รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2561 – กันยายน 2561)
ตามที่ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ กาหนดระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕61 ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558
(2) ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ
เจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ของทางราชการ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับดูแล
ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือกากับดูแล
ข้อ 5 ให้ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 6 ให้ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาทุ กระดับ มีห น้ าที่ ควบคุม ดู แ ลให้ เ จ้ าหน้า ที่ ปฏิ บัติ ต ามระเบีย บนี้
โดยเคร่งครัด
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ข้ อ 8 เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งไม่ อ าศั ย โอกาสในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั บ หรื อ เรี ย กรั บ หรื อ ยอมรั บ
ผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัลหรือจ่ายผลประโยชน์
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ
ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่งงานใด ๆ ในสานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสานักงานสถิติจังหวัด
ข้อ ๑1 ห้ามเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
ข้อ ๑2 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
ข้อ ๑3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง
หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก
ข้อ ๑4 ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา

-2ข้อ ๑5 ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
ข้อ ๑6 ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ โดยมีผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ
ข้อ ๑7 ให้ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้ าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี
ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบั ติหน้ าที่ราชการมีอานาจหน้ าที่ติดตามสอดส่ องการใช้ บังคับ และประเมิ นผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ทุกๆ ๖ เดือน
ข้อ ๑9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบ ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถิติจังหวัด มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางานว่าเจ้าหน้าที่
ผู้ จ ะต้ องปฏิ บั ติห น้ า ที่ ในเรื่ อ งนั้ น ๆ ไม่ เ ป็น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ มี
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชั้นต่อไป
ในกรณี ที่ศูนย์ / กอง กลุ่ มขึ้นตรงผู้ อานวยการส านักงานสถิติแห่ งชาติ และ
ส านั กงานสถิ ติจั ง หวั ด ประสงค์จ ะเสนอชื่อ รองผู้ อานวยการส านั กงานสถิติแ ห่ งชาติ ผู้ ต รวจราชการกรม
ผู้อานวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการ/คณะทางาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานสถิติ
จังหวัด จัดส่งแบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและดาเนินการตาม (๓) ต่อไป
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อ
จัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่น
ต่อผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ
ในกรณีของผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้น
ก่อนยื่นต่อเลขานุการกรม
(๓) ให้ผู้ มีห น้าที่เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางาน ในภารกิจที่
เกี่ย วข้อ งกับ การบริ ห ารทรั พยากรบุ คคล ด้ านกฎหมาย และ ด้านการพัส ดุ มี ห น้าที่เสนอแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย
ข้อ 20 เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป

-3ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกิน จานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติกาหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ และให้
จัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุม
ป้ องกัน การมีผ ลประโยชน์ ทับ ซ้อนของบุคลากรในการปฏิบั ติห น้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติต่อไป
ข้อ ๒2 ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่ www.nso.go.th /
ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ โดยระบุชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่
กระทา รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามี โดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้
ข้อ ๒3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี
ข้อ ๒4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระทา
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดาเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
ข้อ ๒5 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทานั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มี มูลความผิ ดทางอาญา หรื ออาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายอื่นให้ ผู้ บังคั บบั ญชารายงานผู้ บั งคับบัญชา
เหนือขึ้นไปตามลาดับเพื่อรายงานผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น
พิจารณาดาเนินการต่อไป
จากระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 กาหนดให้ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และข้อ 20
ได้กาหนดให้เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
จั ด ส่ ง แบบตรวจสอบและรั บ รองไปยั ง กลุ่ ม คุ้ ม ครองจริ ย ธรรม เพื่ อ รวบรวมรายงานผลการปฏิ บั ติ ต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อควบคุม และป้องกัน การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561
ถึง เดือนกันยายน 2561 ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุแ ละสานัก งานสถิติจัง หวัดรายงานมา โดยจาแนกเป็น เรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ท. ๒ และ แบบ ผ.ท. ๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) ดังมี
รายละเอียด ดังนี้

-4กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
บั นทึ ก ขออนุมัติ
ลงวันที่ ...........

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
1

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ ริโก้ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0512060100-13454-0906-0006/56 จานวน 1 เครื่อง

5 ต.ค. 60

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางรินันดร รอดย้อย
2.นางสาวภาณิ ศ า กังสดาลย์
3.นางสาวหฤทัย รอดหิรัญ

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
พนักงานบริหารทัว่ ไป
พนักงานบริหารทัว่ ไป

2

จ้างพิมพ์วารสาร สารสถิตปิ งี บประมาณ 2561 จานวน 8,000 เล่ม

9 ต.ค. 60

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนิรันดร รอดย้อย
2.นางสาวอาภากร ช้างสีสงั ข์
3.นางสาวหฤทัย รอดหิรัญ

เจ้าหนักงานธุร การชานาญงาน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป

3

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ ริโก้ รุ่น Aficio MP3352SP
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-13453-09060005/56

10 ต.ค. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ การเจ้าหน้าที่

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายปรีชา ปานแย้ม

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน

4

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10036-09420049/54
2.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10153-09420076/54
3.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10148-09430011/54

๒๔ ม.ค. ๖๑ สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒๖ ม.ค. ๖๑ กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๓๑ ม.ค. ๖๑ กองนโยบายและวิชาการสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนิรันดร รอดย้อย
2.นางสาวอาภากร ช้างสีสงั ข์
3.นายวิโรจน์ กฤษณพันธุ์
1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์
2.นางสาวสุภิญญา คามั่น
3.นางสาววรรณนิศ า รอดโอ
1.นางสาวปฐมพร ฐิตะฐาน
2.นางสาวสุวิมล เทือกเถา
3.นางสาวเดือน อุน่ ติบ๊

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

30 ม.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายนพรัตน์ ทองสว่าง
2.นายธนเดช นงค์นวล
3.นางพัชราพร เนขุนทด

นายช่างศิลป์ชานาญงาน
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

๙ ก.พ. ๖๑

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ การเงินและบัญชี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวบุญศรี จันทร์รุ่งโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

๙ ก.พ. ๖๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
กลุม่ พัฒนาระบบงานประมวลผลฯ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสมศรี สุทธิพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

5

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แผนทีข่ นาดใหญ่ AO ยีห่ อ้ KIP รุ่น Color
80 (S/N 10700028) หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0412060100-11998-0925-0002/54

6

จ้างเพิม่ จุด GIN Phone และย้ายโทรศัพท์ ดังนี้
1.ติดตัง้ เลขหมาย GIN Phone
1.1 ติดตัง้ เลขหมาย GIN Phone กับเลขหมาย 02-141-7320
จานวน 1 เลขหมาย
2.ย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan
2.1 ย้ายโทรศัพท์ 02-141-7351 จานวน 1 เลขหมาย

7

จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจาปี 2560 จานวน 500 เล่ม

13 ก.พ. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางกุลพรภัสร์ จิร ะประไพ
2.นางนิรันดร รอดย้อย
3.นางสาวอาภากร ช้างสีสงั ข์

นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร

8

จ้างพิมพ์ร ายงานการสารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560
จานวน 300 เล่ม

14 ก.พ. 61 กองสถิตสิ งั คม
กลุม่ สถิตสิ ขุ ภาพและภาวะทางสังคม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายอภิชาติ ธัญญาหาร
2.นางสาวภัสธารีย์ ปานมี
3.นางสาวอภิชญา ทิพย์พมิ พ์วงศ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

9

จ้างเปิด Port Lan ดังนี้
1.เปิด Port Lan จานวน 12 จุด ย้ายจุดรับส่งแฟกซ์ หมายเลข
02-143-8125 จานวน 1 จุด (ปิดจุดเดิม ) และเปลีย่ น Vlan
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
2.เปลีย่ นจากเดิมสายนอกเลขหมาย 02-143-1269 เป็นสายใน
(รอกาหนดเลขหมายใหม่) จานวน 1 เลขหมายเปิด และPort Lan
จานวน 1 จุด

๑๖ ก.พ. ๖๑ กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ พัฒนาแผนทีส่ ถิติ กทม.

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๖ ก.พ. ๖๑ กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุม่ บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายอรุณ สีแดง
2.นายพัฒน์ธนวัฒน์ คชเสนี
3.นายอนุวัฒน์ มารยาท
1.นางสาวสุค รีม กันไชย
2.นางธัญสินี ทิมศรี
3.นางสาวศิริพร แก้วโชติชว่ งกูล

นายช่างศิลป์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฎิบตั งิ าน
พนักงานบริหารทัว่ ไป
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

22 ก.พ. 61 กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ พัฒนาแผนทีส่ ถิตภิ ูมิภาค 2

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสังเวียน เชาวลิต
2 นายธนเดช นงค์นวล
3.นางสาวพนิดา นามตาแสง

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

10

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ขนาด A3 ยีห่ อ้ HP รุ่น
HP Color Laserjet 5500 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-09430001/47

-5กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
บั นทึ ก ขออนุมัติ
ลงวันที่ ...........

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
11

12

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-9302-09420006/53
2.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10011-09420024/54

22 ก.พ. 61 กองสถิตสิ งั คม
กลุม่ สถิตสิ ขุ ภาพและภาวะทางสังคม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

5 มี .ค. 61

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ นิตกิ าร

1.นายอภิชาติ ธัญญาหาร
2.นางสาวภัสธารีย์ ปานมี
3.นางสาวอภิชญา ทิพย์พมิ พ์วงศ์
1.นางสาวดวงฤทัย อาไพรัตน์
2.นางสาวภูษณิ ศ า วังชัย
3.นางสาวจุไรรัตน์ บัวทอง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน
พนักงานบริหารทัว่ ไป

1.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร
2.ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนีย์ รามัญจิตต์
3.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา
1.นางอรศรี ฮินท่าไม้
2.นายอภิชาติ ธัญญาหาร
3.นางนิภาพรรณ บรมพิชยั ชาติกลุ

นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

จ้างเปิด Port Lan และย้ายเบอร์โทรสาร ดังนี้
1.เปิด Port Lan จานวน 5 จุด และย้ายเบอร์โทรสาร หมายเลข
02-143-8141 มาติดตัง้ ในห้อง BM2S08-5

๒๓ ก.พ. ๖๑ กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ พัฒนาทรัพยากรบุค คล

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.เปิด Port Lan จานวน 4 จุด

๖ มี .ค. ๖๑

กองสถิตสิ งั คม
กลุม่ สถิตปิ ระชากร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

13

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ Fuji Xerox รุ่น Docucenter
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-146460906-0009/57

7 มี .ค. 61

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ
2.นายกิจติพงษ์ บัวขจร
3.นายกานต์ชนน์ ทองทา

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

14

จ้างพิมพ์ร ายงานการสารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ประชากร พ.ศ. 2560 จานวน 300 เล่ม

8 มี .ค. 61

กองสถิตสิ งั คม
กลุม่ สถิตสิ ขุ ภาพและภาวะทางสังคม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางจิร วรรณ มาท้วม
2.นายอภิชาติ ธัญญาหาร
3.นางสาวภัสธารีย์ ปานมี

ผอ.กลุม่ สถิตสิ ขุ ภาพและภาวะสังคม
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

15

จ้างพิมพ์ร ายงานการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ.2560 จานวน 300 เล่ม

13 มี .ค. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางอรศรี ฮินท่าไม้
2.นางสาวกรรณิ การ์ เสนา
3.นางนิภาพรรณ บรมพิชยั ชาติกลุ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

16

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
รุ่น Veriton X270 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-120610009268-0938-0023/53

13 มี .ค. 61 กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุม่ คลังข้อมูลสถิติ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวบุบผา สิงห์สามารถ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

17

จ้างเปิดจุด Port Lan จานวน 1 จุด

13 มี .ค. 61 กองบริหารจัดการระบบสถิติ
กลุม่ ประสานสถิตดิ า้ นภารกิจ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเสมา วิมุกตะลพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบตั กิ าร

18

จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
จานวน 2 รายการ
- แบบที่ 1 สาหรับเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 1,500 ใบ
- แบบที่ 2 สาหรับสถานประกอบการ จานวน 18,500 ใบ

16 มี .ค. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ
กลุม่ สถิตอิ ตุ สาหกรรม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายบุญสิทธิ์ สุทธินุ่น
2.นางสาวปภัสรินทร์ ธีร ะวิริยะชัย
3.นางสาวสุพฌิ าย์ ชัยมี

นักวิชการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ

19

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ Riso รุ่น RZ370
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-0081-09160001/48

26 มี .ค. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ สารบรรณ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายธีร เดช ธรรมโกศล
2.นางสาวเฉลาลักษณ์ ดีศ รี
3.นายพจน์ เนียมขุนทด

นายช่างพิมพ์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
พนักงานโรงพิมพ์

20

จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ HP รุ่น HP Laserjet
P3005 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-62840942-0033/51

28 มี .ค. 61 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางปพมภพ อ่อนวัน

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

21

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ Ricoh รุ่น MP3352SP
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-13740-09060009/56

29 มี .ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางหทัยรัตน์ โพธิ์แจ้ง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

22

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
รุ่น Veriton M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0912061000-13669-0938-0159/56

29 มี .ค. 61 กลุม่ ตรวจสอบภายใน

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปทุมวดี มณี ทอง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

-6กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
บั นทึ ก ขออนุมัติ
ลงวันที่ ...........

