาราช บรมนาถบพิตร

533 จา้งท าพวงมาลาเพือ่สักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหกั ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

534 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์เพือ่การประชาสัมพันธ์และกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประเทือง  เรียนแพง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

535 จา้งท าไวนิลเพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เคหะ พ.ศ. 2563

536 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสารยี่หอ้ Brother รุ่น HL - L2370DN ๑๙ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตรีทิพยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถิติ

537 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจงัหวัด ๒๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
อตุรดิตถ์ คร้ังที่ 1/2563

538 จา้งท าโปสเตอร์สีส าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจงัหวัด ๒๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
อตุรดิตถ์ คร้ังที่ 1/2563

539 จา้งเตรียมเอกสารส าหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจงัหวัด ๒๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ
อตุรดิตถ์ คร้ังที่ 1/2563

540 จา้งท าพานพุม่ (ดอกไม้ประดิษฐ์) เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาท ๒๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจฬุาพันธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการ
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้" และการ พิเศษ
จดังาน "วันข้าราชการพลเรือน ประจ าป ี๒๕๖๓"

541 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
2.นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ
3.นางจงกล  เอี่ยมรอด พนักงานสถิติ

542 น ารถยนต์ราชการซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ที่เส่ือมสภาพ ๒๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

543 น ารถจกัรยานยนต์ราชการตรวจเช็คสภาพ ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

544 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาววราภรณ์  อนิทสิทธิ์ พนักงานสถิติ

3.นางจงกล  เอี่ยมรอด พนักงานสถิติ

545 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
พ.ศ. 2563

546 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

547 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๒๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

548 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

549 เบกิค่าใช้จา่ยในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจงัหวัด จดัท า ๑๙ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ชุดข้อมูลเพือ่เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล จงัหวัดอทุัยธานี
คร้ังที่ 1/2563

550 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
พ.ศ. 2563 2.นางสาวดวงกมลวรรณ  วงค์พุทธค า พนักงานสถิติ

551 จา้งล้างท าความสะอาดและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๒๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอทุัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

552 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปทิตตา  อนิทองชู ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

553 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปทิตตา  อนิทองชู ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

554 จา้งตรวจเช็คสภาพและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางประจ าส านักงาน ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถิติ
สถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์

555 จา้งซ่อมแกไ้ขและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ ยี่หอ้ Sumsung PX ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถิติ
Press SL-M4030ND

556 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกณัทิมา  จรูญลัดดากลุ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

557 จา้งติดฟิล์มกนัความร้อนหอ้งท างานหวัหน้าส่วนราชการส านักงานสถิติ ๒๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ
จงัหวัดกาฬสินธุ์

558 จา้งซ่อมแกไ้ขและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ ยี่หอ้ Brother รุ่น ๒๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถิติ
MFC-8510 DW S/N 00001

559 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2562 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกณัทิมา  จรูญลัดดากลุ พนักงานสถิติ

560 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางกณัทิมา  จรูญลัดดากลุ พนักงานสถิติ

3.นางสาวจฬุารัตน์  ศรีทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

561 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ประจ าป ี2563 ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกณัทิมา  จรูญลัดดากลุ พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

562 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวร ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถิติ
มหาราช เนื่องในวันยุทธหตัถี ประจ าป ี2563

563 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ

564 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ปา้ยพร้อมติดต้ัง เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ปา้ย

565 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ตกแต่งติดรถส าหรับประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

566 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ยี่หอ้ Brother รุ่น HL-L2375DW ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถิติ
จ านวน 1 กล่อง

567 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกณัทิมา  จรูญลัดดากลุ พนักงานสถิติ

568 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ

569 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอี่ยมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

570 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธีรชัย  หนูจติ พนักงานสถิติ
2.นางมยุวรรน  ศรีโย พนักงานสถิติ
3.นางสาวจนิตหรา  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

571 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุ่งกาล  บรุาณรักษ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
2.นางปิน่อนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ
3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

572 จา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนิตหรา  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

573 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางปิน่อนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

574 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนิตหรา  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

575 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

576 จดัซ้ือชุดหมึกพิมพ์ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนิตหรา  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

577 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2562 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

578 จา้งท าพวงมาลา ร่วมในพิธีร าลึก ฯพณฯ จอมพล สฤษด์ิ  ธนรัชต์ ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปิน่อนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

579 จา้งท าแบค็ดร็อป เพือ่ปรับปรุงภมูิทัศน์หอ้งประชุมส านักงานสถิติจงัหวัด ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ
ขอนแกน่

580 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวร ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอี่ยมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
มหาราช เนื่องในวันยุทธหตัถี ประจ าป ี2563
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

581 จดัซ้ือหมึกพิมพ์ ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจติ พนักงานสถิติ

582 จดัซ้ือหมึกพิมพ์ ๑๒ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจติ พนักงานสถิติ

583 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  นาโพธิ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

584 จา้งท าพานพุม่ (ดอกไม้สด) เนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๒๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดขอนแกน่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมยุวรรน  ศรีโย พนักงานสถิติ
พระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้" และงาน "วันข้าราชการ
พลเรือน ประจ าป ี๒๕๖๓"

585 จา้งท าของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 และวางแผน

586 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

587 ซ้ือวัสดุครุภณัฑ์ส านักงานเพือ่ใช้ในส านักงาน ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

588 ซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจงัหวัด ๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการ
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ พิเศษ

589 จา้งเหมางานตรวจซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

590 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
พ.ศ. 2563

591 จา้งท าปา้ยไวนิลปา้ยไดคัต เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาพร  คันธราช เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ 2.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

592 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

593 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางตรวจเช็คสภาพตามระยะทาง ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาพร  คันธราช เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
2.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถิติ
3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

594 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

595 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวทัดตา  จนัทรพัฒนา พนักงานสถิติ

596 จา้งท าปา้ยไวนิล เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถิติ
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

597 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

598 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

599 เช่าอาคารเอกชน ๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นายจรัิฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

600 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

601 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

602 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

603 เช่าอาคารเอกชน ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้ากาญ พนักงานสถิติ
3.นายจรัิฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

604 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

605 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าป ี2562"

606 จา้งเหมาด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

607 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

608 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจรัิฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

609 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

610 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชยุตรา  มุ่งบญุ พนักงานสถิติ
2.นางสาวอนุลักษณ์  อดทน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป
3.นายกฤษฎา  กริชนอก เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

611 จา้งเหมาท าสแตนด้ีโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563 ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

612 จดัซ้ือของสมนาโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

613 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๕ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

614 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

615 ซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหตัถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ



48

แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

616 ซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

617 จา้งเหมาด าเนินงานพนักงานขับรถยนต์ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

618 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

619 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจรัิฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

620 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

621 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางไพจติ  ยิ่งถาวร เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

622 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

623 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

624 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบดิาแหง่มาตรฐานการช่างไทย ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

625 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธิดารัตน์  ทิพรม เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

626 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

627 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

628 ค่าเช่าอาคารเอกชน ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ
3.นายจรัิฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

629 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

630 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
76 จงัหวัด 2.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

631 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
เจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้"

632 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธิดารัตน์  ทิพรม เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

633 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

634 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

635 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

636 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

637 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

638 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

639 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

640 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงรัก  โยธาภกัดี พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องใน
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

641 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

642 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
2.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
3.นางสาวจงรัก  โยธาภกัดี พนักงานสถิติ

643 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
2.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
3.นางสาวจงรัก  โยธาภกัดี พนักงานสถิติ

644 จดัท าตรายาง ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

645 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยวัฒน์  พลอยกณัหา พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

646 จดัซ้ือผ้าเช็ดตัวเพือ่เปน็ของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจ ๑๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสาทพร  ดวงมณี เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

647 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

648 ซ้ือวัสดุเพือ่ใช้ในการจดัประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจงัหวัด ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
ภายใต้การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่
พ.ศ. ๒๕๖๓ จงัหวัดมหาสารคาม

649 ซ้ือวัสดุ (เพิม่เติม) เพือ่ใช้ในการจดัประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
จงัหวัดภายใต้การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่
พ.ศ. ๒๕๖๓ จงัหวัดมหาสารคาม

650 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๓ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา  มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

651 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๓ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา  มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

652 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๓๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา  มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

653 ซ้ือน้ ามันดีเซล ๓๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา  มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

654 จา้งเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

655 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

656 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา  มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าป ี2562"

657 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๑๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา  มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

658 จา้งเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

659 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

660 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

661 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

662 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 2.นางปาริชาติ อปุชัย พนักงานสถิติ

3.นางดวงพร จนัปุม่ พนักงานสถิติ

663 การจา้งเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์  ทองออ่น พนักงานสถิติ

664 การจา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์  ทองออ่น พนักงานสถิติ

665 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สอ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

666 จดัซ้ือน้ ามันดีเซล ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

667 จา้งเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

668 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

669 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

670 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

671 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

672 จา้งเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

673 เช่าใช้บริการสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

674 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน พนักงานสถิติ

675 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

676 จดัจา้งถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

677 จดัจา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 2.นางดวงพร  จนัปุม่ พนักงานสถิติ

3.นางปาริชาติ  อปุชัย พนักงานสถิติ

678 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจษิยา มุกดาจารุจนิดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

679 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภสูะทด พนักงานสถิติ

680 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภสูะทด พนักงานสถิติ

681 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภสูะทด พนักงานสถิติ

682 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2563 ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปริญญา  ภสูะทด พนักงานสถิติ

683 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๒๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจติรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

684 จดัซ้ือชุดหมึกพิมพ์ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ ศรีเนตร พนักงานสถิติ
2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
3.นางปริญญา  ภสูะทด พนักงานสถิติ

685 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประจวบ ศรีเนตร พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภสูะทด พนักงานสถิติ

686 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
76 จงัหวัด 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภสูะทด พนักงานสถิติ

687 จดัท าปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
พ.ศ. 2563 2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

688 จดัท าปา้ยไวนิลและสต๊ิกเกอร์ติดข้างรถยนต์ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 2.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

689 จา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษพระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

690 จา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

691 จดัซ้ือกระด่ิงไร้สายเพือ่ใช้ในงานส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

692 จา้งท าปา้ยไวนิลและตุ๊กตา STANDY ๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

693 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษประจ าป ี2562

694 ซ้ือกรอบรูปเกยีรติบตัรเพือ่ใส่หนังสือรับรองผลการปฏบิติังานโครงการ ๒๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ
ระบบการจดัเกบ็ข้อมูลโครงสร้างพืน้ฐานฯ

695 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

696 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2562 ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

697 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

698 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

699 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหตัถีสมเด็จพระนเรศวร ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ
มหาราช"

700 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดท าเนียบบคุลากรสายงานการบงัคับบญัชา ๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

701 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ



53

แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

702 จา้งถ่ายเอกสารประกอบการจดัประชุมคณะท างานจดัท าชุดข้อมูล ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ
เพือ่การตัดสินใจ

703 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่มาตรฐานงานช่างไทย" ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

704 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดหนา 5 มิลลิเมตร พร้อมเสาถือ ๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ
เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ .ศ. 2563

705 จา้งถ่ายเอกสารประกอบการจดัประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ
จงัหวัด จงัหวัดร้อยเอด็ คร้ังที่ 1/2563

706 จา้งถ่ายเอกสารรายชื่อเครือข่าย ๓ ภาคส่วน ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

707 จา้งล้างอดัฉีดรถยนต์ราชการ ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

708 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา ๒๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

709 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ

710 จดัซ้ือพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 16 ต.ค. 62 ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจ าป ี2562

711 จดัซ้ือพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 22 ต.ค. 62 ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั ประจ าป ี2562

712 จา้งท าตรายาง 24 ต.ค. 62 ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ

713 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 28 ต.ค. 62 ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ

714 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

715 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ

716 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ๕ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และวันพ่อแหง่ชาติ พ.ศ. 2562

717 จา้งท าสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมขาต้ัง เพือ่ประชาสัมพันธ์ ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

718 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 2 ม.ค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ

719 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหตัถีสมเด็จพระนเรศวร ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองวิทย์  ชาค ารุณ พนักงานสถิติ
มหาราช"

720 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองวิทย์  ชาค ารุณ พนักงานสถิติ

721 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ
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722 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 2 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแกว้ พนักงานสถิติ

723 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชิดชนก  สมมิตร์ พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ

3.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

724 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563 2.นางสาวชิดชนก  สมมิตร์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวปทัมาวรรณ ลุนนาแซง พนักงานสถิติ

725 จา้งถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ ๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ
จงัหวัดศรีสะเกษ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓

726 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

727 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ

728 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

729 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เพือ่ร่วมกจิกรรมเทอดพระเกยีรติ ๑๗ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

730 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

731 จา้งเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

732 จา้เหมาบริการคนท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือนตุลาคม 2562 ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

733 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ

734 จดัซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบยีน กท 9014 ๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
สกลนคร

735 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

736 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

737 จดัซ้ือหมึกเพือ่ใช้ในส านักงาน ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ

738 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
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739 จา้งเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

740 จา้เหมาบริการคนท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือนพฤศจกิายน ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2562 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

741 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2562 ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ

742 จา้งท ากระเปา๋ผ้าสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

743 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

744 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคะ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

745 จา้งเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

746 จา้เหมาบริการคนท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

747 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ

748 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ๑๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

749 จา้งเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจ าเดือนมกราคม 2563 ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

750 จา้เหมาบริการคนท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือนมกราคม 2563 ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

751 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ

752 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ประจ าเดือนมกราคม 2563 ๑๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

753 จา้งเหมาพนักงานขับรถราชการ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

754 จา้เหมาบริการคนท าความสะอาดส านักงาน ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

755 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใช้ร่วมพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจ าป ี๒๕๖๓

756 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายฉัตรชัย  โรจน์รุ่งสถิตย์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

757 จา้งเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ
3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

758 จา้เหมาบริการคนท าความสะอาดส านักงาน ประจ าเดือน ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุกญัญา  แดงวิเศษ พนักงานสถิติ
มีนาคม ๒๕๖๓ 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

759 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จติเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

760 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาริสรา  ชูกจิวัฒนกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

761 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางฉลวย  แปน้ทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

762 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

763 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกญัญ์ลภสั มหพิันธุ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 พิเศษ

2.นางสาวละเอยีด ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
3.นางอรษา จนัทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

764 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกญัญ์ลภสั มหพิันธุ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ

765 จา้งท าปา้ยไวนิลและท าสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมท าชุดสแตนด้ี ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกญัญ์ลภสั มหพิันธุ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พร้อมขาต้ัง พิเศษ

766 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหตัถีสมเด็จพระนเรศวร ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรัตติยากร ชะโกฎ พนักงานสถิติ
มหาราช"

767 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่มาตรฐานการช่างไทย" ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางฉลวย แปน้ทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

768 จา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์ จติเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

769 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกญัญ์ลภสั มหพิันธุ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พิเศษ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

770 จดัซ้ือกระเปา๋หหูิว้ ๖๐๐D เพือ่ใช้ในการจดัท าโครงการส ามะโน ๒๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒.นางฉลวย แปน้ทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๓.นางอรษา  จนัทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

771 จดัซ้ือแผ่นซีดี เพือ่ใช้ในการจดัท าโครงการส ามะโนประชากร ๒๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกจิวัฒนกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

772 จา้งท าปา้ยไวนิลและสต๊ิกเกอร์ตัด เพือ่ใช้ในการจดัท าโครงการ ๒๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๑.นางกญัญ์ลภสั มหพิันธุ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ พิเศษ

๒.นางสาวจนัทิมา  สติภา พนักงานสถิติ
๓.นายสิทธิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

773 จา้งท าบล๊อกสกรีนและสกรีนกระเปา๋ เพือ่ใช้ในการจดัท าโครงการ ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

774 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2563 ๒๓ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอารีพร  อทุัยเรือง เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

775 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ประจ าปงีบประมาณ 2563 ๒๖ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอารีพร  อทุัยเรือง เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

776 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2563 ๓๐ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอารีพร  อทุัยเรือง เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

777 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ประจ าปงีบประมาณ 2563 ๒๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสัจจพงษ์  ดวงลาดนา เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน
2.ว่าที่ร้อยตรีนิภษัษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ
3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
4.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

778 ซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าที่ร้อยตรีนิภษัษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ
 พ.ศ. 2563 2.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

779 จา้งพิมพ์รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการจดังานเทศกาล ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสัจจพงษ์  ดวงลาดนา เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน
ออกพรรษาและบัง้ไฟพญานาคโลก ประจ าป ี2562 2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

780 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

781 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสัจจพงษ์  ดวงลาดนา เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน
พ.ศ. 2563

782 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจ าป ี๒๕๖๓ ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองคาย ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

783 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

784 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ๑๗ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

785 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภษิิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

786 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2563 ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภษิิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

787 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรนุช  ไอยรา พนักงานสถิติ

788 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภกูองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

789 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

790 จา้งท ากระเปา๋ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

3.นางสาวจรีภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

791 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภษิิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

792 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2562 ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถิติ

793 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภาพร  พุสิมมา พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

794 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 2563 ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงจติร์  สุนนท์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

795 จา้งซ่อมแซมประตูส านักงาน ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถิติ

796 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภษิิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

797 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเพือ่ใช้ในงาน "สักการะสมเด็จพระนเรศวร ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
มหาราช"

798 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรวีนัส  ช่วงสิมมา นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางจฑุาทิพ  จ าปาลอย พนักงานสถิติ
3.นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

799 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2563 ๑๙ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภกูองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

800 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่มาตรฐานการช่างไทย" ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรนุช  ไอยรา พนักงานสถิติ

801 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถิติ

802 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภษิิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

803 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ราชการ ๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจฑุาทิพ  จ าปาลอย พนักงานสถิติ

804 จดัจา้งท าสต๊ิกเกอร์ติดรถส านักงาน ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภาพร  พุสิมมา พนักงานสถิติ

805 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ๑๘ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

806 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถิติ
พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจกัรี
บรมราชวงศ์ ประจ าป ี๒๕๖๓
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

807 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

808 ซ้ือกรมธรรม์ประกนัภยัรถยนต์ราชการ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

809 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ

810 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๖ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

811 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ

812 จา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล ยี่หอ้ Sharp รุ่น AR-5731 ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

813 จา้งท าของสมนาคุณใหค้รัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

814 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

815 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

816 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ

817 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

818 จา้งตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ๒๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

819 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

820 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช" ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

821 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันที่ระลึกการต้ังเมืองอดุรธานี ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ
ปทีี่ 127"

822 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันยุทธหตัถี ประจ าป ี2563" ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

823 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ

824 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมร  ภพูวก พนักงานสถิติ

825 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

826 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

827 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๒๐ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

828 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่มาตรฐานการช่างไทย" ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถิติ

829 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

830 จา้งท าของสมนาคุณใหค้รัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอบุลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภสัสร  กาทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวเกษชาฎา  กลุาราช พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

831 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจตุั ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการ
สถิติ

832 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

833 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

834 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพลอยนภสั  พิมพ์ทรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562"

835 จา้งท าสแตนด้ี นายมาดี เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

836 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

837 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวพลอยนภสั  พิมพ์ทรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวจนัทิมา  ไชยราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

838 จา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวบวัเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

839 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจฑุามาศ  ค ากณุา พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

840 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพลอยนภสั  พิมพ์ทรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2563

841 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหตัถีของสมเด็จพระนเรศวร ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  ไชยราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
มหาราช

842 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ๑๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

843 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวบวัเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ

844 จา้งเหมาบริการจดัท าปา้ยไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการ สปค.63 ๒๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ

845 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ ๒๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขวัญทิพย์  หนูทิพย์ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2563

846 จา้งเหมาบริการจดัท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากร ๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจฑุามาศ  ค ากณุา พนักงานสถิติ
และเคหะ  พ.ศ. ๒๕๖๓

847 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

848 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ

849 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการส่วนกลาง ๒๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ
พิเศษ

850 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
เจา้อยู่หวัพระมหาเจษฎาราชเจา้ และวันข้าราชการพลเรือน 
ประจ าป ี๒๕๖๓

851 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2563 ๑๖ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

852 จา้งบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตแบบรายเดือนส านักงาน ๒๖ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

853 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ประจ าปงีบประมาณ 2563 ๒๖ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

854 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

855 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

856 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าที่ ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

857 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าที่ ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ
ครัวเรือน พ.ศ. 2563

858 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

859 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

860 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 ๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

861 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

862 จา้งบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตแบบรายเดือนส านักงาน ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

863 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนธันวาคม 2562 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

864 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

865 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

866 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ประจ าป ีพ.ศ. 2562

867 จา้งบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตแบบรายเดือนส านักงาน ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
สถิติจงัหวัดบงึกาฬ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

868 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนมกราคม 2563 ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