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
23

24

จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ Dell
รุ่น Optiplex980 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-1206100010488-0938-0224/54

30 มี .ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
กลุม่ พัฒนาระบบงานจัดเก็บข้อมูล

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จ้างย้ายโทรศัพท์ พร้อม Port Lan จานวน 2 เลขหมาย ได้แก่
02-143-1344 และ 02-143-1332

30 มี .ค. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางศิริพร กุลบุญเยีย่ ม
2.นายศุพล ตัง้ ศุภจรูญนุกลู
3.นายวิชยุตม์ หนูนิล
1.นางนันทนา บุญสร้าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั กิ าร

2.นางสาวสุภนิดา สัจจาสัย
3.นางภานุมาศ จันทร์แก้ว

รก.ผอ.กลุม่ วางแผนและพัฒนา
สถิตดิ า้ นเศรษฐกิจ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

25

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-120610009992-0942-0005/54

2 เม.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายศักดิส์ ทิ ธิ์ โรคน้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

26

จัดซือ้ ยางรถยนต์สาหรับการใช้งานกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน
อห-6111 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0014/47

5 เม.ย. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายไพฑูร ย์ ม่วงศรีสนั ต์
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

27

จ้างพิมพ์ร ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการสารวจภาวะการทางานของ
ประชากร พ.ศ.2560 จานวน 1,000 เล่ม

9 เม.ย. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวพัชยา เลาสุทแสน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
2.นางสาวภารดี แซ่เฮง
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิน่ ป่า นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

28

จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
รุ่น M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-120610009953-0938-0184/54

9 เม.ย. 61 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวสิษฐ ศรีแสงโชติ

เจ้าพน้กงานสถิตชิ านาญงาน

29

จ้างซ่อมรถยนต์ ส่วนกลาง รถยนต์ ยีห่ อ้ นิสสัน (ตู)้ หมายเลขทะเบียน
ฮจ-2201 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0012060200-5732-0702-0001/50

10 เม.ย. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายอาทร ขาขม
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

30

จ้างพิมพ์ร ายงาน จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.รายงานตัวชีว้ ัด ITU โดยการสารวจ ICT ครัวเรือน 2560
จานวน 200 เล่ม

๑๗ เม.ย. ๖๑ กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.รายงานการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในสถานประกอบการ พ.ศ.2560 จานวน 350 เล่ม

๑๗ เม.ย. ๖๑ กองสถิตเิ ศรษฐกิจ
กลุม่ สถิตเิ ทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม
2.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์
3.นางสาวสุภิญญา คามั่น
1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์
2.นางสาวสุภิญญา คามั่น
3.นางสาวเกวลิน จันพลงาม

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

31

จ้างพิมพ์แบบสอบถามการสารวจการติดตามระดับความรู้และ
การเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561
จานวน 13,000 เล่ม

19 เม.ย. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์
2.นายบดินทร์ อึง่ ทอง
3.นางสาวสิร นทร์นิชา ประภาวิลยั

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

32

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ ริโก้ หมายเลขครุภัณฑ์
1105-06-12060100-16176-0906-0011/57

20 เม.ย. 61 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวรัญฌา ชีพทองคา

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

33

จ้างพิมพ์ร ายงานการสารวจข้อมูลศักยภาพพืน้ ฐานระบบโลจิสติกส์
ภาคการค้า พ.ศ. 2560 จานวน 300 เล่ม

23 เม.ย. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายบุญสิทธิ์ สุทธินุ่น
2.นางสาวปภัสรินทร์ ธีร ะวิริยะชัย
3.นางสาววิไล ซึมกลาง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

34

จ้างพิมพ์ร ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการสารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จานวน 1,000 เล่ม

24 เม.ย. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์
2.นางสาวกรรณิ การ์ เสนา
3.นายอภิชาติ ธัญญาหาร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

35

จ้างเปิด Port Lan จานวน 6 จุด

2 พ.ค. 61

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสมชาย กลิน่ คง
2.นายสมเกียรติ โยธะชัย
3.นางสาวลภัสรดา สายอุบล

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

กองบริหารจัดเก็บข้อมุลสถิติ

-7กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
บั นทึ ก ขออนุมัติ
ลงวันที่ ...........

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
36

จ้างเปิด Port Lan จานวน 5 จุด

2 พ.ค. 61

กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวจงรักษ์ กิจสินธพชัย
2.นายกิจติพงษ์ บัวขจร
3.นายกานต์ชนน์ ทองทา

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

37

จ้างพิมพ์ร ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการใช้ไอซีทขี องเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2560 จานวน 200 เล่ม

9 พ.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
2.นางสาวสุภิญญา คามั่น
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
3.นางสาวพรชนก บุญจีน
พนักงานบริหารทัว่ ไป

38

จัดซือ้ แบตเตอรี่ร ถยนต์ สาหรับรถยนต์ยหี่ อ้ นิสสัน หมายเลขทะเบียน
ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-35530702-0006/49

9 พ.ค. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายสิร ศักดิ์ ชูกลิน่
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

39

จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ชนิดพ่นหมึก Injet Plotter ยีห่ อ้ HP
รุ่น Designjet800 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0944-0008/47

9 พ.ค. 61

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ พัฒนาแผนทีส่ ถิตภิ ูมิภาค 1

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายนพรัตน์ ทองสว่าง
2.นายธนเดช นงค์นวล
3.นางพัชราพร เนขุนทด

นายช่างศิลป์ชานาญงาน
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

40

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-1206100010044-0942-0057/54

11 พ.ค. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายอภิชาติ ธัญญาหาร
2.นางสาวอภิชญา ทิพย์พมิ พ์วงศ์
3.นางรุ่งฤดี อินทร์พรหม

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

41

จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารยีห่ อ้ Fuji Xerox
รุ่น Docucentre II 6000 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060100-9555-0906-0007/53 จานวน 1 เครื่อง

21 พ.ค. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ บริหารพัสดุ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายบุญเลิศ บางเหลือง

พนักงานบริหารทัว่ ไป

42

จ้างพิมพ์ร ายการสารวจภาวะการทางานของประชากร ไตรมาสที่ 1
จานวน 450 เล่ม

22 พ.ค. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวพัชยา เลาสุทแสน
2.นางวิสณี พูลทรัพย์
3.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

43

จ้างซ่อมแอร์ร ถยนต์ ยีห่ อ้ IZUSU (รถกระบะนั่ง 2 ตอนท้ายบรรทุก)
ทะเบียน ษณ-6010 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0007/47

23 พ.ค. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายพัฒนพร รัตนศรีสมพร
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

44

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง ตรวจเช็ค ระบบเบรค ตรวจเช็ค ไฟ
ส่องสว่าง เปลีย่ นใบปัดน้าฝน ตรวจเช็ค ระยะ 150,000 กม. และ
ซ่อมเปลีย่ นกระจกหน้าพร้อมฟิลม์ (ติดฟิลม์ กระจกบังลมหน้า 60%)
ของรถยนต์ยหี่ อ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮพ-9094 กทม.
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-12939-07020017/55

31 พ.ค. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายรวมยศ คล่องบัญชี
3.นายพัฒนพร รัตนศรีสมพร
4.นายถนอม ประภารัตน์
5.นายนาโชค ชุม่ พึง่

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

45

จ้างซ่อมเครื่องและเปลีย่ นอะไหล่ Printer และเครื่อง Scanner
จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ HP รุ่น Laserjet P3005 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-6261-0942-0010/51
2.เครื่อง Scanner ยีห่ อ้ Avision รุ่น AV122C2 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-14821-0946-0013/57

31 พ.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวณั ชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
2.นางสาวยุพนิ แสงทอง
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

46

จ้างซ่อมและตรวจเช็ค เครื่องยนต์ ของรถยนต์ทะเบียน ศจ-6005
ยีห่ อ้ โตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-120602000177-0702-0002/48

6 มิ .ย. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายสิร ศักดิ์ ชูกลิน่
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

47

จ้างซ่อมรถยนต์และเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่องฯ ของรถยนต์ ยีห่ อ้
นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-5732-0702-0001/50

6 มิ .ย. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายอาทร ขาขม
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

-8กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
บั นทึ ก ขออนุมัติ
ลงวันที่ ...........

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
48

จ้างซ่อมรถยนต์สว่ นกลาง เข้าตรวจเซ็ค ช่วงล่าง (เวลาวิ่งความเร็ว
100-120 กม./ชม.) รถจะมีอาการสัน่ ของรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ฮท-6723 ยีห่ อ้ นิสสัน หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-9493-0702-0004/53

6 มิ .ย. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายวิทยา เขมะชิต
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

49

จ้างพิมพ์หนังสือตัวชีว้ ัดสาคัญของประเทศไทย พ.ศ.2561
(ฉบับพกพา) จานวน 10,000 เล่ม

7 มิ .ย. 61

กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางวรรณี คมปรียารัตน์
2.นางสาวพงษ์สดุ า หลิมรัตน์
3.นางสาวมณฑชา เมรุลตั ร์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานบริหารทัว่ ไป

50

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-1206100014803-0942-0004/57
2.ซ่อมและเปลีย่ นเครื่อง Printer ยีห่ อ้ Brother รุ่น Model
HL-3170 CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-1206100019728-0943-0005/61
3.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-1206100010158-0942-0081/54

7 มิ .ย. 61

กองสถิตพิ ยากรณ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจิร ะนันท์ พันธรักษ์

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน

28 มิ .ย. 61 กองนโยบายและวิชาการสถิติ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุวิมล เทือกเถา

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน

29 มิ .ย. 61 กองสถิตพิ ยากรณ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภาวิตา ทรงกลดสกุล

เจ้าพนักงานธุร การอาวุโส

51

จัดซือ้ ยางรถยนต์ จานวน 4 เส้น สาหรับใช้งานกับรถยนต์
ยีห่ อ้ โตโยต้า ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-12939-0702-0017/55

11 มิ .ย. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายรวมยศ คล่องบัญชี
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

52

จ้างเปิด Port Lan จานวน 6 จุด

13 มิ .ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร
กลุม่ เตรียมข้อมูล

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวสุ สุวรรณสุขโรจน์

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน

53

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีหอ้ ACER รุ่น Veriton M490G
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-9835-09380066/54
2.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton X270
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9279-09380034/53

19 มิ .ย. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ
กลุม่ สถิตอิ ตุ สาหกรรม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

19 มิ .ย. 61 กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุม่ บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปภัสรินทร์ ธีร ะวิริยะชัย
2.นายบุญสิทธิ์ สุทธินุ่น
3.นางสาวสุวรินทร์ เอีย่ มบัลลังก์
1.นายเสริมชาย พรหมเทพ
2.นางสาวศิริพร แก้วโชติชว่ งกูล
3.นางสาวสาณี เรืองพยัค ฆ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการ

54

จ้างพิมพ์ร ายงานการประมวลข้อมูลพืน้ ทีก่ ารก่อสร้าง พ.ศ.2560
จานวน 250 เล่ม

20 มิ .ย. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปภัสรินทร์ ธีร ะวิริยะชัย
2.นายประวิทย์ บรรจง
3.นางสาวเพ็ญ เปีย่ มจิตรสุข

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป

55

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206100010006-0942-0019/54

20 มิ .ย. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ การเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวจันจิร า บุตรปินตา
2.นายปรีชา ปานแย้ม

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน

56

จ้างพิมพ์แบบสอบถามการประมวลข้อมูลพืน้ ทีก่ ารก่อสร้าง
พ.ศ.2562 จานวน 140,000 เล่ม

20 มิ .ย. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปภัสรินทร์ ธีร ะวิริยะชัย
2.นายบุญสิทธิ์ สุทธินุ่น
3.นางสาวเพ็ญ เปีย่ มจิตรสุข

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

57

จ้างพิมพ์ร ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการใช้พลังงานของครัวเรือน
พ.ศ. 2560 จานวน 1,000 เล่ม

20 มิ .ย. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายจิร วัส พูลทรัพย์
2.นางสาวภัสธารีย์ ปานมี
3.นางสาวสิรินทร์นิชา ประภาวิลยั

นักวิชาการสถิตชิ านาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

-9กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
บั นทึ ก ขออนุมัติ
ลงวันที่ ...........