869 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

870 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

871 จา้งบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตแบบรายเดือนส านักงาน ๑๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

872 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

873 จา้งพิมพ์และเข้ารูปเล่มงานวันยางพาราจงัหวัดบงึกาฬ ประจ าป ี2563 ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ

874 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2563 ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

875 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

876 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

877 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ

878 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พ.ศ. ๒๕๖๓

879 จา้งบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตแบบรายเดือนส านักงาน ๑๒ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

880 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พ.ศ. ๒๕๖๓

881 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๙ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ
พ.ศ. ๒๕๖๓

882 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

883 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ปงีบประมาณ พ .ศ. 2563 ๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภูท่อง พนักงานสถิติ

884 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือนมีนาคม 2563 ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

885 จา้งบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอนิเตอร์เน็ตแบบรายเดือนส านักงาน ๑๘ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
สถิติจงัหวัดบงึกาฬ

886 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถิติ
พระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้ ประจ าป ี๒๕๖๓

887 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกลู พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวนภางค์ภทัร  ค าไทร พนักงานสถิติ

3.นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

888 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

889 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธาราทิพย์  แกว้พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

890 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๒๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที  คงทวีกลุ พนักงานสถิติ

891 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบดิาแหง่มาตรฐานการช่างไทย ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกลู พนักงานสถิติ

892 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจาตุรงค์  สุตราม พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

893 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

894 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน กง-7461 ชุมพร ๑๗ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภคณัท  สุขจนัทร์ พนักงานสถิติ

895 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  อนินาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

896 จา้งเหมาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภทัรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

897 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในการปฏบิติังานส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยิพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

898 จา้งท าของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 และวางแผน

899 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภทัรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

900 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  อนินาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

901 จา้งท าปา้ยสแตนด้ี ขนาด 1.80 x 0.60 เมตร พร้อมไดร์คัต ๑๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  อนินาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

902 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด "เนื่องในวันร าลึกถึงวีรกรรมของยุวชน ๑๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยิพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ทหารไทย" ประจ าป ี2562

903 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด" เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2562" ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  อนินาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

904 จา้งท าตรายาง ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

905 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  อนินาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

906 จา้งถ่ายเอกสาร ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

907 ซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในการด าเนินงานเทิดพระเกยีรติพลเรือเอก ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจา้อาภากรเกยีรติวงศ์ฯ และงานกาชาดจงัหวัด และวางแผน
ชุมพร ประจ าป ี2562

908 จา้งท าปา้ยไวนิล เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์และกจิกรรมที่เกี่ยวข้อง ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
ของส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร และวางแผน

909 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

910 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  อนินาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

911 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  อนินาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

912 จา้งซ่อมเคร่ือง Tablet Haier ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปยิพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

913 ซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารยี่หอ้ Kyocera รุ่น Taskalfa ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ
3010i)

914 จา้งเหมาบริการล้างอดัฉีดรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบยีน กง-7461 ๑๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐวุฒิ  ชิตอกัษร พนักงานขับรถยนต์
ชุมพร

915 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจนัทิมา  อนินาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

916 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

917 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

918 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวัชรี  เกดิล่อง เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

919 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๙ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพรัช  ลอเจริญ พนักงานขับรถยนต์

920 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

921 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

922 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ๑๙ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณรงค์ฤทธิ ์ ฟองพิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

923 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ริโก ้ รุ่น MP 3054 ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

924 จดัจา้งบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

925 จดัจา้งท ากระเปา๋ประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ
ระดับพืน้ที่ 76 จงัหวัด

926 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศริญญา  ศรีสลับ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

927 จดัซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงาน ๑๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ
3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

928 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

929 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพยาบาลแหง่ชาติ ๑๗ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ



65

แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

930 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวันปยิมหาราช ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

931 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

932 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประจ าป ี2562"

933 จดัซ้ือผ้าหม่ที่ระลึกเพือ่เปน็ของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

934 จา้งท าสต๊ิกเกอรื สแตนด้ี คุณมาดี ติดฟิวเจอร์บอร์ดพร้อมโครงเหล็ก ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถิติ

935 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

936 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติช านาญการ

937 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

938 จา้งซ่อมแซมประตูส านักงาน ๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

939 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
ประจ าป ี2562

940 จดัซ้ือแกว้เยติพร้อมสกรีนโลโกส้ านักงาน (ของสมนาคุณโครงการส ารวจ ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563)

941 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด "วันคล้ายวันสวรรคตพระมงกฏุเกล้าเจา้อยู่หวั" ๒๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

942 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้ประดิษฐ์ "วันพ่อแหง่ชาติ" ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

943 จา้งท าปา้ยไวนิลพร้อมติดต้ัง ขนาด 3 x 1.5 เมตร เพือ่ใช้เปน็ฉากหลัง ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส
ของหอ้งในการประชุม Video Conference

944 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

945 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์คุณมาดี ๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

946 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ท าความสะอาด ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

947 จดัซ้ือชุดเปล่ียนความร้อนเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

948 จดัซ้ือเปล่ียนยางล้อรถยนต์ประจ าส านักงาน จ านวน 4 เส้น ๒๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

949 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบดิาแหง่มาตรฐานการช่างไทย ๒๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

950 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร (KYOCERA TK-479) ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

951 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

952 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

953 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

954 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

955 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 เลขหมาย ๒๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนตุลาคม 2562 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

956 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

957 จา้งท าสแตนด้ีโฟมบอร์ด "น้องมาดี ผู้ชาย - ผู้หญิง" ๑๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถิติ

958 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 เลขหมาย ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนพฤศจกิายน 2562 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

959 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563 2.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

960 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 เลขหมาย ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนมกราคม 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

961 จา้งท าตรายาง ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถิติ

962 จา้งถ่ายเอกสารโครงการแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏบิติัเชิงพืน้ที่ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถิติ

963 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในโครงการแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏบิติั ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถิติ
เชิงพืน้ที่

964 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 เลขหมาย ๑๗ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนมกราคม 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

965 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

966 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 17 เลขหมาย ๒๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ
ประจ าเดือนกมุภาพันธ์ 2563 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยีา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

967 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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และ ให้ปฏบิัติหน้าที่
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

968 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๗ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

969 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

970 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

971 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

972 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

973 จา้งท าตรายาง ๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

974 จา้งท าสมุดทะเบยีนคุม ๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

975 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

976 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๔ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ประจ าป ี2562

977 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

978 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

979 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

980 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

981 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

982 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

983 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2562

984 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายราชสักการะน้อมร าลึก ๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร "เนื่องในวันดินโลก" วันที่ 12 ธันวาคม 2562

985 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

986 จา้งท ากระเปา๋ใส่เอกสารเพือ่ใช้เปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่าง ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

987 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

988 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

989 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

990 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

991 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

992 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

993 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ประจ าป ี2563

994 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

995 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรพิน  ค าเล้ียง พนักงานสถิติ

996 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืงอพิมพ์ canon รุ่น Pixma MP287 ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

997 จา้งท าชุดโฟมบอร์ด ไดคัต เพือ่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๒๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

998 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

999 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1000 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1001 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๓๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1002 จา้งท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1003 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๑ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

1004 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1005 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1006 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1007 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 28 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1008 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 28 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1009 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด 28 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1010 จดัซ้ือเวชภณัฑ์ 2 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1011 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 2 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1012 จา้งท ารายงานสถิติจงัหวัดพังงา 2 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1013 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 3 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจงัหวัดพังงา

1014 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 13 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1015 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 30 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนรังสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

1016 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ 30 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
พระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวั พระมหาเจษฎาราชเจา้ และวันข้าราชการ
พลเรือน

1017 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 31 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1018 เช่าสัญญาณอนิเตอร์เน็ต 31 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1019 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด 31 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

1020 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

1021 จา้งเหมาบริการแม่บา้นท าความสะอาด ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

1022 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1023 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1024 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

1025 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

1026 จา้งเหมาบริการแม่บา้นท าความสะอาด ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

1027 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอบุลรัตน์  บวัตูม พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562"

1028 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1029 ซ้ือกระเปา๋เอกสารเพือ่ใช้เปน็ของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการ ๒๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1030 จา้งซ่อมเปล่ียน DVD-RW เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1031 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เปล่ียนแมกเนติก ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1032 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1033 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1034 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1035 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1036 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1037 จา้งท าปา้ยประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563
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และ ให้ปฏบิัติหน้าที่

แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

1038 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต ๒๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1039 จา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 3 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1040 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด 3 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1041 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต 19 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1042 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ 25 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
สารสนเทศระดับพืน้ที่ 76 จงัหวัด

1043 จดัซ้ือหมึกพิมพ์เพือ่ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ 25 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ระดับพืน้ที่ 76 จงัหวัด

1044 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันมาตรฐานฝืมือแรงงาน 27 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจรีุ  เนียมรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
แหง่ชาติ" ประจ าป ี2563

1045 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1046 ค่าจา้งเหมาบริการแม่บา้นท าความสะอาด ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1047 ค่าบริการอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง TABLET ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1048 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1049 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
3.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1050 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

1051 เช่าอาคารส านักงาน ๓๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1052 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๓๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1053 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

1054 จา้งซ่อมแอร์ส านักงาน ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1055 จา้งท าพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระมงกฏุเกล้าเจา้อยู่หวั ประจ าป ี2562

1056 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายศักนรินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

1057 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1058 เช่าอาคารส านักงาน เดือนตุลาคม 2562 ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1059 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1060 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
2.นายศักนรินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
3.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1061 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "เนื่องในวันพ่อแหง่ชาติ 5 ธันวาคม 2562" ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1062 จา้งซ่อมแอร์ส านักงาน ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1063 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1064 เช่าอาคารส านักงาน ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1065 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1066 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1067 จดัซ้ือประกนัภยัคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ ๑๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

1068 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1069 เช่าอาคารส านักงาน เดือนมกราคม 2563 ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1070 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1071 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๖ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1072 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๒ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1073 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1074 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1075 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๒ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

1076 เช่าอาคารส านักงาน เดือนกมุภาพันธ์ 2563 ๒๒ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1077 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องในวัน "พระบดิาแหง่มาตรฐาน ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
การช่างไทย"

1078 จา้งท าแบบงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจ าป ี2563 ๒๘ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1079 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ
3.นายศักนรินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1080 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ใช้ในพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
แด่พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รัชกาลที่ ๕ และ
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

1081 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1082 เช่าอาคารส านักงาน ๒๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ
3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1083 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1084 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1085 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

1086 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๒๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1087 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1088 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายอาดินันท์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1089 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1090 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายอาดินันท์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1091 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1092 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1093 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

1094 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ส าเนาดิจติอล ๒๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิศา  มะลี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1095 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายอาดินันท์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1096 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒๖ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1097 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1098 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1099 จดัท าปา้ย Hand Pop up และปา้ยฟิวเจอร์บอร์ด เพือ่ประชาสัมพันธ์ ๑๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ
โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

1100 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1101 เช่าใช้สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1102 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ 3 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายอาดินันท์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1103 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด 3 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1104 จา้งถ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน 7 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพงศ์  วรกรรณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

1105 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 11 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1106 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ
2.นายอาดินันท์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ
3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1107 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด 2 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1108 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 11 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1109 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง 11 ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถิติช านาญการ

1110 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศมหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1111 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ์  หรัิญ พนักงานสถิติ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั

1112 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๓๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์  พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 แต่งตั้ง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

1113 จา้งท าตรายาง ๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์  พนักงานสถิติ

1114 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์  พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

1115 จา้งซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ๒๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1116 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1117 จา้งท าปา้ย สต๊ิกเกอร์ตัดโฟมไดคัต เพือ่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโน ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

1118 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน 12 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1119 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1120 เช่าใช้บริการอนิเตอร์เน็ต ๒๗ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

1121 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

1122 จดัซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างของโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1123 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒๘ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

1124 จดัซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง ๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

1125 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (แปลงแผน) ๑๑ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

1126 ซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562"

1127 จา้งเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

1128 จา้งท าปา้ยโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2563

1129 จา้งตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมเปล่ียนอะไหล่ 5 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

1130 จา้งท ากระเปา๋ผ้าพร้อมสกรีนข้อความ เพือ่ใช้ในโครงการส ารวจภาวะ ๒๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภสิิทธิ ์ มณีหยัน พนักงานสถิติ
เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1131 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภสิิทธิ ์ มณีหยัน พนักงานสถิติ

1132 จา้งเหมาซ่อม Tablet ยี่หอ้ Haier ๑๑ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภสิิทธิ ์ มณีหยัน พนักงานสถิติ

1133 จา้งผลิตสติกเกอร์ฟิวเจอร์บอร์ดมาดี ๑๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภสิิทธิ ์ มณีหยัน พนักงานสถิติ

1134 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภสิิทธิ ์ มณีหยัน พนักงานสถิติ
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แบบ ผ.ท. 3
ส่วนภมูิภาค

ล าดับที่ ชือ่โครงการ ส านักงานสถิติจังหวัด รายชือ่ ต าแหน่ง

1135 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะส านักงานฯ ๑๖ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

1136 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

1137 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

1138 จา้งเปล่ียนหลอดไฟส านักงาน 7 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

1139 จา้งถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติ ๒๐ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ระดับจงัหวัดสตูล

1140 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

1141 จา้งผลิตสต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด เพือ่ใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ ๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

1142 จา้งท าตรายาง ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

1143 จดัจา้งท าตรายาง ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

1144 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สดเนื่องใน "วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ประจ าป ี2562

1145 จา้งเปล่ียนรีโมทมีสายและเติมน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ ๑๓ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

1146 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๒๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจติร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

3.นางสาวพรทิพย์  สอนบญุปาน พนักงานสถิติ

1147 จา้งล้างท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยศักด์ิ  รักษาบลัย์ พนักงานสถิติ

1148 จดัซ้ือกรอบหลุยส์พร้อมภาพพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ ๔ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ
พระเจา้อยู่หวัรัชกาลที่ 10 และพระราชินี

1149 จา้งท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมจติร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563

1150 จา้งล้างท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

1151 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมจติร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1152 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๐ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

1153 จา้งพิมพ์ปกสีเข้าเล่ม Cover เคลือบ รายงานสถิติจงัหวัด พ.ศ. 2562 ๒๘ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมจติร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
สุราษฎร์ธานี

1154 จดัซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1155 จดัจา้งเปล่ียนชุดความร้อนเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

รวม 1,155 โครงการ รวม  1,534  ราย
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย/์กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏบิัติหน้าที่

1 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัอย่างไม่ร้ายแรง ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านกังานสถิติแหง่ชาติ คณะกรรมการสอบสวนทาง 1.นางอ าไพ  จิตรแจ่มใส หวัหนา้ผู้ตรวจราชการกรม

(ตามค าส่ัง) สลก. กลุ่มการเจ้าหนา้ที่ วนิยัอย่างไม่ร้ายแรง 2.นายภริู  จันทร์รุ่งโรจน์ นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ

 -ลับ- สลก. กลุ่มการเงินและบญัชี 3.นายธนากรณ์  วทิยานนัตนารมย์ เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี

ช านาญงาน

สลก. กลุ่มนติิการ 4.นางสาวดวงฤทยั  อ าไพรัตน์ นติิกรปฏบิติัการ

สลก. กลุ่มนติิการ 5.นางสาวสโรชา  พัฒนวบิลูย์ นติิกรปฏบิติัการ

2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัอย่างไม่ร้ายแรง ๒๘ ก.พ. ๖๓ กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ คณะกรรมการสอบสวนทาง 1.นายจ าลอง  เก่งตรง ผู้อ านวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูล

(ตามค าส่ัง) วนิยัอย่างไม่ร้ายแรง สถิติ

 -ลับ- ส านกังานเลขานกุารกรม 2.นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานกุารกรม

สลก. กลุ่มการเจ้าหนา้ที่ 3.นายสุริยา  บวัเนยีม นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4.นายจักรพงษ์  ค าพันธ์ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ

พิเศษ

สลก. กลุ่มนติิการ 5.วา่ที่ ร.ต.กฤช  กลันตรานนท์ นติิกรช านาญการ

สลก. กลุ่มนติิการ 6.นางสาวภษูณิศา  วงัชัย เจ้าพนกังานธรุการปฏบิติังาน

รวม 2 โครงการ รวม  11  ราย

ส่วนกลาง

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย

ล าดับที่ ชือ่โครงการ รายชือ่ ต าแหน่ง
แต่งตั้ง/มอบหมาย
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย/์กอง
ที่ และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏบิัติหน้ำที่

1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปี ๑๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผล 1.นางนภสันันท์  โพธิศ์รี สถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ

งบประมาณ 2562 การควบคุมภายใน 2.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ประจ าปงีบประมาณ 2562 3.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถิติช านาญการ

2 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการสรรหาและ 1.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

เลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว 2.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

4.นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของลูกจา้ง ๒๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผล 1.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ชั่วคราว การปฏบิติังานของ 2.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

ลูกจา้งชั่วคราว 3.นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

4 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน ๒๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผล 1.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ราชการ การปฏบิติังานของ 2.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

พนักงานราชการ 3.นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

5 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน ๒๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางนภสันันท์  โพธิศ์รี สถิติจงัหวัดกาญจนบรีุ

ของพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏบิติังาน 2.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ของพนักงานราชการ 3.นางสาวทรงศิริ  กนัยา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

6 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๒๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางสาวสิดารัศมิ์  ธาราสมบติั สถิติจงัหวัดจนัทบรีุ

ทั่วไป ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2.นางสาวฉัตรกาญจน์  กติยวัฒน์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ราชการทั่วไป ต าแหน่ง 3.นายนิรุทธิ ์ โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 4.นายกติติศักด์ิ  ดีปญัญา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

5.นางสาวสุธาพร  สุภาวกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

7 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว ๒๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดจนัทบรีุ คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางสาวสิดารัศมิ์  ธาราสมบติั สถิติจงัหวัดจนัทบรีุ

ต าแหน่งเจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป สรรหาและเลือกสรรลูกจา้ง 2.นางสาวฉัตรกาญจน์  กติยวัฒน์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ชั่วคราว 3.นายนิรุทธิ ์ โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นายกติติศักด์ิ  ดีปญัญา เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

5.นางสาวสุธาพร  สุภาวกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

8 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเพือ่จา้งเปน็ ๒๕ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอ านวยการ ๑.นางนาตยา  เมฆอรุณ สถิติจงัหวัดฉะเชิงเทรา

ลูกจา้งชั่วคราวโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๒.นางสาวสุดารัตน์  จงศิริรักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๖๓ ๓.นายณัฏฐ์ภทัร์  รุจนิิยมกลุ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

คณะกรรมการด าเนินการ ๑.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

รับสมัคร ๒.นายสอิ้ง  สอนสง่า เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

๓.นางสาวภญิญดา  ลันดา พนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบข้อเขียน ๑.นางสาวสุดารัตน์  จงศิริรักษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

และสอบสัมภาษณ์ ๒.นายณัฏฐ์ภทัร์  รุจนิิยมกลุ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

๓.นายสอิ้ง  สอนสง่า เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล

ส่วนภมูิภาค

ต ำแหน่งชือ่โครงกำร
แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชือ่
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย/์กอง
ที่ และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏบิัติหน้ำที่
ส่วนภมูิภาค

ต ำแหน่งชือ่โครงกำร
แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชือ่

9 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการคัดเลือกบคุคล 1.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

เพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชั่วคราว และวางแผน

2.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

3.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

10 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการคัดเลือก ๑.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ บคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้ง ๒.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ชั่วคราว ๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

11 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการประเมินผล ๑.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ราชการ การปฏบิติังานของ ๒.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ ๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

12 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของลูกจา้ง ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการประเมินผล ๑.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ชั่วคราว การปฏบิติังานของ ๒.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ลูกจา้งชั่วคราว ๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

13 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยนาท คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางจริะภา  วิวัฒนวานิช นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว 2.นายไพบลูย์  หนิมสุข เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

3.นายอทุัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นายโชคชัย  เปีย่มสิน เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

14 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจา้งชั่วคราวรายเดือนโครงการ ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นางกลุพรภสัร์  จริะประไพ สถิติจงัหวัดนครนายก

พัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพืน้ที่ 76 จงัหวัด ลูกจา้งชั่วคราวรายเดือน 2.นางสาวจารุณี  ชุมทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ 3.นางสาวเกษร  ศรีภา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

และสารสนเทศระดับพืน้ที่ 4.นางสาวจณัิฐฐา  หอมดาวเรือง เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

76 จงัหวัด 5.นายไพฑูรย์  สาดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางดวงมณี  โสภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