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
58

จ้างพิมพ์สมุดทะเบียนและใบเสร็จรับเงิน จานวน 5 รายการ
1.ทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด จานวน 76 เล่ม
2.ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก จานวน 76 เล่ม
3.ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจากคลัง จานวน 46 เล่ม
4.รายงานเงินคงเหลือประจาวัน จานวน 76 เล่ม
5.ใบเสร็จรับเงิน จานวน 228 เล่ม

22 มิ .ย. 61 กลุม่ ตรวจราชการและประสานภูมิภาค คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนภาพร พูลเอม
2.นายชุตชิ ยั พันธุ์ชนะ
3.นางพรทิพย์ ช้างแก้ว

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
พนักงานบริหารทัว่ ไป

59

จ้างพิมพ์แผ่นพับ จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.แผ่นพับการให้ขอ้ มูลสถิติ จานวน 4,500 เล่ม
2.แผ่นพับ THAI STAT จานวน 2,500 เล่ม

25 มิ .ย. 61 กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุม่ บริการและเผยแพร่ขอ้ มูลสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวสุค รีม กันไชย
2.นางสาวสาณี เรืองพยัค ฆ์
3.นางสาวศิริพร แก้วโชติชว่ งกูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

60

จ้างพิมพ์แผ่นพับเปรียบเทียบผลการสารวจประชากรสูงอายุ
ในประเทศไทย จานวน 700 เล่ม

25 มิ .ย. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวกรรณิ การ์ เสนา
2.นายอภิชาติ ธัญญาหาร
3.นางสาวประภาพร สินทิพลา

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน

61

จ้างพิมพ์ร ายงานการสารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
พ.ศ. 2560 จานวน 250 เล่ม

25 มิ .ย. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปวรพัชร สิทธิกลู
2.นายบุญสิทธิ์ สุทธินุ่น
3.นางสาวปภัสรินทร์ ธีร ะวิริยะชัย

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

62

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง ของรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน ศจ-5700 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-120602000216-0702-0003/48

26 มิ .ย. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายสมพงษ์ ปลืม้ จิตร์
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

63

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง ของรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020016315-0702-0006/58

26 มิ .ย. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายนาโชค ชุม่ พึง่
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

64

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง ของรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน ฮว-1193 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020017733-0702-0002/59

26 มิ .ย. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายสิร ศักดิ์ ชูกลิน่
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

65

จ้างพิมพ์ร ายงานรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน
พ.ศ.2560 ระดับจังหวัด จานวน 500 เล่ม

27 มิ .ย. 61 กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอังคณา แย้มอุบล
2.นางสาวอังสนา เพชรศักดิว์ งศ์
3.นางสาวนิตยา ปะอินทร์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

66

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206100018362-0942-0004/59

4 ก.ค. 61

กลุม่ ตรวจสอบราชการและประสาน
ภูมิภาค

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชุตชิ ยั พันธุ์ชนะ

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน

67

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง ของรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า หมายเลข
ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020013458-0702-0007/56

5 ก.ค. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายฐิตวิ ัฒน์ รัตนา
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

68

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง ของรถยนต์ ยีห่ อ้ นิสสัน หมายเลข
ทะเบียน ฮท-6724 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 110500-12060200-9493-0702-0005/53

5 ก.ค. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายปราโมทย์ เย็นแข
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

69

จ้างพิมพ์ร ายงาน จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.หนังสือหลักปฏิบตั เิ พือ่ การจัดการคุณภาพสถิตทิ างการ
ประเทศไทย จานวน 7,000 เล่ม
2.หนังสือแนวทางการจัดจาแนกสถิติ จานวน 1,500 เล่ม

5 ก.ค. 61

กองบริหารจัดการระบบสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวสุภาพร แม่นปืน
2.นางสาวหัทยา ขอสันติวิวัฒน์
3.นายอาทิตย์ กระออมแก้ว
4.นางสาวนริศ รา จัน่ เพชร
5.นายวีร ะวัฒน์ ดาริชาติ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

70

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง ของรถยนต์ ยีห่ อ้ โยโยต้า หมายเลข
ทะเบียน ฮย-2321 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 110501-12060200-14613-0702-0001/57

6 ก.ค. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายสุริยา ธรรมนาม
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

-10กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
บั นทึ ก ขออนุมัติ
ลงวันที่ ...........

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
71

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-1206100010052-0942-0065/54
2.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-1206100010030-0942-0043/54

6 ก.ค. 61

กองสถิตสิ าธารณมติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอารี วงษ์สวุ รรณ์
2.นางสาวศิริพร แก้วโชติชว่ งกูล
3.นายทีปสร สุกษมภัทร์

เจ้าพนักงานธุร การอาวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน

72

จ้างย้ายโทรศัพท์และเปิด Port Lan
- ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป กองสถิตสิ งั คม ของกลุม่ วางแผนและ
พัฒนาสถิตดิ า้ นสังคม
1.ย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan
1.1ย้ายโทรศัพท์ 02-142-1281, 02-142-1315 และ
02-142-1375 จานวน 3 หมายเลข
1.2ย้าย Port Lan จานวน 3 จุด
2.ย้ายหมายเลข Gin Phone จากหัวเครื่องโทรศัพท์
02-142-1281 ไปยังหัวเครื่องโทรศัพท์ 02-142-1285
(Gin Phone 101004290)จานวน 1 เลขหมาย
3.เปิด Port Lan จานวน 2 Port
- กลุม่ งานวิเคราะห์และพยากรณ์ สถิตเิ ชิงสังคม กองสถิตพิ ยากรณ์
4.เปิด Port Lan จานวน 2 จุด เป็นเงิน 428.00 บาท

10 ก.ค. 61 กองสถิตสังคม,กองสถิตพิ ยากรณ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวภัสธารีย์ ปานมี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

73

จ้างพิมพ์ร ายงานเรื่องวิเคราะห์เด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560
จานวน 300 เล่ม

17 ก.ค. 61 กองสถิตพิ ยากรณ์
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุม่ งานวิเคราะห์และพยากรณ์ สถิติ
เชิงสังคม

1.นางธัญสินี ทิมศรี
2.นางสาวอังคณา แย้มอุบล
3.นางสาวพัชรนันท์ จงศรีอดิสรณ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

74

จ้างพิมพ์ร ายงานสถิตริ ายปี ประเทศไทย พ.ศ.2561
จานวน 500 เล่ม

17 ก.ค. 61 กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางวรรณี คมปรียารัตน์
2.นางสาวพงษ์สดุ า หลิมรัตน์
3.นางสาวมณฑชา เมรุลตั ร์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานบริหารทัว่ ไป

75

จ้างเปิด Port Lan จานวน 1 จุด
- กลุม่ สารบรรณ สานักงานเลขานุการกรม

6 ส.ค. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ สารบรรณ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวรุจริ า โถทอง

พนักงานคอมพิวเตอร์

76

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
เปลีย่ นไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค เติมน้ามันเกียร์และเฟืองท้าย
ของรถยนต์ ยีห่ อ้ นิสสัน หมายเลขทะเบียน ฮค-4248 กทม.
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-3553-07020006/49

7 ส.ค. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายสิร ศักดิ์ ชูกลิน่
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

77

จ้างซ่อมรถยนต์ (เนื่องจากมีนามั
้ นหยดใต้ทอ้ งรถ) รถยนต์
ยีห่ อ้ นิสสัน ทะเบียน ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-9493-0702-0004/53

14 ส.ค. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายสิร ศักดิ์ ชูกลิน่
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

78

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10047-09420060/54

21 ส.ค. 61 กองสถิตสิ งั คม
ผูต้ รวจรับพัสดุ
กลุม่ วางแผนและพัฒนาสถิตดิ า้ นสังคม

นางเทวี กณิ กนันต์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

79

จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206100010005-0942-0018/54

4 ก.ย. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ การเงินและบัญชี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายธนากรณ์ วิทยานันตนารมย์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน

80

จ้างซ่อมเปลีย่ นกระจกบังลมหน้าพร้อมติดฟิลม์ กระจกหน้า 60%
ของรถยนต์สว่ นกลาง หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลครุภัณฑ์
1105-01-12060200-13458-0702-0007/56

7 ก.ย. 61

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายฐิตวิ ัฒน์ รัตนา
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

-11กำรรำยงำน เรือ่ ง กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
บั นทึ ก ขออนุมัติ
ลงวันที่ ...........

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
81

จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่ อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่ น CLP-680ND หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-01-1206100014806-0943-0002/57

82

จ้างซ่อมเครื่ องถ่ายเอกสาร จานวน 2 เครื่ อง ดังนี้
1. เครื่ องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่ น Docuentre IV 4070
หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-06-12060100-14647-09060010/57 (กลุม่ จัดเก็บข้อมูลพืน้ ที่ 3 กองบริ หารจัดเก็บข้อมูลสถิต)ิ
2. เครื่ องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่ น Docucentre IV
4070 หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-01-12060100-146450906-0008/57 (กลุม่ ช่วยอานวยการ สลก.)

รวม 82 โครงกำร

11 ก.ย. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ บริ หารพัสดุ

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวนงค์ เยาว์ คนงาม

นักวิชาการพัสดุปฏิบตั กิ าร

13 ก.ย. 61 กองบริ หารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
กลุม่ จัดเก็บข้อมูลพืน้ ที่ 3

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวพันน์ชยา วัฒนศรี กนั ย์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

๑๔ ก.ย. ๖๑ สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

1.นางสุรัตดา จุลศร
2.นายวัฒนา เอีย่ มอรุ ณไทย

พนักงานบริ หารทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีเ่ ครื่ องคอมพิวเตอร์

รวม 245 รำย

-12กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
1

จัดซือ้ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยีห่ อ้ HP Laser Jet รุ่น CF279A
จานวน 1 กล่อง

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

2

จัดจ้างทาเอกสารโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเอกสุนทร บุร ณนัฏ

พนักงานสถิติ

3

จัดซือ้ วัสดุโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จานวน 14 รายการ

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

4

จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด เพือ่ ถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนารายณ์ มหาราช

๖ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

5

จัดจ้างทาเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้ประโยชน์จาก
เน็ตประชารัฐฯ จานวน 210 เล่ม

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

6

จัดซือ้ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยีห่ อ้ HP Laser Jet P1102
รุ่น CE285A จานวน 1 กล่อง

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

7

จัดซือ้ วัสดุโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้ประโยชน์จาก
เน็ตประชารัฐฯ จานวน 4 รายการ

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

8

เช่าเหมาจ่ายค่าบริการติดตัง้ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐฯ

๑๒ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

9

จัดจ้างทาเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้ประโยชน์จาก
เน็ตประชารัฐฯ

๑๒ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

10

จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

๑๒ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสาธิต จันทศรี

พนักงานสถิติ

11

จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละ
สารสนเทศระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด

๑๖ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางไพเราะ สุวรรณมณี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