8.นายพฤหสั  สุทธิพงษ์พันธ์ พนักงานสถิติ

9.นางสาวจรรยา  เนียมพรหมมาศ พนักงานสถิติ

15 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้งชั่วคราว/ ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการคัดเลือก 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพิม่พูน นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ต าแหน่งเจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป บคุคลเพือ่บรรจเุปน็ 2.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ลูกจา้งชั่วคราว 3.นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวชินีศิษฎ ์ หมื่นพล นักวิชาการสถิติช านาญการ
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16 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังานของ ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายพินิจ  กลัยาณมณีกร สถิติจงัหวัดนนทบรีุ

พนักงานราชการ การประเมินผลการปฏบิติังาน 2.นายประไพ  ขุนชนะ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ของพนักงานราชการ และวางแผน

3.นางณาฎชนก  สุทธิ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

17 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงการช ารุดและเส่ือม ๒๒ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางณาฎชนก  สุทธิ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

สภาพของพัสดุและก าหนดราคากลางส าหรับพัสดุที่ช ารุดและ หาข้อเท็จจริงการช ารุดและ 2.นางปภารัต  อยู่ผ่องภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เส่ือมสภาพ เส่ือมสภาพของพัสดุและ 3.นายวิทยา  สุวัณณกฎีะ พนักงานสถิติ

ก าหนดราคากลางส าหรับพัสดุ

ที่ช ารุดและเส่ือมสภาพ

18 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้ง ๖ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ คณะกรรมการด าเนินการสอบ 1.นายประไพ  ขุนชนะ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ชั่วคราวโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 คัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้ง และวางแผน

ชั่วคราวโครงการส ามะโน 2.นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบญุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 3.นางณาฎชนก  สุทธิ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

19 แต่งต้ังคณะกรรมการขายพัสดุ ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ คณะกรรมการขายพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบา้นปา่ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวพัชรินทร์  เอี่ยมแจง้ พนักงานสถิติ

3.นางสาวจนัทร์เพ็ญ  นุ่มคล้าย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

20 แต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือเอกสาร ๑๙ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนนทบรีุ คณะกรรมการท าลายหนังสือ 1.นายประไพ  ขุนชนะ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

เอกสาร และวางแผน

2.นายสมเกยีรติ  วงศ์ผลบญุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางณาฎชนก  สุทธิ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

21 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกลูกจา้งชั่วคราว ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี คณะกรรมการคัดเลือกลูกจา้ง 1.นางสาวพัชราภรณ์  สิริวรเวชยางกลู สถิติจงัหวัดปทุมธานี

ชั่วคราว 2.นายสุวัฒน์  ประสพศรีสุรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

3.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ

วางแผน

4.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

5.นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

22 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกลูกจา้งชั่วคราว ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปทุมธานี คณะกรรมการคัดเลือก 1.นายสุวัฒน์  ประสพศรีสุรัตน์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ลูกจา้งชั่วคราว 2.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาวชมภ ู บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

23 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๒๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการคัดเลือกบคุคล 1.นายจริพล  รอดบาง สถิติจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้งชั่วคราว 2.นางสาววรรณา  แกว้บวัดี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางสาวนุชจรี  แจง้กระจา่ง นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

24 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการ ๓ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผล 1.นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ สถิติจงัหวัดระยอง

และลูกจา้งชั่วคราว การปฏบิติังานของพนักงาน 2.นางสาวพิมพ์ลภสั  อนิทโก เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ราชการและลูกจา้งชั่วคราว 3.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวจไุรวรรณ  ไชติองักลู นักวิชาการสถิติช านาญการ
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25 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังานของ ๓ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ สถิติจงัหวัดระยอง

พนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราว การประเมินผลการปฏบิติังาน 2.นางสาวพิมพ์ลภสั  อนิทโก เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ของพนักงานราชการและ 3.นางสาวจไุรวรรณ  ไชติองักลู นักวิชาการสถิติช านาญการ

ลูกจา้งชั่วคราว

26 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว ๒๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ สถิติจงัหวัดระยอง

ในต าแหน่งเจา้หน้าที่สถิติ และต าแหน่งเจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป สรรหาและเลือกสรรลูกจา้ง 2.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ชั่วคราวในต าแหน่งเจา้หน้าที่ 3.นางสาวพิมพ์ลภสั  อนิทโก เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

สถิติ และต าแหน่งเจา้หน้าที่ 4.นางสาวจไุรวรรณ  ไชติองักลู นักวิชาการสถิติช านาญการ

บริหารงานทั่วไป 5.นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์วรรณกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

27 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจา้งชั่วคราว ๓ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระยอง คณะกรรมการรับสมัครลูกจา้ง 1.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ชั่วคราว 2.นางนวลจนัทร์  บญุส่ง พนักงานสถิติ

3.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

คณะกรรมการคุมสอบลูกจา้ง 1.นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์วรรณกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

ชั่วคราว 2.นางอนิทิรา  สุภคุตป์ พนักงานสถิติ

3.นางสุณีรัตร์  เกบ็รักษา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบความ 1.นางเยาวลักษณ์  โมสิกมาศ สถิติจงัหวัดระยอง

เหมาะสมกบัต าแหน่งลูกจา้ง 2.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ชั่วคราว 3.นางสาวพิมพ์ลภสั  อนิทโก เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวจไุรวรรณ  ไชติองักลู นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์วรรณกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

28 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการคัดเลือก 1.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

บคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้ง 2.นางสาวเอื้ออารีย์  บวัทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ชั่วคราว 3.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

29 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบคุคลเปน็ ๙ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ คณะกรรมการรับสมัคร 1.นายนิพนธ์  เกตุแกว้ สถิติจงัหวัด

ลูกจา้งชั่วคราว ต าแหน่งเจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป คัดเลือกบคุคลเปน็ 2.นายชวลิต  วัฒนกจิ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

โครงการส ารวจข้อมูลสถิติฯ และโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ ลูกจา้งชั่วคราว ต าแหน่ง 3.นายกฤติธี  ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

สารสนเทศระดับพืน้ที่ 76 จงัหวัด เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 4.นางสาวจฑุามาศ  โภคสมบติั เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

5.นางสาววันเพ็ญ  สังข์ทอง พนักงานสถิติ

30 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระบรีุ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายนิพนธ์  เกตุแกว้ สถิติจงัหวัด

ของพนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราว การประเมินผลการปฏบิติังาน 2.นายชวลิต  วัฒนกจิ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ของพนักงานราชการ และ 3.นางรภสัศา  พฤฒากรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจา้งชั่วคราว 4.นางสาวจฑุามาศ  โภคสมบติั เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

31 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๑๔ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสระแกว้ คณะกรรมการสรรหา 1.นางแสงอรุณ  บญุศรี สถิติจงัหวัด

โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 บคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้ง 2.นางสาวจติตานันท์  ค ามิ่ง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ชั่วคราว 3.นายสมศักด์ิ  พีระชัยรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นายใจชนะ  อรุณเนตร เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ
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32 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางจริาภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจงัหวัด

สรรหาและคัดเลือกพนักงาน 2.นางนันทนา  บญุสร้าง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ราชการ 3.นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

33 แต่งต้ังเจา้หน้าที่จดัเตรียมแบบทดสอบในการสรรหาและเลือกสรร ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ คณะกรรมการจดัเตรียมแบบ 1.นางจริาภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจงัหวัด

บคุคลเปน็พนักงานราชการ ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติส านักงาน ทดสอบในการสรรหาและ 2.นางนันทนา  บญุสร้าง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ เลือกสรรบคุคลเปน็พนักงาน 3.นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ราชการ ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงาน 4.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

สถิติส านักงานสถิติจงัหวัด

สิงหบ์รีุ

34 แต่งต้ังเจา้หน้าที่คุมสอบในการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเปน็ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสิงหบ์รีุ คณะกรรมการคุมสอบในการ 1.นางนันทนา  บญุสร้าง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติส านักงานสถิติจงัหวัด สรรหาและเลือกสรรบคุคลเปน็ 2.นางสาวสุพรรษา  สินทรธรรม เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

สิงหบ์รีุ พนักงานราชการต าแหน่งผู้ช่วย 3.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

พนักงานสถิติส านักงานสถิติ

จงัหวัดสิงหบ์รีุ

35 แต่งต้ังผู้ประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการ ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดเชียงราย ผู้ประเมินผลการปฏบิติังาน นายอดิศร  จนิาวิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ของพนักงานราชการ

36 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจา้งชั่วคราว ๙ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตาก คณะกรรมการสรรหา 1.นางสาวทองงาม  อศัวเมศากลุ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ

คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ วางแผน

2.นายนิทัศน์  จณิะเสน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

3.นางสาวชนกนันท์  ตาจนัทร์ดี นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

37 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๑๓ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดตาก คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นางสาวทองงาม  อศัวเมศากลุ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ

พนักงานราชการ และตรวจข้อสอบ วางแผน

2.นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

3.นายจนัทร์  จติแจม่แจง้ พนักงานสถิติ

4.นางพิมพา  ข าศรี พนักงานสถิติ

5.นางชุติมา  ขุติมันต์กลุ พนักงานสถิติ

6.นางสาวชนกนันท์  ตาจนัทร์ดี นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวทองงาม  อศัวเมศากลุ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ

วางแผน

2.นายนิทัศน์  จณิะเสน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

3.นางสาวชนกนันท์  ตาจนัทร์ดี นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

คณะกรรมการรับสมัคร 1.นายนิทัศน์  จณิะเสน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

และตรวจสอบเอกสาร 2.นางสาวณัฐวรรณ  สืบวงษ์ดิษฐ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวณัฐฎณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

4.นางสุรีรัตน์  ทรัพย์อยู่ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางวรรณเพ็ญ  สืบวงษ์ดิษฐ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

38 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของลูกจา้งชั่วคราว ๒๓ ก.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การปฏบิติังานของลูกจา้ง 2.นายวรายุทธ  ปยิะภาณี นักวิชาการสถิติช านาญการ

ชั่วคราว 3.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
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39 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงานราชการ ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การปฏบิติังานของพนักงาน 2.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ราชการ

40 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบและคัดเลือกเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ต าแหน่ง ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการสอบและ ๑.นางสาวนิตยา  จุ้ยศิริ สถิติจงัหวัดนครสวรรค์

เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป คัดเลือกเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๒.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

๓.นางนริศรา  บวัเกตุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

๔.นายวรายุทธ  ปยิะภาณี นักวิชาการสถิติช านาญการ

๕.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

41 แต่งต้ังเจา้หน้าที่ตรวจสอบหลักฐานในการสมัคร และคณะกรรมการ ๒๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวนารี  ลีหกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

สอบสัมภาษณ์บคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทั่วไป หลักฐานในการสมัครเพือ่ 2.นางสาวรัตนาภรณ์  พรมเสน เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

เลือกสรรเปน็พนักงานราชการ

ทั่วไป ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงาน

สถิติ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ สถิติจงัหวัดน่าน

บคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็ 2.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการทั่วไป 3.นางวิไรรัตน์  ปอ้งแกว้ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ต าแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 4.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

42 แต่งต้ังเจา้หน้าที่ตรวจสอบหลักฐานในการสมัคร และคณะกรรมการ ๒๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวนารี  ลีหกลุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

สอบสัมภาษณ์บคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็ลูกจา้งชั่วคราวรายเดือน หลักฐานในการสมัครเพือ่ 2.นางสาวรัตนาภรณ์  พรมเสน เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

เลือกสรรเปน็ลูกจา้งชั่วคราว

รายเดือน

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ สถิติจงัหวัดน่าน

บคุคลเพือ่เลือกสรรเปน็ลูกจา้ง 2.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ชั่วคราวรายเดือน 3.นางวิไรรัตน์  ปอ้งแกว้ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

43 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบลูกจา้งชั่วคราวโครงการส ามะโน ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจสอบ ๑.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักฐาน ๒.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ๑.ส.อ.เทพสฤษด์ิ  ตงล้ิม เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

๒.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

๓.นายภาณุวัฒน์  ชัยระแหง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

๔.นายสถาพร  เทอดโยธิน เจา้พนักงานธุรการปฏบิติังาน

44 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติั ๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการกล่ันกรอง ๑.นางปณุณภา  รัตนบรีุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ การประเมินผลการปฏบิติั ๒.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ราชการของข้าราชการ ๓.นางสาวประภสัสร  ค าเขื่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ

พลเรือนสามัญ ๔.นางสาวจฬุารัตน์  ทะปะละ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

45 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน ๑๗ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการกล่ันกรอง ๑.นางปณุณภา  รัตนบรีุ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ของพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏบิติังาน ๒.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของพนักงานราชการ ๓.นางสาวประภสัสร  ค าเขื่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
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46 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของลูกจา้ง ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุโขทัย คณะกรรมการประเมินผล ๑.นายภทัรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ชั่วคราว การปฏบิติังานของลูกจา้ง ๒.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ชั่วคราว ๓.นางสาวพรไพลิน  พุทธวงค์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

๔.นางชุติมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

47 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้ง ๑๕ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการด าเนินการสอบ 1.นางสาวศิริพุธ  เจยีมสกลุ สถิติจงัหวัดกาฬสินธุ์

ชั่วคราว คัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้ง 2.นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ชั่วคราว และวางแผน

3.นางสาวธวัลพร  ยาหวัดง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

48 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้ง ๔ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ คณะกรรมการด าเนินการสอบ 1.นางปราสัย  อ าพันฉาย สถิติจงัหวัดชัยภมูิ

ชั่วคราว คัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้ง 2.นางอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ชั่วคราว 3.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ

วางแผน

4.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

49 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติั ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ คณะกรรมการกล่ันกรอง ๑.นางปราสัย  อ าพันฉาย สถิติจงัหวัดชัยภมูิ

ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ การประเมินผลการปฏบิติั ๒.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ราชการของข้าราชการ ๓.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

พลเรือนสามัญ และวางแผน

๔.นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

๕.นายแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถิติช านาญการ

50 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ คณะกรรมการกล่ันกรอง ๑.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ของพนักงานราชการ การประเมินผลการปฏบิติังาน ๒.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ของพนักงานราชการ และวางแผน

๓.นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

51 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังานของ ๒๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชัยภมูิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ ๑.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ลูกจา้งชั่วคราว ประเมินผลการปฏบิติังานของ ๒.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ลูกจา้งชั่วคราว และวางแผน

๓.นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

52 แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจแุละแต่งต้ัง ๙ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

เปน็ลูกจา้งชั่วคราว 2.นางสาวดารุณี  ทิมศรีกล่ า เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

3.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายจติรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

และด าเนินการสอบทักษะ 2.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ด้านคอมพิวเตอร์ 3.นางสาวสุกญัญา  จนัดี เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

53 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติัราชการของข้าราชการ ๑๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนิสรา  เพชรทวี สถิติจงัหวัดยโสธร

พลเรือนสามัญ เพือ่ประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ปฏบิติัราชการของข้าราชการ 2.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 พลเรือนสามัญ เพือ่ประกอบ 3.นายจติรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 4.นางสาวสุกญัญา  จนัดี เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ข้าราชการประจ าปงีบประมาณ 5.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2563
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54 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินการปฏบิติังานของ ๑๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินการปฏบิติังาน 2.นายจติรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ ประจ าปี 3.นางสาวสุกญัญา  จนัดี เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

งบประมาณ พ.ศ. 2563 4.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

55 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของลูกจา้งชั่วคราว ๑๒ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดยโสธร แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการปฏบิติังานของลูกจา้ง 2.นายจติรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ชั่วคราว ประจ าปงีบประมาณ 3.นางสาวสุกญัญา  จนัดี เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2563 4.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

56 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเพือ่เปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๓ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สังกดั ส านักงานสถิติจงัหวัดร้อยเอด็ เพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้งชั่วคราว 2.นายประเทือง  ภสูะทด เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

สังกดั ส านักงานสถิติจงัหวัด 3.นางสาวสุจติรา  บวับญุ เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

ร้อยเอด็ 4.นางสาวเพ็ญภกัด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

57 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๑๘ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอบุลราชธานี คณะกรรมการคัดเลือก ๑.นายราชศักด์ิ  ยึรัมย์ สถิติจงัหวัดอบุลราชธานี

บคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้ง ๒.นางสาวสมใจ  มูลศาล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ชั่วคราว ๓.นายเชาวเรศ  ทองจตุั เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

๔.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

๕.นางประภสัสร  กาทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

58 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ๑๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ

ราชการทั่วไป สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2.นางพงษ์ศักด์ิ  อ าพระรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ราชการทั่วไป 3.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

5.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

59 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ๑๕ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ เจา้หน้าที่รับสมัคร 1.นางสาวพลอยนภสั  พิมพ์ทรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ราชการทั่วไป 2.นางสาวอนุชิตา  ปญัญาไว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางสาวจนัทิมา  ไชยราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสาวปรียานุช  โลหะสาร เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจา้หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบติั 1.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของผู้สมัคร 2.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

คณะท างานออกข้อสอบ 1.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ

(สอบข้อเขียน และสอบภาค 2.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ปฏบิติั) 3.นางพงษ์ศักด์ิ  อ าพระรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

คณะท างานคุมหอ้งสอบ 1.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

3.นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ

4.นางสาวบวัเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ

5.นางสาวณัชชาอร  จนัทร์ปอ้ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางบษุบา  บญุเจริญสุขทวี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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คณะท างานตรวจข้อสอบ 1.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

และรวมคะแนน 2.นางพงษ์ศักด์ิ  อ าพระรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

คณะท างานสอบสัมภาษณ์ 1.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ

2.นางพงษ์ศักด์ิ  อ าพระรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

5.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

60 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้ง ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการด าเนินการสอบ 1.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ

ชั่วคราว คัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้ง 2.นางพงษ์ศักด์ิ  อ าพระรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ชั่วคราว 3.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

5.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

61 แต่งต้ังคณะท างานด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้ง ๒ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ คณะท างานด าเนินการสอบ 1.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ

ชั่วคราว คัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ลูกจา้ง 2.นางพงษ์ศักด์ิ  อ าพระรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ชั่วคราว 3.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางนฎกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

6.นายเสด็จ  ค ามา พนักงานสถิติ

7.นางสาวบวัเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ

8.นางบษุบา  บญุเจริญสุขทวี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9.นางสาวณัชชาอร  จนัทร์ปอ้ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

10.นางสาวพลอยนภสั  พิมพ์ทรัพย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

11.นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

12.นางสาวจนัทิมา  ไชยราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

13.นางสาวปรียานุช  โลหะสาร เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

62 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจา้งเหมาบริการ ๑๔ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานจา้งเหมาบริการ ๒.นางสาวนฏกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๓.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

63 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติั ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรอง ๑.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ

ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ การประเมินผลการปฏบิติั ๒.นายพงษ์ศักด์ิ  อ าพระรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ราชการของข้าราชการ ๓.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

พลเรือนสามัญ และวางแผน

๔.นางสาวนฏกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

๕.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

64 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน ๑๓ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรอง ๑.นายพงษ์ศักด์ิ  อ าพระรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ของพนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราว การประเมินผลการปฏบิติังาน ๒.นายภาณุวัฒน์  บญุศรัทธา ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ของพนักงานราชการและ และวางแผน

ลูกจา้งชั่วคราว ๓.นางสาวนฏกร  สอนปะละ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

๔.นางอริยา  จ าปาสา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน
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65 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาลูกจา้งชั่วคราวโครงการ ๓๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการด าเนินการ 1.นายภาณุวัฒน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจงัหวัดกระบี่

ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (วุฒิปริญญาตรี) สรรหาลูกจา้งชั่วคราวโครงการ 2.นางสาวศุภกลุ  ราชพิบลูย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ส ามะโนประชากรและเคหะ 3.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2563 (วุฒิปริญญาตรี)

66 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจา้งชั่วคราว โครงการ ๗ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายภาณุวัฒน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจงัหวัดกระบี่

ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 (วุฒิปริญญาตรี) ลูกจา้งชั่วคราว โครงการ 2.นางสาวศุภกลุ  ราชพิบลูย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ส ามะโนประชากรและเคหะ 3.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2563 (วุฒิปริญญาตรี)

67 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผล ๑.นายภาณุวัฒน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจงัหวัดกระบี่

ราชการและลูกจา้งชั่วคราว การปฏบิติังานของพนักงาน ๒.นางสาวศุภกลุ  ราชพิบลูย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ราชการและลูกจา้งชั่วคราว ๓.นางนภทัร  ออ้ยศรีสกลุ นักวิชาการสถิติช านาญการ

๔.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

68 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ๑๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจงัหวัดชุมพร

เลือกสรรฯ 2.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

3.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

4.นายภคณัท  สุขจนัทร์ พนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจงัหวัดชุมพร

2.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

3.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

คณะกรรมการรับสมัคร และ 1.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ตรวจสอบคุณสมบติัของ และวางแผน