12

เช่าห้องประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการใช้ประโยชน์จาก
เน็ตประชารัฐฯ

๑๗ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

13

จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยีห่ อ้ ชาร์ป - 464N หมายเลขครุภัณฑ์
1105-64-12060100-18233-0906-0019/59

๒๒ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

14

จัดซือ้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 240 ซม.
จานวน 1 บอร์ด

๒๒ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสาธิต จันทศรี

พนักงานสถิติ

15

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ยีห่ อ้ ACER รุ่น Travelmate
P249-G2-M-34CK จานวน 1 เครื่อง

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

16

จัดจ้างซ่อมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จานวน 9 เครื่อง

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

17

จัดจ้างทาเอกสารการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุค ลากรด้าน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จานวน 170 เล่ม

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

-13กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
18

จ้างเหมาล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จานวน 4 เครื่อง
-เครื่องปรับอากาศ ยีห่ อ้ Eminent หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-120904-0017/47
-เครื่องปรับอากาศ ยีห่ อ้ LG หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-1212060100-121752-0904-0002/55
-เครื่องปรับอากาศ ยีห่ อ้ อีมีน่า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-121260100-16832-0904-0016/58
-เครื่องปรับอากาศ ยีห่ อ้ อีมีน่า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-121260100-16833-0904-0017/58

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

19

จัดซือ้ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 28 รีม

๒๕ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

20

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

21

จัดจ้างทาไวนิล เพือ่ ใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โครงการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่ เน็ตประชารัฐ

๔ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

22

จัดซือ้ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ KYOCERA รุ่น 3010i
จานวน 2 กล่อง

๔ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

23

จัดซือ้ วัสดุโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม เพือ่ การ
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศฯ จานวน 4 รายการ

๔ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

24

จัดซือ้ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 50 รีม

๓ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

25

จัดซือ้ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ KYOCERA รุ่น 3010i
จานวน 2 กล่อง

๓ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

26

จ้างซ่อมบารุงและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องพิมพ์สาเนา ยีห่ อ้ RISO GRAPH
รุ่น RN 2050 AW หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12---09160005/47

๓ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

27

จัดซือ้ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ซัมซุง M4030ND
(รุ่นหมึก MLT-D201L) จานวน 1 กล่อง

๑๔ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

28

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล ยีห่ อ้
KYOCERA รุ่น TASKalfa 3010i หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-1212060100-18097-0906-0009/59

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

29

จัดซือ้ ครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์สานักงานฯ จานวน 3 รายการ ดังนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ยีห่ อ้ Notebook รุ่น X555QGXX157T(W)(A)
- ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน จานวน 1 ชุด
- เครื่องพิมพ์ ยีห่ อ้ Epson Inkjet Printer Tank L360
(PSC)(NEW)

๑๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเอือ้ อารีย์ บัวทอง

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน

30

จัดซือ้ เก้าอีน้ ั่งทางาน จานวน 22 ตัว

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

31

จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 4 อัน

๒๗ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางจุฑามาศ สังข์น้อย

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ

32

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนเมษายน 2561

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนวลอนงค์ ผลสง่า
2.นางจุฑามาศ สังข์น้อย
3.นายศิวกร อุตอามาตย์

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
พนักงานสถิติ

33

จัดซือ้ หมึกเครื่องโทรสาร Canon Cartridge 319 จานวน 1 กล่อง

๓ พ.ค. ๖๑

นางสาวกุสมุ ากรณ์ พรหมจักร

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

-14กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
34

จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ

๘ พ.ค. ๖๑

35

จัดจ้างตรวจเช็ค และเปลีย่ นอะไหล่ร ถยนต์สว่ นกลางประจาสานักงานฯ
หมายเลขทะเบียน กข 2112 ประจวบคีรีขนั ธ์ หมายเลขครุภัณฑ์
NSO-1105-70-12060200-13529-0702-0009/56

36

สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกุสมุ ากรณ์ พรหมจักร

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

๒๕ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายศิวกร อุตอามาตย์

พนักงานสถิติ

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ี
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

๓ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนวลอนงค์ ผลสง่า

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน

37

จัดจ้างทาป้ายไวนิล โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

๖ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนวลอนงค์ ผลสง่า

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน

38

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดประชุมโครงการเน็ตประชารัฐ

๓ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกุสมุ ากรณ์ พรหมจักร

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

39

จัดซือ้ วัสดุเพือ่ ใช้ในโครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด

๑๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรรณภา ทามี

พนักงานสถิติ

40

จัดซือ้ ครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ จานวน 2 รายการ ดังนี้
- เครื่องพิมพ์ Laser printers
- เครื่องพิมพ์ Inkjet printers

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางโสภี ชัชวาลย์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

41

จัดซือ้ วัสดุโครงการบริหารจัดการแผนแม่บทระบบสถิติ

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกันต์ฤทัย ปองรัก

พนักงานสถิติ

42

จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชีวรัตน์ แซ่ลมิ้

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

43

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนวลอนงค์ ผลสง่า

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน

44

จัดจ้างทาเล่มรายงานโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
แจงนับ

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนวลอนงค์ ผลสง่า

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน

45

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนวลอนงค์ ผลสง่า
2.นายศิวกร อุตอามาตย์
3.นางสาวกุสมุ ากรณ์ พรหมจักร

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

46

จัดจ้างทาเล่มรายงานโครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2560

๒๕ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกันต์ฤทัย ปองรัก

พนักงานสถิติ

47

จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 3 อัน

๔ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปราจีนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายปรีชา มีทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

48

จัดจ้างทาพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๙ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปราจีนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

49

จัดซือ้ หมึก HP 703 ดา จานวน 2 กล่อง และหมึก HP 703 สี
จานวน 2 กล่อง

๓๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปราจีนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายปรีชา มีทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

50

จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 8 อัน

๑๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

51

จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 2 อัน

๗ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

52

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจการเปลีย่ นแปลงทางการเกษตร
พ.ศ. 2561 จานวน 4 รายการ

๑๒ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

53

จัดซือ้ Toner Samsung MLT-D201L (20,000 แผ่น)
จานวน 1 กล่อง

๑๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

-15กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
54

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561
จานวน 9 รายการ

๑๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

55

จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 2 อัน

๑๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

56

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน) หมายเลขทะเบียน กง 2609 เพชรบุรี

๒๘ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

57

จัดจ้างซ่อมรถยนต์สานักงานฯ หมายเลขทะเบียน กง 2609
เพชรบุรี จานวน 3 รายการ

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

58

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้จดั ทาคู่มือโครงการสารวจการ
เปลีย่ นแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 จานวน 2 รายการ

๑๐ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

59

จัดจ้างพิมพ์ร ายงานสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 พร้อมเข้าเล่ม
อัดกาวเคลือบปก จานวน 80 เล่ม

๒๔ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

60

จัดซือ้ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 7 รีม

๑๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

61

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม) หมายเลขทะเบียน กง 2609 เพชรบุรี

๒๑ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

62

จัดซือ้ กระเป๋าสานเส้นพลาสติกสาหรับในการบรรจุเอกสารประกอบ
การฝึกอบรม จานวน 30 ใบ

๒๔ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

63

จัดจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มแบบสันเกลียว เอกสารประกอบ
การฝึกอบรม จานวน 30 เล่ม

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

64

จัดจ้างล้างรถยนต์สานักงานฯ หมายเลขทะเบียน กง 2609 เพชรบุรี
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-69-12060200-9490-07020002/53

๕ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

65

จัดจ้างพิมพ์ร ายงานโครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2560 จานวน 70 เล่ม

๑๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

66

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน) หมายเลขทะเบียน กง 2609 เพชรบุรี

๑๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

67

จัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง

๑๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

68

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 3 รายการ ดังนี้
- หมึกเครื่องพิมพ์ค อมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ Xerox 240A
จานวน 1 กล่อง
- หมึกเครื่องพิมพ์ค อมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ Samsung จานวน 1 กล่อง
- หมึกเครื่องโทรสาร ยีห่ อ้ Canon จานวน 1 กล่อง

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

69

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 5 รายการ

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

70

จัดซือ้ หมึกพิมพ์ EPSON 0587 จานวน 1 กล่อง

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

71

จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงานฯ จานวน 3 รายการ ดังนี้
- โต๊ะทางาน ขนาด 5 ฟุต จานวน 7 ตัว
- โต๊ะทางาน ขนาด 4 ฟุต จานวน 5 ตัว
- เก้าอีท้ างาน จานวน 7 ตัว

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายอรุณ สีแดง
2.นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม
3.นางสาวชวนพิศ เสือคาบแก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ

-16กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
72

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

73

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๑๑ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

74

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๒๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

75

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๑๖ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

76

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๘ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

77

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๒๑ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

78

จัดซือ้ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 50 รีม

๒๖ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี
2.นายมณเฑียร คล้ายคลึง
3.นางสาวพชรมน เรืองผิว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

79

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการเน็ตประชารัฐ จานวน 4 รายการ

๒๖ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี
2.นางสาวสุมณฑา สารวมจิตต์
3.นางสาวหทยา สรกฤตยาเมธ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

80

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๑๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

81

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๒๒ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

82

จัดซือ้ ตลับหมึกเลเซอร์ Fuji Xerox M 205b 2K จานวน 2 กล่อง

๖ ก.ย. ๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนวลจันทร์ มาลัยศรี
2.นายพูนศักดิ์ ช่างทอง
3.นางสาวหทยา สรกฤตยาเมธ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

83

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๑๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

84

จัดจ้างทาเข้าเล่ม -ทาปกสี หนังสือสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
จานวน 30 เล่ม

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภัสธธร ดาจันทร์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

85

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 559 ราชบุรี

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

86

จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ซมั ซุง MLT-D2015 สีดา จานวน 1 กล่อง

๒๔ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

87

จัดซือ้ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 20 รีม

๒๔ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

88

จัดซือ้ หมึกพิมพ์สาเนา ริโก้ INK JP 12 จานวน 2 กล่อง และ
กระดาษไขแม่พมิ พ์ ริโก้ รุ่น CPMT 15 จานวน 1 กล่อง

๒๘ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิไลพรรณ สามสารี

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

89

จัดซือ้ วัสดุ โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่ โครงการ
เน็ตประชารัฐ จานวน 4 รายการ

๒๘ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

-17กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
90

จัดจ้างพิมพ์ร ายงานแผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุรี ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2561 - 2564) จานวน 50 เล่ม

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิไลพรรณ สามสารี

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

91

จัดซือ้ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ ซัมซุง MLT-D201S สีดา
จานวน 1 กล่อง

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิไลพรรณ สามสารี

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

92

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 3 รายการ

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิไลพรรณ สามสารี

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

93

จัดซือ้ หมึกพิมพ์ DQ-TCC008E

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา เขาทอง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

94

จัดจ้างทากระเป๋าใส่เอกสาร ทาด้วยผ้า 600D ขนาด 11.5 นิ้ว x
13.5 นิ้ว x 3.5 นิ้ว จานวน 85 ใบ

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา เขาทอง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

95

จัดซือ้ เก้าอีค้ อมพิวเตอร์ จานวน 2 ตัว

๔ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนณรงค์ แก้วแท้

พนักงานสถิติ

96

จัดจ้างพิมพ์ร ายงานผลสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
จานวน 70 เล่ม

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายธัญญ์ชวิน นาคนิธิชยั รัชต์

พนักงานสถิติ

97

จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ LENOVO จานวน 1 เครื่อง
๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จานวน 1 ชุด
ชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน Home & Business จานวน 1 ชุด

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ

98

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 5 รายการ

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา เขาทอง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

99

จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ ซัมซุง CT350268 สีดา สาหรับเครื่องพิมพ์
FujiXerox เลขครุภัณฑ์ 1105-15-12061000-65310942-0136/51 B274 จานวน 1 กล่อง

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา เขาทอง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

100 จัดซือ้ เก้าอีส้ านักงานฯ จานวน 8 ตัว

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายธัญญ์ชวิน นาคนิธิชยั รัชต์

พนักงานสถิติ

101 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบียน กข 5500 สมุทรสงคราม

๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนิรันดร์ เกตุสริ ิวงศ์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

102 จัดซือ้ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 15 รีม

๒๐ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวัชรา งามดี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