ผู้สมัคร 2.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

3.นางสาวปยิพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นางภทัรวดี  ไชยมาตร เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

5.นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

6.นายภคณัท  สุขจนัทร์ พนักงานสถิติ

69 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๑๗ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจงัหวัดชุมพร

ทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานสถิติ ในส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ราชการทั่วไป ต าแหน่ง และวางแผน

พนักงานสถิติ ในส านักงานสถิติ 3.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

จงัหวัดชุมพร

70 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๒๑ ม.ค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจงัหวัดชุมพร

ทั่วไป ต าแหน่ง พนักงานสถิติ ในส านักงานสถิติจงัหวัดชุมพร 2.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

3.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

คณะกรรมการสอบข้อเขียน 1.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

2.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

3.นางสาวปยิพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นางภทัรวดี  ไชยมาตร เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

5.นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ
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คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจงัหวัดชุมพร

2.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

3.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

คณะกรรมการรับสมัคร และ 1.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ตรวจสอบคุณสมบติัของ และวางแผน

ผู้สมัคร 2.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

3.นางสาวปยิพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นางภทัรวดี  ไชยมาตร เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

5.นางสาวพิมพร  ภมานาค พนักงานสถิติ

6.นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

71 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบา้น ๒๓ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบา้น 2.นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

72 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับทรัพย์สินที่ได้รับชดใช้ทดแทนทรัพย์สิน ๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับ 1.นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ที่สูญหาย ทรัพย์สินที่ได้รับชดใช้ 2.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

ทดแทนทรัพย์สินที่สูญหาย 3.นายอสิมะแอ  เจะ๊กา พนักงานสถิติ

73 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัพัสดุ ๒๔ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายศรีเนตร  ใจแกว้ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ส านักงานช ารุด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัพัสดุ 2.นายอสิมะแอ  เจะ๊กา พนักงานสถิติ

ส านักงานช ารุด 3.นางสาวนูรไอนี  อสิาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

74 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าครุภณัฑ์ช ารุด ๒๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินราคา 1.นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

เส่ือมสภาพ หมดความจ าเปน็ใช้ในราชการ ขั้นต่ าครุภณัฑ์ช ารุด 2.นางอารียา  สติรักษ์ พนักงานสถิติ

เส่ือมสภาพ หมดความ 3.นายซูฮัรดี  อาแวปเูต๊ะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

จ าเปน็ใช้ในราชการ

75 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓๐ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน 1.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

การปฏบิติังานของลูกจา้งชั่วคราว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.นางสุขกลัปญ์า  รัตนพันธ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การปฏบิติังานของลูกจา้ง 3.นางสาวซากนีี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

ชั่วคราว 4.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

76 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานของพนักงาน ๓๑ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดปตัตานี แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ๑.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถิติจงัหวัดปตัตานี

ราชการ ผลการปฏบิติังานของ ๒.นางสุขกลัปญ์า  รัตนพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

พนักงานราชการ และวางแผน

๓.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

77 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏบิติัราชการ ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง กล่ันกรองผลการประเมินการ 1.นางสาวอบุล  หนูเจริญ สถิติจงัหวัด

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปฏบิติัราชการของข้าราชการ 2.นายสุรพล  แกว้สลับนิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

พลเรือนสามัญ 3.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน
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78 แต่งต้ังคณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง แต่งต้ังคณะกรรมการเกบ็รักษา 1.นายสุรพล  แกว้สลับนิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

เงินส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง 2.นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

และผู้ปฏบิติัหน้าที่กรรมการ 3.นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

เกบ็รักษาเงินแทน 4.นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

5.นางสาวปยิวรรณ  ปราบหนุน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

79 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาก าหนดเกณฑ์ส้ินเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง คณะกรรมการพิจารณาก าหนด 1.นายสุรพล  แกว้สลับนิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 เกณฑ์ส้ินเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง 2.นางสาวชุลีกร  แกว้นพรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ประจ าปงีบประมาณ 3.นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2563

80 แต่งต้ังผู้มีสิทธิในการปฏบิติังานในระบบ GFMIS TOKEN KEY ๑ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ผู้มีสิทธิในระบบงานงบประมาณ 1.นางสาวชุลีกร  แกว้นพรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวกสัมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้มีสิทธิในระบบการเบกิจา่ยเงิน นางสาวชุลีกร  แกว้นพรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ผู้มีสิทธิในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

ผู้มีสิทธิในระบบรับและน าส่ง นางสาวชุลีกร  แกว้นพรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ผู้มีสิทธิในระบบสินทรัพย์ นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

ผู้มีสิทธิในระบบแยกประเภท 1.นางสาวชุลีกร  แกว้นพรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวกสัมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ผู้มีสิทธิในการอนุมัติ (P 1 สีฟ้า) 1.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

2.นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ผู้มีสิทธิในการอนุมัติ (P 1 สีส้ม) 1.นางสาวอบุล  หนูเจริญ สถิติจงัหวัดพัทลุง

2.นายสุรพล  แกว้สลับนิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

81 แต่งต้ังเจา้หน้าที่การเงินและผู้ช่วยเจา้หน้าที่การเงิน ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง การด าเนินงานด้านการเงิน การ 1.นางสาวชุลีกร  แกว้นพรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

บญัชี การเบกิจา่ยเงิน และการ 2.นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

เกบ็รักษาเงินของส านักงาน 3.นางสาวกสัมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สถิติจงัหวัดพัทลุง 4.นางกาญดา  รักษ์เกล้ียง พนักงานสถิติ

82 แต่งต้ังเจา้หน้าที่ GFMIS ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ปฏบิติัหน้าที่เจา้หน้าที่ GFMIS 1.นางสาวกสัมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

และผู้ช่วยเจา้หน้าที่ GFMIS 2.นางสาววรรณพร  ยืนทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางกานดา  หนูมาก เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

83 แต่งต้ังเจา้หน้าที่ตรวจสอบภายใน เบกิค่าใช้จา่ยในการเดินทาง ๑๐ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง เปน็ผู้ตรวจสอบใบเบกิ นายสุรพล  แกว้สลับนิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

ไปราชการ ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป

ราชการของข้าราชการ

พนักงานราชการ และลูกจา้ง

ชั่วคราวในสังกดัส านักงาน

สถิติจงัหวัดพัทลุง
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84 แต่งต้ังผู้ปฏบิติัหน้าที่ด้านสารบรรณ การรับ - ส่งหนังสือ และ ๑๖ ต.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง ปฏบิติังานด้านสารบรรณ การ 1.นางสาวชุลีกร  แกว้นพรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ระบบสารบรรณอเิล็กทรอตนิกส์ รับ - ส่งหนังสือ และการ 2.นางสาวกสัมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ปฏบิติังานเกี่ยวกบัระบบ 3.นางสาวอริสรา  มณีรัตน์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 4.นางสาวสุภาภรณ์  บวัทอง เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.นางกานดา  หนูมาก เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป

85 แต่งต้ังเจา้หน้าที่รายงานเกี่ยวกบัพัสดุ และเจา้หน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ๑๒ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดพัทลุง เจา้หน้าที่รายงานเกี่ยวกบัพัสดุ นางสาววรรณพร  ยืนทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เจา้หน้าที่ตรวจสอบพัสดุ นายภญิญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

86 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน ๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจงัหวัดภเูกต็

ลูกจา้งชั่วคราวของผลผลิตโครงการต่าง ๆ ของส านักงานสถิติ การประเมินผลการปฏบิติังาน 2.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

จงัหวัดภเูกต็ ลูกจา้งชั่วคราวของผลผลิต 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

โครงการต่าง ๆ ของส านักงาน 4.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

สถิติจงัหวัดภเูกต็

87 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานลูกจา้งชั่วคราวของ ๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ผลผลิตโครงการต่าง ๆ ของส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ปฏบิติังานลูกจา้งชั่วคราวของ 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ผลผลิตโครงการต่าง ๆ ของ 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ 4.นางสาวชนกภรณ์  แปลงรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

88 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน ๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจงัหวัดภเูกต็

พนักงานราชการของส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ การประเมินผลการปฏบิติังาน 2.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการของส านักงาน 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

สถิติจงัหวัดภเูกต็ 4.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

89 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานพนักงานราชการ ๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ ปฏบิติังานพนักงานราชการ 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ของส านักงานสถิติจงัหวัด 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ภเูกต็ 4.นางสาวชนกภรณ์  แปลงรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

90 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติั ๑๖ ม.ีค. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดภเูกต็ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจงัหวัดภเูกต็

ราชการของข้าราชการ การประเมินผลการปฏบิติั 2.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ราชการของข้าราชการ 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

91 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบา้นของข้าราชการ ๒๐ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวเมธีนี  ช านิธุระการ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ข้อเท็จจริงการเช่าบา้นของ และวางแผน

ข้าราชการ 2.นางจฑุามาศ  สังข์น้อย ผู้อ านวยการกลุ่มปฏบิติัการสถิติ

3.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

92 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติัราชการ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางพิลาภ  รักไทย สถิติจงัหวัดระนอง

ปฏบิติัราชการ 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางอญัชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน
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93 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการปฏบิติังานพนักงานราชการ ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางพิลาภ  รักไทย สถิติจงัหวัดระนอง

ปฏบิติังานพนักงานราชการ 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางอญัชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

94 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิติังานลูกจา้งชั่วคราว ๒๕ ก.พ. ๖๓ ส านักงานสถิติจงัหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางพิลาภ  รักไทย สถิติจงัหวัดระนอง

ปฏบิติังานลูกจา้งชั่วคราว 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางอญัชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏบิติัการ

4.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจา้พนักงานสถิติปฏบิติังาน

95 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานจา้งเหมาบริการ ๒๘ พ.ย. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางมุกดารัตน์  สุวรรณรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คัดเลือกพนักงานจา้งเหมา 2.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

บริการ ต าแหน่งพนักงาน 3.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถิติ

ขับรถยนต์

96 แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครสอบและตรวจสอบหลักฐานของ ๒๐ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสงขลา กรรมการรับสมัครสอบ 1.นายญาณพล  ธรรมโร เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ผู้สมัครสอบ กรรมการจดัการสอบสัมภาษณ์ และกรรมการ และตรวจสอบหลักฐานของ 2.นางสาวบษุรา  วงศ์ค าอนิทร์ พนักงานสถิติ