103 จัดซือ้ หมึกพิมพ์ 340A จานวน 1 หลอด

๒๐ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวัชรา งามดี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

104 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 4 รายการ

๒๐ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวัชรา งามดี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

105 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน)

๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ เพ็งค่า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

106 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๒๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางปาณิ ศ า ทองสุข

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

107 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนมิถนุ ายน 2561

๓๐ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางปาณิ ศ า ทองสุข

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

108 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน)

๑ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ เพ็งค่า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

109 จัดจ้างบารุงรักษารถยนต์สานักงานฯ

๑๒ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ เพ็งค่า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

110 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

๒๖ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางปาณิ ศ า ทองสุข

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-18กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
111 จัดซือ้ วัสดุโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 4 การประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ)

๔ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชนิษฐา แก้วงาม

พนักงานสถิติ

112 จัดซือ้ วัสดุหมึกโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 4 การประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ)

๔ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชนิษฐา แก้วงาม

พนักงานสถิติ

113 จัดซือ้ วัสดุโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้
ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน)

๑๑ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวิภาพรรณ หงษา

พนักงานสถิติ

114 จัดซือ้ วัสดุหมึกโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคมเพือ่
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 1 การสร้างการรับรู้
ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน)

๑๒ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ สังข์สขุ

พนักงานสถิติ

115 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกรกฎาคม)

๑๓ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

116 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนสิงหาคม 2561

๒๖ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ ลาภส่งเสริม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

117 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1)

๑ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ เพ็งค่า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

118 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2)

๒ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ เพ็งค่า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

119 จัดซือ้ วัสดุหมึกโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

๑๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ โพธิ์เทศ

พนักงานสถิติ

120 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสามะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.2563 จานวน 3 รายการ

๑๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวรัตนาภรณ์ ผลไม้

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

121 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 1)

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ เพ็งค่า

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

122 จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ จานวน 26,520 เครื่อง

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชนิษฐา แก้วงาม

พนักงานสถิติ

123 จัดซือ้ เครื่องฉายภาพและวัสดุ จานวน 1 เครื่อง

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางปาณิ ศ า ทองสุข

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

124 จ้างเหมาเข้าเล่มรายงานโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

๑๓ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ สังข์สขุ

พนักงานสถิติ

125 จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานแผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืน้ ที่

๑๓ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริทพิ ย์ แซ่เล้า

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

126 จัดซือ้ วัสดุทารายงานโครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2560

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ ลาภส่งเสริม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

127 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 2)

๒๔ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

128 จัดซือ้ วัสดุโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายเน็ตประชารัฐ จานวน 6 รายการ

๑ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

129 จัดจ้างทาป้ายไวนิลเพือ่ ใช้ในการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จานวน 2 ผืน

๑ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

-19กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
130 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็ว 200/100 Mbps. พร้อม
เจ้าหน้าที่ Stand By ตลอดการใช้งาน จานวน 3 ครั้ง

๑ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

131 จัดซือ้ กระเป๋าใส่เอกสารการดาเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้และ
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ จานวน 105 ใบ

๑ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

132 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศพร้อมคอมเพรสเซอร์

๖ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

133 จัดจ้างทาเอกสารประกอบการประชุมแผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) จานวน 35 เล่ม

๑๕ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

134 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 จานวน 8 รายการ

๑๕ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

135 จัดจ้างทารายงานสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จานวน 60 เล่ม

๑๖ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

136 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์ร าชการ หมายเลขทะเบียน 4987 น่าน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-12060200-199610702-0001/61

๔ มิ .ย. ๖๑

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสัญญา อินหล้า

พนักงานสถิติ

137 จัดซือ้ วัสดุโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่ โครงการ
เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

๒๕ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
2.นางสาวนิตยิ า เจศรีชยั
3.นางสาวการะเกตุ คงกะศรี

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

138 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนเมษายน 2561

๗ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิษณุ โลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นายสมบูร ณ์ คงเมืองคา
3.นางฐิตนิ ันท์ บุญบูร า

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

139 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet

๗ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิษณุ โลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางสาวมนัชนก นาคมี
3.นายสมบูร ณ์ คงเมืองคา

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัดน่าน

140 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนเมษายน 2561

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

141 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนเมษายน 2561

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

142 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๓๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

143 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๓๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

144 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนมิถนุ ายน 2561

๒ ก.ค. ๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

-20กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
145 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

๑ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

146 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนกันยายน 2561

๒๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

147 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนกันยายน 2561

๒๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

148 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

149 จัดจ้างซ่อมรถยนต์สานักงานฯ หมายเลขทะเบียน ศจ 5698 กทม.
หมายเลขครุภัณฑ์ 1150-49-12060200-0218-07020005/48

๒๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

150 จัดจ้างทาพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๒๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

151 จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 4 อัน

๑ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

152 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยีห่ อ้ Samsung รุ่น ML2955ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12061000-13323-09420001/56

๑๕ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

153 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารของสานักงานฯ

๒๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

154 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร

๑๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณั ฐพร สุกสา

พนักงานสถิติ

155 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยีห่ อ้ Samsung รุ่น ML2955ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12061000-13323-09420001/56

๑๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

156 จัดซือ้ กระดาษสาหรับการนาเสนอและเผยแพร่ขอ้ มูลสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

๑๘ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

157 จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ สาหรับการประชุมชีแ้ จงการปฏิบตั งิ านโครงการ
สารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่ โครงการเน็ตประชารัฐ
พ.ศ. 2561

๑๘ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

158 จัดจ้างทาไวนิลสาหรับการประชุมชีแ้ จงการปฏิบตั งิ านการสารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่ โครงการเน็ตประชารัฐ
พ.ศ. 2561

๑๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

159 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA รุ่น 306
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12060100-14564-09060020/56

๒๐ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

160 จัดจ้างทากระเป๋าใช้บรรจุเอกสารการอบรม โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านดิจทิ ลั ฯ

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวรชัย สุวรรณ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

161 จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายด้านดิจทิ ลั ฯ

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณั ฐพร สุกสา

พนักงานสถิติ

-21กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
162 จัดจ้างทาเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านดิจทิ ลั ฯ

๘ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

163 จัดจ้างทาใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายด้านดิจทิ ลั ฯ จานวน 282 ใบ

๘ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมยศ สัง่ การ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

164 จัดจ้างติดตัง้ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงชัว่ คราว โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านดิจทิ ลั ฯ

๙ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

165 จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ สาหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2/2561 จานวน 3 รายการ

๙ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประภาพรรณ บุญเรือง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

166 จัดจ้างเตรียมเอกสารสาหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2/2561 จานวน 50 เล่ม

๑๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประเทือง เรียนแพง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

167 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ โตชิบา้ รุ่น 306
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12060100-145640906-0020/56

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณั ฐพร สุกสา

พนักงานสถิติ

168 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 14 รายการ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

169 จัดซือ้ หมึกเครื่องโทรสาร Panasonic KX-FAT421E
จานวน 1 ตลับ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวแน่งน้อย สวนสอน

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

170 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba รุ่น 306 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-49-12060100-14564-0906-0020/56

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

171 จัดจ้างพิมพ์และเผยแพร่ร ายงานผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จานวน 10 เล่ม

๓ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

172 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ ดังนี้
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด network
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสารองไฟ ขนาด 1,000 VA จานวน 1 เครื่อง

๑๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

173 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า จานวน 6 รายการ

๑๓ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุวัฒน์ คุ้มแสง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

174 จัดจ้างทาพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๒๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

175 จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 5 อัน

๒๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

176 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธุ์

๑ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

177 จัดจ้างทาป้ายไวนิล โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ จานวน 6 ป้าย

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

178 จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 2 อัน

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปานสินี อุทโท

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

179 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ี
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จานวน 22 รายการ

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน
2.นางสาวนพวรรณ หวานใจ
3.นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

-22กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
180 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ี
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จานวน 2 รายการ

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

181 จัดจ้างทาพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ประจาปี
2561

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

182 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ KYOCERA รุ่น TA-3500i

๑๙ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

183 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ

๑๕ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

184 จัดจ้างทากระเป๋าผ้าพืน้ เมืองใส่เอกสาร จานวน 60 ใบ

๑๖ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

185 จัดจ้างทาเอกสารในการอบรมโครงการ การสร้างการรับรู้ในการใช้
ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชนฯ
จานวน 60 ชุด

๑๖ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

186 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนพวรรณ หวานใจ

พนักงานสถิติ

187 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ KYOCERA รุ่น TA-3500i
จานวน 1 กล่อง

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

188 จัดจ้างทากระเป๋าผ้าพืน้ เมืองใส่เอกสาร จานวน 766 ใบ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

189 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 10 รายการ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

2.นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

3.นางสาวนพวรรณ หวานใจ

พนักงานสถิติ

190 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ KYOCERA รุ่น TA-3500i

๓ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

191 จัดจ้างทาเอกสารในการอบรม จานวน 766 ชุด

๓ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

192 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 8 รายการ

๓ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

193 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ เคียวเซร่า รุ่น TK 6309
จานวน 1 กล่อง

๑๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

194 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 4 รายการ

๑๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

195 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในโครงการสารวจการเปลีย่ นแปลงทาง
การเกษตร พ.ศ.2561 จานวน 2 รายการ

๑๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

196 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทารูปเล่มรายงานสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จานวน 4 รายการ

๑๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

197 จัดซือ้ อุปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ จานวน 7 ชุด

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

198 จัดจ้างลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

199 จัดจ้างทาพวงมาลา เนื่องในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ประจาปี 2561

๒๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววิไลพร ดีมาก

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

200 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ ดังนี้
- หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX 237 AT จานวน 1 กล่อง
- หมึกเครื่องอัดสาเนา BLUE 125 จานวน 1 กล่อง

๒๕ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุม่ ขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

201 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการเน็ตประชารัฐ จานวน 7 รายการ

๒๕ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุม่ ขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

-23กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
202 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการเน็ตประชารัฐ
จานวน 6 รายการ

๒๕ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

203 จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ต โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การสร้าง
เครือข่ายเพือ่ เป็นจิตอาสาดิจทิ ลั เน็ตอาสา

๓ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุม่ ขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

204 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้างเครือข่าย
เพือ่ เป็นจิตอาสาดิจทิ ลั เน็ตอาสา จานวน 7 รายการ

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุม่ ขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

205 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการสร้าง
เครือข่ายเพือ่ เป็นจิตอาสาดิจทิ ลั เน็ตอาสา จานวน 2 รายการ

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุม่ ขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

206 จัดซือ้ หมึกพิมพ์ จานวน 5 รายการ ดังนี้
- ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Sharp
- หมึกเครื่องอัดสาเนา Blue 125
- ชุดสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 3007
- หมึกพิมพ์ Samsung M 4030
- กระดาษไขเครื่องอัดสาเนา Blue 125

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุม่ ขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

207 จัดซือ้ เครื่องสารองไฟ ขนาด 800 VA จานวน 1 เครื่อง

๗ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

208 จัดซือ้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึก
(Ink Tank Printer) จานวน 2 เครื่อง

๗ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

209 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ ดังนี้
- กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 80 รีม
- กระดาษการ์ดขาวทาปก 180 แกรม จานวน 10 ห่อ
- หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Epson T6641 (สีดา) จานวน 4 ขวด
- หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Epson T6642 (สีฟา้ ) จานวน 3 ขวด
- หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Epson T6643 (สีชมพู) จานวน 4 ขวด
- หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Epson T6644 (สีเหลือง) จานวน 3 ขวด

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุม่ ขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

210 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ ดังนี้
- กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 40 รีม
- กระดาษการ์ดขาวทาปก 180 แกรม จานวน 5 ห่อ
- หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Epson T6641 (สีดา) จานวน 1 ขวด
- หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Epson T6642 (สีฟา้ ) จานวน 2 ขวด
- หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Epson T6643 (สีชมพู) จานวน 1 ขวด
- หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Epson T6644 (สีเหลือง) จานวน 1 ขวด

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุม่ ขุนทด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

211 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer รุ่น Veriton M490
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-11074-09380293/54

๒๔ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางชนาภา ไชยสีทา

พนักงานสถิติ

212 จัดซือ้ วัสดุโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่ โครงการ
เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จานวน 8 รายการ

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นายเอกดนัย วุฒิ
3.นางสาวพันธ์วิร า วีร ะพัฒน์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

213 จัดซือ้ กระดาษโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

214 จัดจ้างพิมพ์คู่มือโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จานวน 300 เล่ม

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นางชนาภา ไชยสีทา
3.นายเอกดนัย วุฒิ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

-24กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
215 จัดซือ้ หมึกโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้
-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ เคียวเซร่า รุ่น TA-4501i
-หมึกพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อล ยีห่ อ้ Riso EZ371
-มาสเตอร์ Riso EZ371

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

216 จัดซือ้ หมึกพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อล ยีห่ อ้ Riso EZ371

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

217 จัดจ้างทาป้ายไวนิลโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

๓ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

218 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน)

๙ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสิทธิ์ชยั สดใส

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

219 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 1)

๑ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวรัญญู อินทยุง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

220 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2)

๒๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวรัญญู อินทยุง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

221 จัดซือ้ ยางรถยนต์ 215/70R16 BRIDSTONE จานวน 4 เส้น

๓ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
2.นายสิทธิ์ชยั สดใส
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
3.นายวรัญญู อินทยุง
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

222 จัดซือ้ ตลับหมึก Samsung MLT-D201S จานวน 1 ตลับ

๖ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวละเอียด ปานทอง

223 จัดจ้างทากระเป๋าพร้อมสกรีน จานวน 350 ใบ

๖ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
2.นางสาวละเอียด ปานทอง
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
3.นางรัตติยากร ชะโกฏ
พนักงานสถิติ

224 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเรื่องของดีวิถสี รุ ินทร์ดว้ ยเน็ตประชารัฐ หลักสูตรวิถเี กษตร
สุรินทร์ จานวน 115 ชุด

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิ สรา ชูกจิ วัฒนกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

225 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเรื่องของดีวิถสี รุ ินทร์ดว้ ยเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการค้าขาย
ออนไลน์ จานวน 120 เล่ม

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

226 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารเรื่องของดีวิถสี รุ ินทร์ดว้ ยเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการ
ท่องเทีย่ วเมืองช้าง จานวน 115 ชุด

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

227 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 1 การสร้างการ
รับรู้ในการใช้ประโยชน์ โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน
จานวน 27 รายการ

๑๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
2.นางอรษา จันทะขัมมา
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
3.นางสาวปาณิ สรา ชูกจิ วัฒนกุล
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

228 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ ดังนี้
-ตลับหมึกเลเซอร์ Samsung MLT-D201S (M4030/408x)
จานวน 1 ตลับ
-หมึกถ่ายเอกสาร Kyocera TK479 FS-6030, 6025 MFP
จานวน 1 กล่อง

๑๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางศิริสดุ า ต่อชัย
2.นางสาวจันทิมา สติภา
3.นางมณี พนั ธ์ จิตเย็น

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

229 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 1 การสร้างการ
รับรู้ในการใช้ประโยชน์ โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน
จานวน 2 รายการ

๑๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางรัตติยากร ชะโกฏ

พนักงานสถิติ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

-25กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
230 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ 1 การสร้างการ
รับรู้ในการใช้ประโยชน์ โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน
จานวน 2 รายการ

๑๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางมณี พนั ธ์ จิตเย็น

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

231 จัดจ้างทาป้ายไวนิลเรื่องของดีวิถสี รุ ินทร์ดว้ ยเน็ตประชารัฐ
จานวน 5 ผืน

๑๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

232 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม)

๑๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

233 จัดจ้างทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน 50 คน

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางฉลวย แป้นทอง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

234 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาสถิตริ ะดับ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 3 รายการ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

235 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาข้อมูลสถิตริ ะดับพืน้ ที่
จังหวัดสุรินทร์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) จานวน 80 เล่ม

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

236 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทารายงานผลฉบับสมบูร ณ์ ของ
โครงการสารวจภาวะเศรษบกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560
จานวน 3 รายการ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

237 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทารายงานสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จานวน 3 รายการ

๗ ก.ย. ๖๑

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

238 จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานฯ ยีห่ อ้ Lenovo
รุ่น 510-15IKL (9OG8OOGATA) จานวน 1 เครื่อง

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
2.นางสาวละเอียด ปานทอง
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
3.นายวรัญญู อินทยุง
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

239 จัดจ้างเข้าเล่มโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
จานวน 300 เล่ม

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

240 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบียน กข 6618 นภ.

๔ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจังหวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

241 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ SHARP รุ่น AR-202ST
จานวน 1 กล่อง

๑๑ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจีร ภา วงษ์ยา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

242 จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช และงาน "มหัศ จรรย์ นครเขือ่ นขันธ์ กาบแก้ว
บัวบาน"

๒๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

243 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม) หมายเลขทะเบียน กข 6618 นภ.

๑ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

244 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 12 รายการ

๒๒ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

245 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน) หมายเลขทะเบียน กข 6618 นภ.

๑ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางกันยกร จันทะสิม
2.นายโกวิทย์ สมใจ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

246 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพือ่ ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเจ้าหน้าทีว่ ิชาการ
และพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เน็ตประชารัฐ จานวน 4,545 หน้า

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

247 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานแผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืน้ ที่
จังหวัดหนองบัวลาภู ฉบับที่ 2 จานวน 30 เล่ม

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

-26กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
248 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ ดังนี้
-กระดาษ A4 Double A จานวน 20 รีม
-หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Tonerlaserjet Fuji Xerox Docuprint
340A จานวน 1 กล่อง

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจีร ภา วงษ์ยา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

249 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Tonerlaser Canon LBP 6000
จานวน 4 กล่อง

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพดล ภูกองชัย

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

250 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 12 รายการ

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชติ

พนักงานสถิติ

251 จัดจ้างทาเสือ้ คอกลมพร้อมสกรีน จานวน 300 ตัว

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

252 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 7 รายการ

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

253 จัดซือ้ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อลมัลติฟงั ก์ชนั ขาว-ดา ยีห่ อ้
Toshiba รุ่น e-studio 3008A และเครื่องโทรสาร ยีห่ อ้ Canon
รุ่น FAX-L170

๒๓ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสุพรรณ ชาติแพงตา
2.นางภิษฐิ ปางชาติ
3.นายเดวิช หลักหาญ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

254 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงานฯ จานวน 3 รายการ

๒๓ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจีร ภา วงษ์ยา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

255 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้จดั ทารายงานแผนพัฒนาสถิตริ ะดับ
จังหวัด จานวน 4 รายการ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจีร ภา วงษ์ยา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

256 จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงานฯ จานวน 3 รายการ

๓ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

257 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 จานวน 80 เล่ม

๔ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชติ

พนักงานสถิติ

258 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จานวน 50 เล่ม

๔ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชติ

พนักงานสถิติ

259 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๗ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

260 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ

๗ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

261 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๐ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

262 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๗ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

263 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 4) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๒๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

264 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๒๔ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

265 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 6) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๒๘ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

266 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

267 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๖ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

-27กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
268 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

269 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้งที่ 4) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๒๙ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

270 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ Laser ยีห่ อ้ Canon รุ่น LBP6030
จานวน 5 กล่อง และหมึกเครื่องพิมพ์ Laser ยีห่ อ้ HP รุ่น 1020
จานวน 1 กล่อง

๓ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

271 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

272 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

273 จัดจ้างทาป้ายไวนิล โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ

๒๙ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

274 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๓ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

275 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ ดังนี้
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Pronteพ) จานวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

๗ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

276 จ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์ร าชการ หมายเลขทะเบียน กธ 4069
อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12060200-96040702-0001/54

๑๙ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

277 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๒๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

278 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๒๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

279 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๒ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยูส่ ขุ

สถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

280 จัดซือ้ น้าดืม่ สาหรับสานักงานฯ

๒ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

281 จัดซือ้ พานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันทีร่ ะลึกวันจักรี

๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

282 จัดจ้างพิมพ์เข้ารูปเล่มงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ครบรอบ 7 ปี

๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

283 จัดจ้างตรวจเช็ค ระยะและซ่อมบารุงรถยนต์สานักงานฯ
หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายธนัยนันท์ สีมาพล

พนักงานสถิติ

284 จัดจ้างทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุม Video
Conference ครั้งที่ 7/2561

๑๘ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายธนัยนันท์ สีมาพล

พนักงานสถิติ

285 จัดซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๒๔ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายธนัยนันท์ สีมาพล

พนักงานสถิติ

-28กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่
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แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
286 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 7 รายการ

๑๐ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางเปรมมิกา อนุวรรั ตน์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

287 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 13 รายการ

๙ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวศุ ภกุล ราชพิบลู ย์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

288 จัดจ้างทาป้ายไวนิลโครงการยกระดับโครงสร้ างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศฯ จานวน 2 ป้าย

๙ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวเทพา มากคง

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

289 จ้างซ่อมบารุ งรั กษารถยนต์ร าชการ ทะเบียน สฎ 397 กทม.

๒๘ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวเทพา มากคง

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

290 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบียน กง 7461 ชุม พร

๑๙ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวพิม พร ภมรนาค

พนักงานสถิติ

291 จัดซือ้ ยางรถยนต์ (บรรทุก 4 ประตู) จานวน 4 ล้อ

๒๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นายจตุร งค์ สุตราม

พนักงานสถิติ

292 จัดซือ้ พวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสิน้ พระชนม์ของ
พลเรื อเอกพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
กรมหลวงชุม พรอุดมศั กดิ์

๑๖ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวภัทรวดี กลิน่ สวัสดิ์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

293 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม) หมายเลขทะเบียน กง 7461 ชุม พร

๒๓ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวพิม พร ภมรนาค

พนักงานสถิติ

294 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้ งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 7461 ชุม พร

๑๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวพิม พร ภมรนาค

พนักงานสถิติ

295 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้ งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 7461 ชุม พร

๒๖ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวพิม พร ภมรนาค

พนักงานสถิติ

296 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถามโครงการสารวจความคิ ดเห็นของ
ประชาชนทีม่ ีตอ่ โครงการเน็ตประชารั ฐ พ.ศ. 2561
จานวน 4,776 แผ่น

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวญานิกา ลอยเลือ่ น

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

297 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความคิ ดเห็นของประชาชนทีม่ ี
ต่อโครงการเน็ตประชารั ฐ พ.ศ.2561 จานวน 12 รายการ

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวพิม พร ภมรนาค

พนักงานสถิติ

298 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม) หมายเลขทะเบียน กง 7461 ชุม พร

๓ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวจันทิม า อินนาคม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

299 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสร้ างการรั บรู้ ในการใช้ประโยชน์
โครงข่ายและส่งเสริ ม การใช้งานแก่ประชาชน จานวน 4 รายการ

๓ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวยุพา มิตรมังกร

พนักงานสถิติ

300 จัดจ้างทาคู่ มือการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Work Shop) เพือ่ การพัฒนาศั กยภาพทักษะด้านดิจทิ ลั ฯ
จานวน 300 เล่ม

๑๖ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวภัทรวดี กลิน่ สวัสดิ์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

301 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ การจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Work Shop) เพือ่ การพัฒนาศั กยภาพทักษะด้านดิจทิ ลั ฯ

๑๖ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวภัทรวดี กลิน่ สวัสดิ์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

302 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ สาหรั บการจัดประชุม คณะกรรมการสถิตริ ะดับ
จังหวัดโครงการการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืน้ ที่
ครั้ งที่ 2/2561 จานวน 5 รายการ

๑๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นายชัยรั ตน์ เชิงไกรยัง

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน

303 จัดจ้างถ่ายเอกสารในการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Work Shop) เพือ่ การพัฒนาศั กยภาพทักษะด้านดิจทิ ลั ฯ

๒๒ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวจันทิม า อินนาคม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

304 จัดจ้างทาป้ายไวนิลในการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
(Work Shop) เพือ่ การพัฒนาศั กยภาพทักษะด้านดิจทิ ลั ฯ

๒๒ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุม พร

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวญานิกา ลอยเลือ่ น

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-29กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
305 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานฯ จานวน 2 เครื่อง
-หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-80-12061000-11818-09380517/54
-หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-80-12061000-11816-09380515/54