สอบสัมภาษณ์ เพือ่คัดสรรบคุคลเปน็ลูกจา้งชั่วคราว ผู้สมัครสอบ

กรรมการจดัการสอบสัมภาษณ์ 1.นายญาณพล  ธรรมโร เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชื่น พนักงานสถิติ

กรรมการรสอบสัมภาษณ์ 1.นางมุกดารัตน์  สุวรรณรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติช านาญการ

97 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 25 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางนูรไอนี  สูเด็น สถิติจงัหวัดสตูล

พนักงานราชการทั่วไป ในต าแหน่ง พนักงานสถิติ สรรหาและเลือกสรร 2.นายอนุพล  รับรู้ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

พนักงานราชการทั่วไป 3.นางสาวอบุลวรรณ  แกว้เอยีด นักวิชาการสถิติช านาญการ

ในต าแหน่ง พนักงานสถิติ 4.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

98 แต่งต้ังคณะกรรมการและเจา้หน้าที่เพือ่รับผิดชอบในการ 28 ก.พ. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล คณะกรรมการออกข้อสอบ 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

สรรหาและเลือกสรรบคุคลเพือ่จา้งเปน็พนักงานราชการ 2.นายอนุพล  รับรู้ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

ในส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล 3.นางสาวอบุลวรรณ  แกว้เอยีด นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะกรรมการสอบ 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

สัมภาษณ์ 2.นายอนุพล  รับรู้ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวอบุลวรรณ  แกว้เอยีด นักวิชาการสถิติช านาญการ

เจา้หน้าที่รับสมัคร 1.นายกติติพงษ์  รงค์สมัคร พนักงานสถิติ

2.นางสาววิศัลยา  มะเดือ พนักงานสถิติ

เจา้หน้าที่ตรวจสอบ 1.นายอนุพล  รับรู้ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

คุณสมบติัของผู้สมัคร 2.นางสาวอบุลวรรณ  แกว้เอยีด นักวิชาการสถิติช านาญการ

99 แต่งต้ังคณะกรรมการและเจา้หน้าที่เพือ่รับผิดชอบในการ ๑๗ ม.ีค. 63 ส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล หวัหน้าหอ้งสอบและ 1.นางสาวอสัมาอ ์ บวันาค เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

สรรหาและเลือกสรรบคุคลเพือ่จา้งเปน็พนักงานราชการ เจา้หน้าที่คุมสอบ 2.นายกติติพงษ์  รงค์สมัคร พนักงานสถิติ

ในส านักงานสถิติจงัหวัดสตูล 3.นางสาววิศัลยา  มะเดือ พนักงานสถิติ



91

ล ำดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย/์กอง
ที่ และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏบิัติหน้ำที่
ส่วนภมูิภาค

ต ำแหน่งชือ่โครงกำร
แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชือ่

เจา้หน้าที่จดัเตรียมหอ้งสอบ 1.นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

และงานธุรการที่เกื่ยวข้อง 2.นางสาวอสิรีย์  แกว้พวงค์ พนักงานสถิติ

3.นางจารุณี  ถิระผลิกะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางณัฐณิชา  ณ นคร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เจา้หน้าที่ตรวจข้อสอบ 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

การประเมินสมรรถนะ 2.นายอนุพล  รับรู้ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

คร้ังที่ ๑ 3.นางสาวอบุลวรรณ  แกว้เอยีด นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาววิศัลยา  มะเดือ พนักงานสถิติ

100 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏบิติังาน ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี

ของพนักงานราชการและลูกจา้งชั่วคราว การประเมินผลการปฏบิติังาน 2.นางสุชาดา  วรธงไชย เจา้พนักงานสถิติอาวุโส

ของพนักงานราชการและ 3.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหมี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจา้งชั่วคราว 4.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

101 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประเมินผล ๑๗ ธ.ค. ๖๒ ส านักงานสถิติจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสมจติร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

การปฏบิติัราชการ เอกสารหลักฐานการประเมินผล 2.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

การปฏบิติัราชการ 3.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจา้พนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวพรทิพย์  สอบบญุปาน พนักงานสถิติ

5.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกลุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รวม 101 โครงกำร รวม  502  รำย
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๒. จากสรุปผลการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการ             
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ 1 – 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕62         
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖3 สรุปได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการด าเนนิการตามระเบียบส านักงานสถติิแห่งชาติว่าด้วยการด าเนนิการต่อเรือ่งร้องเรียน พ.ศ. 2555 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมนีาคม 2563  

(การด าเนนิการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชนท์บัซ้อน) 

        จ านวน ผลการด าเนนิการ 

ประเภทข้อร้องเรียน/รอ้งทกุข์/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การตอบกลับ การด าเนนิการ 

ข้อสอบถาม/ค าชมเชย ทั้งหมด จ านวนการตอบกลับ จ านวนบัตรสนเท่ห ์ จ านวนเรือ่งที ่ จ านวนเรื่องที่ 

    ผู้ร้องภายใน ที่ไม่สามารถ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง 

    ระยะเวลาท่ีก าหนด ตอบกลับผู้ร้องได ้ จนได้ข้อยุต ิ ด าเนินการ 

1. ยื่นด้วยตนเอง      
2. ทางไปรษณีย ์      
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน      
4. เว็บไซต์ www.nso.go.th 12 11 1 11 1 

5. อื่น ๆ อาทิเชน่ เว็บไซต์ของ สปน. อีเมล์ และโทรศัพท ์ - - - - - 

รวม 12 
11 1 11 1 

12 12 

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง           

    1.1 ข้อร้องเรียน           

    1.2 ข้อเสนอแนะ           

    1.3 ข้อสอบถาม           

    1.4 ข้อมูล           

    1.5 ค าติชม/อืน่ ๆ            

2. การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ           

   2.1 ข้อรอ้งเรียน (การกระท าผิดวินัย)           

         2.1.1 ทุจริตคอร์รปัชั่น           

         2.1.2 ปฏิบัต/ิละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ี โดยมิชอบ       
         2.1.3 ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม      
         2.1.4 คุกคามทางเพศ      
         2.1.5 ผลประโยชน์ทบัซ้อน      
         2.1.6 ผิดระเบียบ      
         2.1.7 อื่น ๆ เช่น ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 1 - 1 1 - 

               
3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เช่น ร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งกายเข้าห้องสอบ 3 3 - 2 1 

การออกส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีต่างๆ จ านวนครัวเรือน และประชากรไม่ตรงกับความจริง       

 
     

4. ข้อสอบถาม เช่น สอบถามรายช่ือผู้สอบพนักงานราชการ, สอบถามข้อมูลล่าสุด 4 4 - 4 1 
เกี่ยวกับค่าจ้างเฉลี่ยจ าแนกตามเพศ, Service& Operations Manager 
และ update ข้อมูลรายงานไตรมาส 4/2562 
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  จ านวน ผลการด าเนนิการ 

ประเภทข้อร้องเรียน/รอ้งทกุข์/ข้อเสนอแนะ เรื่อง การตอบกลับ การด าเนนิการ 

ข้อสอบถาม/ค าชมเชย ทั้งหมด จ านวนการตอบกลับ จ านวนบัตรสนเท่ห ์ จ านวนเรือ่งที ่ จ านวนเรื่องที่ 

    ผู้ร้องภายใน ที่ไม่สามารถ ด าเนินการ อยู่ระหว่าง 

    ระยะเวลาท่ีก าหนด ตอบกลับผู้ร้องได ้ จนได้ข้อยุต ิ ด าเนินการ 

5. ข้อมูล            

   5.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ เช่น ต้องการตัวเลขสถิตผิู้สูงอาย ุ 3 3 - 3 - 

Problem with data Warehouse services      
   5.2 ระบบการให้บริการ      
6. ค าติชม/อื่น ๆ       
         2.5.1 หน่วยงาน      
         2.5.2 เจ้าหน้าท่ี เช่น ความสนใจในการประกอบอาชีพ 1 1 - 1 - 

 
     

หมายเหตุ เรื่องที่ไม่รับไว้ด าเนินการ เน่ืองจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบ      
ส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
      

รวม 12 
11 1 11 1 

12 12 

 จากตารางสรุปผลการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการ 
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 (2 ไตรมาส) พบว่ามีข้อร้องเรียน 
จ านวน 12 เรื่อง  

 1. เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

2. เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อสอบถาม 
จ านวน 1 เรื่อง เกี่ยวกับการตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ เรื่องสอบถามรายชื่อผู้สอบ
พนักงานราชการ ซ่ึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อ 7 “เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ      
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน” และข้อ 10 “เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้อง 
ให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งงานใดๆ ในส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือส านักงานสถิติจังหวัด” 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องดังกล่าวเป็นการสอบถามข้อมูล ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและเป็นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิด
วินัยตามกรณีที่มีการร้องเรียน จึงรับเรื่องเพ่ือด าเนินการ ตามข้อ 5 วรรค 3 แห่งระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 

ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นการกระท าผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่ าด้วยการป้องกัน             
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ พ .ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก                    
(ตุลาคม ๒๕62 – มีนาคม ๒๕๖3) มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง จากตารางการรายงานเรื ่องการจัดซื้อจัดจ้าง  ส่วนกลาง        
มีการด าเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 65 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ง              
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 127 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด จ านวน 1,155 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
จ านวน 1,534 ราย ไม่พบว่า มีผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน         
กับผู้ เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย และการบริหารงานบุคคล จากตารางการรายงานเรื่อง          
การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ด้านกฎหมาย จ านวน 2 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 11 ราย   
ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 101 โครงการมีการตรวจสอบ      
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 502 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมดูแลให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๕ ถึงข้อ ๑๔ อย่างเคร่งครัดท าให้ไม่เกิดข้อร้องเรียน
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น และสรุปผลการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่  ๑ และไตรมาสที่  ๒            
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕62 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖3 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ถึงแม้ว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ .ศ. ๒๕63 รอบ ๖ เดือนแรก          
(ตุลาคม ๒๕62 – มีนาคม ๒๕๖3) และสรุปผลการด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วย     
การด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒      
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕62 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จะไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด  ส านักงานสถิติแห่งชาติ ก็ยังให้ความส าคัญ        
กับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน    
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วย         
การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

3. ท าหนังสือติดตาม/ทวงถาม ส านักงานสถิติจังหวัดที่ไม่จัดส่งแบบตรวจสอบ แบบรับรอง
ตนเอง และเอกสารประกอบแบบฯ ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร     
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 
 
 

                                                                                                     กลุม่คุ้มครองจริยธรรม  
ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

  

 

 
  

 

 

 

 