๙ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวราตรี บัวแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

306 จัดซือ้ วัสดุสานักงานโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

๒๓ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจารุณี ศรีวิไล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

307 จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานโทรคมนาคม
เพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ

๒๓ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวจารุณี ศรีวิไล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

308 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ

๒๓ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวจารุณี ศรีวิไล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

309 จัดจ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตร โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ

๒๓ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

310 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
ระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด

๒๓ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

311 จัดซือ้ หมึกพิมพ์เครื่อง Printer สี โครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560

๒๓ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

312 จัดจ้างติดตัง้ อินเตอร์เน็ตโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ การขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวจารุณี ศรีวิไล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

313 จัดจ้างพิมพ์แผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืน้ ที่ จังหวัดตรัง ฉบับที่ 2
(พ.ศ.2561-2564)

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวจารุณี ศรีวิไล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

314 จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 1100580-120610000-6921-0938-366/51

๑๓ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวจารุณี ศรีวิไล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

315 จัดซือ้ กล่องใส่เอกสาร ขนาด 210 x300 x 300 mm และขนาด
300 x 425 x 300 mm

๑๔ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวจารุณี ศรีวิไล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

316 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับ Tablet จานวน 15 หมายเลข

๒๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวราตรี บัวแก้ว
2.นางสาวฉัตรวดี ฤทธิมา
3.นางสาวจารุณี ศรีวิไล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

317 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๔ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

318 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

๔ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-30กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
319 จัดซือ้ กระดาษไขมาสเตอร์ ดูโปร รุ่น DRF-50
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-84-12060100-183490916-004/59

๑ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชีวิน มนัสศุภมงคล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

320 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA TK-479

๑ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชีวิน มนัสศุภมงคล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

321 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๓ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

322 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๐ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

323 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

๑๑ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกันตรัตน์ รามาส

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

324 จัดจ้างสลับยางรถยนต์สานักงานฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 1206020017738-0702-0005/59

๑๑ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกันตรัตน์ รามาส

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

325 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๒๑ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

326 จัดจ้างทาป้ายไวนิล โครงการสารวจเน็ตประชารัฐ

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

327 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร kyocera TK-479
โครงการสารวจเน็ตประชารัฐ

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

328 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจเน็ตประชารัฐ

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

329 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๖ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

330 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๘ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

331 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๓ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

332 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนสิงหาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๔ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

333 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 3 รายการ

๑๔ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนูร ยาฮัน อาลียมั เม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

334 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทารูปเล่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
สร้างทักษะด้านดิจทิ ลั และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
เน็ตประชารัฐ (หลักสูตรการค้าออนไลน์)

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนูร ยาฮัน อาลียมั เม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

335 จัดจ้างทาป้ายไวนิลโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างทักษะด้านดิจทิ ลั
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ
(หลักสูตรการค้าออนไลน์)

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนูร ยาฮัน อาลียมั เม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

336 จัดจ้างทากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้าง
ทักษะด้านดิจทิ ลั และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่าย
เน็ตประชารัฐ (หลักสูตรการค้าออนไลน์)

๒๙ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนูร ยาฮัน อาลียมั เม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

337 จัดซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ ารสาหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และชุดโปรแกรมจัดการสานักงาน

๑๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุร พล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

-31กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
338 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๓ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

339 จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 5 รายการ

๑๖ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

340 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ

๑๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนูร ยาฮัน อาลียมั เม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

341 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ

๑๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนูร ยาฮัน อาลียมั เม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

342 จัดจ้างพิมพ์ร ายงานพร้อมเข้าเล่ม โครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560

๑๘ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนูร ยาฮัน อาลียมั เม็ด

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

343 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๒๖ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

344 จัดซือ้ ตลับหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ Brother รุ่น DCP-J1 40w (สีดา)
จานวน 5 ตลับ ดังนี้
-ตลับหมึก Brother LC-39 BK จานวน 2 ตลับ
-ตลับหมึก Brother LC-39 C จานวน 1 ตลับ
-ตลับหมึก Brother LC-39 M จานวน 1 ตลับ
-ตลับหมึก Brother LC-39 Y จานวน 1 ตลับ

๑๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางตัสนีม ละเมาะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

345 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๓๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางตัสนีม ละเมาะ
2.นางนิร อฮานี เจะสะตา
3.นางฮารอเมาะ กาซอ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

346 จัดซือ้ กระดาษ A3 ขนาด 70 แกรม จานวน 1 รีม
และกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 30 รีม

๒๕ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิร อฮานี เจะสะตา

พนักงานสถิติ

347 จัดซือ้ ผงหมึก KyOCERA รุ่น Fs-6530 MFP จานวน 1 หลอด

๒๕ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิร อฮานี เจะสะตา

พนักงานสถิติ

348 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ี
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จานวน 6 รายการ

๑๓ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิร อฮานี เจะสะตา

พนักงานสถิติ

349 จัดซือ้ ผงหมึก KYOCERA รุ่น FS-6025/6525 MFP/FS-6530
MFP จานวน 1 กล่อง

๑๓ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิร อฮานี เจะสะตา

พนักงานสถิติ

350 จัดซือ้ ตลับหมึก FUJI XE ROX Docu Print 340 A
จานวน 1 กล่อง

๑๓ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิร อฮานี เจะสะตา

พนักงานสถิติ

351 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

๒๓ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางตัสนีม ละเมาะ
2.นางนิร อฮานี เจะสะตา
3.นางฮารอเมาะ กาซอ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

352 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 4 รายการ ดังนี้
-ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Laser สาหรับเครื่องพิมพ์ Epson
รุ่น M 2410 จานวน 1 กล่อง
-ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docuprint 340A
จานวน 1 กล่อง
-แผ่น CD-R จานวน 1 หลอด
-กระดาษถ่ายเอกสาร AA A4 80 แกรม 500 แผ่น จานวน 4 รีม

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนิร อฮานี เจะสะตา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกิยา

พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

353 จัดจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560"
จานวน 60 เล่ม

๑๕ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนิร อฮานี เจะสะตา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกิยา

พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
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ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร
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ส่วนภูมิภาค
354 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 1 กิจกรรม
1 จังหวัด จานวน 2 รายการ

๒๑ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนิร อฮานี เจะสะตา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกิยา

พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

355 จัดซือ้ หมึกพิมพ์สาเนา RZ/EZ สีดา จานวน 2 หลอด และ
กระดาษไข RZ/EZ ขนาด B4 จานวน 1 ม้วน

๒๑ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิร อฮานี เจะสะตา

พนักงานสถิติ

356 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 1 กิจกรรม
1 จังหวัด จานวน 8 รายการ

๒๑ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนิร อฮานี เจะสะตา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกิยา

พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

357 จัดจ้างทากระเป๋าผ้าขนาด 14 x 14 นิ้ว ขยายก้น 4 นิ้ว พร้อม
สกรีนข้อความ จานวน 240 ใบ

๒๑ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนิร อฮานี เจะสะตา
2.นางฮารอเมาะ กาซอ
3.นางแวสารีปะ จะปะกิยา

พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

358 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

๒๑ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางตัสนีม ละเมาะ
2.นางนิร อฮานี เจะสะตา
3.นางฮารอเมาะ กาซอ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

359 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนสิงหาคม 2561

๑๔ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางตัสนีม ละเมาะ
2.นางนิร อฮานี เจะสะตา
3.นางฮารอเมาะ กาซอ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

360 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
"วันอนุรักษ์มรดกไทย"

๒ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

361 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

362 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๑๙ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

363 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๒๗ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

364 อนุมัตเิ ช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนเมษายน 2561

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวสินีนุช ศรีนวล
2.นางสาวภัทรกร จงจิตร
3.นางจิร าภรณ์ นาควงค์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

365 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนเมษายน 2561

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวสินีนุช ศรีนวล
2.นางสาวภัทรกร จงจิตร
3.นางจิร าภรณ์ นาควงค์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

366 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนเมษายน 2561

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

367 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนมีนาคม 2561

๒ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

368 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนมีนาคม 2561

๒ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

369 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีร่ ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

๔ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
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รำยชื่อ

ตำแหน่ง
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ส่วนภูมิภาค
370 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนเมษายน)

๑๗ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

371 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการการนาเสนอครัวเรือนทีม่ ีร ายได้เฉลีย่
ต่ากว่า 38,000 บาท/คน/ปี ในรูปแบบ GIS

๑๙ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

372 จัดจ้างทาพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๒๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

373 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนเมษายน 2561

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

374 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนเมษายน 2561

๓๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

375 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๔ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

376 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๔ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

377 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤษภาคม)

๔ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

378 จ้างซ่อมแก้ไขคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ acer รุ่น V193W
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-81-12011-064-0938-0283/54

๑๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

379 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

380 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกรกฎาคม)

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

381 จัดจ้างทาป้ายไวนิล เพือ่ ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐฯ

๒ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

382 จัดจ้างทาแจกันดอกไม้ เพือ่ ใช้ในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐฯ

๓ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

383 จ้างถ่ายเอกสารโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ีตอ่
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

๓ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

384 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ี
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จานวน 11 รายการ

๖ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

385 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนเมษายน 2561

๒๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

386 อนุมัตเิ ช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนเมษายน 2561

๒๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

387 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๒๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

388 อนุมัตเิ ช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๒๑ พ.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-34กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
389 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมิถนุ ายน) หมายเลขทะเบียน ศจ 5694 กทม.

๗ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซีย่ งฉิน

พนักงานสถิติ

390 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ประจาสานักงานฯ หมายเลขทะเบียน
ศจ 5694 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74-120602000219-0702-0006/48

๑๑ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายศักนรินทร์ เอีย่ มสอาด

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

391 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนมิถนุ ายน 2561

๒๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

392 อนุมัตเิ ช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนมิถนุ ายน 2561

๒๔ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

393 จัดซือ้ วัสดุในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

๙ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

394 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล หมายเลขครุภัณฑ์
1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

๑๗ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

395 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล หมายเลขครุภัณฑ์
1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

๑๘ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

396 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนกรกฎาคม 2561

๑๙ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

397 จัดซือ้ หมึกเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-7412060100-18336-0914-0008/59

๒ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

398 จัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร Double A ขนาด A4 จานวน 62 รีม

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซีย่ งฉิน

พนักงานสถิติ

399 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล หมายเลขครุภัณฑ์
1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

๑๕ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

400 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนสิงหาคม 2561

๒๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

401 อนุมัตเิ ช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนสิงหาคม 2561

๒๐ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

402 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกันยายน) หมายเลขทะเบียน ศจ 5694 กทม.

๕ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซีย่ งฉิน

พนักงานสถิติ

403 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล หมายเลขครุภัณฑ์
1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

๕ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

404 จัดซือ้ วัสดุในการจัดทารายงานผลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ.2560 จานวน 8 รายการ

๗ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

405 จัดซือ้ วัสดุงานบ้านงานครัวเพือ่ ใช้ในการทาความสะอาดสานักงาน
จานวน 14 รายการ

๗ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

406 จัดจ้างพิมพ์ร ายงานโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
จานวน 53 เล่ม

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

-35กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
407 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ จานวน 3 รายการ ดังนี้
- Computer PC Acer จานวน 1 เครื่อง
- MS window 10 Home 64 bit จานวน 1 ชุด
- MS Office Home & Business 2016 จานวน 1 ชุด

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซีย่ งฉิน

พนักงานสถิติ

408 จัดซือ้ หมึก จานวน 3 รายการ ดังนี้
- หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Toner For FS6025 FS6030
FS653FS6525MS จานวน 3 กล่อง
- หมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Toner HL-2360,2365,
MFCL-2700 จานวน 2 กล่อง
- หมึกเครื่องแฟ็กเอกสาร Toner SL-m4030,SL-M4080
จานวน 2 กล่อง

๑๓ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี กรอบแก้ว

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

409 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-7412060100-13325-0906-0016/56

๑๓ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวมณี วรรณ จันทร์เฮือง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

410 อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข
ประจาเดือนกันยายน 2561

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

411 อนุมัตเิ ช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนกันยายน 2561

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

412 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ TN XEROX CT350268 (10 K)
For 240 A จานวน 1 กล่อง

๒๕ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

413 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 27 รายการ

๒๕ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี กรอบแก้ว

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

414 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ แคนนอน รุ่น IRADVC3320
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-09060010/59

๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณั ตยิ าภรณ์ มุ่งมี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

415 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 8 รายการ

๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณั ตยิ าภรณ์ มุ่งมี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

416 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๓ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางรุ้งลาวัลย์ ชนะภัย

พนักงานสถิติ

417 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนพฤษภาคม 2561

๓ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางลดาวัลย์ ทินนิมิตร

พนักงานสถิติ

418 จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบสอบถามโครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2561 จานวน 1,600 ชุด

๕ มิ .ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณั ตยิ าภรณ์ มุ่งมี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

419 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสามะโนอุตสาหกรรม 2560
จานวน 12 รายการ

๑๒ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชืน่

พนักงานสถิติ

420 จัดจ้างเปลีย่ นฟิลม์ กรองแสงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 6212 สข ๒๑ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060200-12156-07020005/54

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชืน่

พนักงานสถิติ

421 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์เน็ตประชารัฐ
จานวน 3 รายการ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณั ตยิ าภรณ์ มุ่งมี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

๒๑ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

-36กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
422 จัดจ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร SHARP

๒๓ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศราวุธ รัตนพันธ์
2.นางนิภาพร กันลือนาม
3.นางสาวสุภาพร คุ้มภัย

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

423 จัดซือ้ วัสดุค อมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในโครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560

๑๑ มิ .ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

424 จัดซือ้ วัสดุค อมพิวเตอร์ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 4
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ)

๔ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศราวุธ รัตนพันธ์
2.นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
3.นางสาวสุภาพร คุ้มภัย

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

425 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 4
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ)

๔ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์
2.นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
3.นางนิภาพร กันลือนาม

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

426 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร โครงการ
เน็ตประชารัฐ

๔ ก.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์
2.นางสาวสุภาพร คุ้มภัย
3.นางนิภาพร กันลือนาม

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

427 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 1
การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งาน
แก่ประชาชน)

๒๔ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาพร คุ้มภัย

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

428 จัดซือ้ วัสดุค อมพิวเตอร์ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โทรคมนาคมเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ (กิจกรรมที่ 1
การสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งาน
แก่ประชาชน)

๒๔ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

429 จัดจ้างพิมพ์สติก๊ เกอร์โลโก้ตดิ ฟิวเจอร์บอร์ดและป้ายไวนิล
1 กิจกรรม 1 จังหวัด

๑ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

430 จัดจ้างเปลีย่ นเบรคเกอร์ เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
1105-75-12060100-14591-0904-0037/56
เบรคเกอร์ คาปาซิสเตอร์รัน ชุดรีโมทมีสายเครื่องปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-75-12060100-145860904-0032/56

๑ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมรักษ์ แสงอาวุธ

พนักงานสถิติ

431 จัดจ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี บราเดอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-75-12061000-19738-0943-0015/60

๒ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

432 จัดซือ้ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล (ขาว-ดา) ความเร็ว
30 แผ่นต่อนาที

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศราวุธ รัตนพันธ์
2.นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
3.นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

433 จัดซือ้ วัสดุค อมพิวเตอร์ เพือ่ ใช้ในการจัดทารายงานโครงการ
สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

๔ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

พนักงานสถิติ

434 จัดซือ้ เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา เพือ่ ทดแทนเครื่อง
โทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-75-12060100-67260914-0046/50

๔ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

435 จัดซือ้ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network
แบบที่ 1 เพือ่ ทดแทนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 110575-12061000-7063-0942-0100/51 และหมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-75-12061000-11956-0943-0078/54

๑๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศราวุธ รัตนพันธ์
2.นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์
3.นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ

-37กำรรำยงำน เรือ่ ง กำรจัดซือ้ จัดจ้ำง
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
436 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ ธานี

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

437 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ ธานี

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

1.นายศราวุธ รั ตนพันธ์
2.นางนิภาพร กันลือนาม
3.นางสาววรรณวิม ล ขุนศรี

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

438 จัดจ้างพิม พ์ปกอาร์ ตเคลือบสี รายงานผลการสารวจภาวะทาง
เศรษฐกิจสังคมของครั วเรื อน 2560

๑๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ ธานี

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวสุภาพร คุ้ ม ภัย

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

439 จัดซือ้ เครื่ องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา เพือ่ ทดแทนเครื่ อง
โทรสาร หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-75-1206-0100-67270914-0047/50

๒๐ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ ธานี

ผูต้ รวจรั บพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

พนักงานสถิติ

รวม 439 โครงกำร

รวม 555 รำย

-38จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการดาเนินการในเรื่อง
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทั้ ง หมด จ านวน 82 โครงการ ในโครงการนี้ มี ก ารตรวจสอบผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 245 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย
ส่วนภูมิภาค มีการดาเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จานวน 439 โครงการ ในโครงการนี้
มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 555 ราย ไม่พบว่า
มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย
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ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
1

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เรื่อง แนวทาง
การดาเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559

๖ ต.ค. ๖๐

สานักภูมิสารสนเทศสถิติ

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

1.น.ส.จิตฐิโมกฬ์ จิร ธนาเกษมศานติ์ นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
2.นายสารวม สุขสมเชาว์
นักวิชาการช่างศิลป์ชานาญการ
3.นางหทัยรัตน์ โพธิ์แจ้ง
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

2

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เกีย่ วกับการ
ดาเนินโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ
สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

๘ พ.ย. ๖๐

กองสถิตพิ ยากรณ์
สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ การเงินและบัญชี
กองสถิตสิ งั คม
สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ สารบรรณ
กลุม่ นิตกิ าร
กลุม่ นิตกิ าร

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างร้ายแรง

1.นางอรวรรณ สุทธางกูร
2.นางสาวรุ่งนภา การุณสิต

ผอ.กองสถิตพิ ยากรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส

3.นางสาวกรรณิ การ์ เสนา
4.นายอุทยั เลิศ วิจติ สกุล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

5.นายกาชัย เงินศรีสทิ ธิ์
6.นางสาวสโรชา พัฒนวิบลู ย์

นิตกิ รชานาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

1.นายสุทศั น์ เภาวะนิต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการ
นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน

3

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ในกรณี การเบิก
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปเข้ารับการอบรมอันเป็นเท็จ

๑๗ พ.ย. ๖๐ สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ การเงินและบัญชี
กลุม่ ยุทธศาสตร์และแผนงาน

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างร้ายแรง

2.นางสาวนวรัตน์ จันทร์กระเวน

กลุม่ นิตกิ าร
กลุม่ นิตกิ าร
4

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณี
ทีท่ าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) สูญหาย

๔ ธ.ค. ๖๐

5

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณี
การดาเนินโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ
สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

๑๕ ธ.ค. ๖๐

6

แต่งตัง้ คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครปฐม

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ การเงินและบัญชี
กลุม่ การเจ้าหน้าที่
กลุม่ นิตกิ าร
กลุม่ การเจ้าหน้าที่
๖ มี .ค. ๖๑

3.นางสาวดวงฤทัย อาไพรัตน์
4.นางสาวภูษณิ ศ า วังชัย
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวผาสุข พิมพ์เพิม่ พูน
ความรับผิดทางละเมิด
2.นายนิค ม วัฒนพงษ์
3.นางสาวชินีศิษฏ์ หมื่นพล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นายอานนท์ จันทวิช
ความรับผิดทางละเมิด
2.นางสาวธนพร คงประเสริฐ
3.นางสาวดวงเดือน ทวีผล

ผูต้ รวจราชการกรม
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

4.นางสาววิลาวัลย์ ธรรมนาม
5.นางสาวดวงฤทัย อาไพรัตน์
6.นางสาวนวรัตน์ ทองแสน

นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป

คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง

1.นายวิโรจน์ เลือ่ นราม
2.นายอานนท์ จันทวิช
3.นายกาชัย เงินศรีสทิ ธิ์
4.นางสาวอมรพันธุ์ รัตนศรีสมพร

รอง ผอ.สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
ผูต้ รวจราชการกรม
นิตกิ รชานาญการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
และร้ายแรง

1.นายวิโรจน์ เลือ่ นราม
รอง ผอ.สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
2.นางสาวณั ฐภัสสร นิธิประภาวัฒน์ ผอ.กลุม่ สถิตเิ พือ่ การบริหารงาน
ภาครัฐ 2
3.นางสาวศิริพร ประสานสันติ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ

สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ นิตกิ าร
สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ นิตกิ าร
7

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และร้ายแรง
ในกรณี การดาเนินงานโครงการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกีย่ วกับสถานการณ์ การระบาดยาเสพติด และความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒๕ พ.ค. ๖๑
กองสถิตสิ าธารณมติ
สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ บริหารพัสดุ
กลุม่ การเงินและบัญชี

4.นายธนากรณ์ วิทยานันตนารมย์

กลุม่ นิตกิ าร
กลุม่ นิตกิ าร
8

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เกีย่ วกับการเสียชีวิตของ
ข้าราชการ

๒๘ พ.ค. ๖๑ สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ สารบรรณ
กลุม่ นิตกิ าร
กลุม่ การเจ้าหน้าที่
กลุม่ นิตกิ าร

คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง

5.ว่าที่ ร.ต.กฤช กลันตรานนท์
6.นางสาวภูษณิ ศ า วังชัย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน
นิตกิ รชานาญการ
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน

1.นางสาวรุ่งนภา การุณสิต

เจ้าพนักงานธุร การอาวุโส

2.นายกาชัย เงินศรีสทิ ธิ์
3.นางวรรณดี สัมฤทธิ์ผล
4.นางสาวอังค์ณิ สา บุญกลิน่

นิตกิ รชานาญการ
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
พนักงานบริหารทัว่ ไป
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ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนกลาง
9

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ ายแรง เกีย่ วกับการ
ดาเนินโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ
สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต (เปลีย่ นกรรมการสอบสวน (ประธานและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ))

๑๑ มิ.ย. ๖๑

10

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรั บผิดทางละเมิด ในกรณี
รถส่วนกลางประจาสานักงานฯ หมายเลขทะเบียน กบ 5336
สุร าษฎร์ ธานี ได้เกิดอุบตั เิ หตุตกข้างทาง

๑๒ มิ.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ ธานี

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง 1.นางพรทิพย์ โพธิค รู ประเสริ ฐ
ความรั บผิดทางละเมิด
2.นางสุชาดา วรธงไชย
3.นางสาวขนิษฐา ศรี สมทรั พย์

สถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ ธานี
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

11

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรั บผิดทางละเมิด ในกรณี
พบว่า มีค รุ ภัณฑ์ทหี่ าไม่พบ จานวน 1 รายการ คื อ โน๊ตบุค๊ ยีห่ อ้
Samsung NP - N148/ขนาดเล็ก S/N ZQMP 93LZ600612
หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-48-12061000-10590-09540134/54

๑๑ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาปาง

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง 1.นายรั งสรรค์ ธรรมชัย
ความรั บผิดทางละเมิด
2.นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ
3.นางสาวศิ ภาวรรณ สุยะสืบ

สถิตจิ งั หวัดลาปาง
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

12

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรั บผิดทางละเมิด ในกรณี
การดาเนินโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ
สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต (เปลีย่ นกรรมการสอบสวน)

๒ ส.ค. ๖๑

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง นางสาวครองสุข ฉายากุล
ความรั บผิดทางละเมิด

นักวิชาการสถิตชิ านาญการพิเศษ

13

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรั บผิดทางละเมิด ในกรณี
รถยนต์สว่ นกลางประจาจังหวัดฯ หมายเลขทะเบียน 6618
หนองบัวลาภู ได้เกิดอุบตั เิ หตุร ถยนต์พงุ่ ตกถนนไปชนกับแท้งค์ นา้
ประปาข้างถนน

๑๕ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ ง 1.นายสุพรรณ ชาติแพงตา
ความรั บผิดทางละเมิด
2.นางสาวพรวีนัส ข่วงสิม มา
3.นางสาวนิตยา คาพิศ าล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

14

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ ายแรง เกีย่ วกับการ
ดาเนินโครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ
สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต (เปลีย่ นกรรมการสอบสวน (ประธาน))

๑๘ ก.ย. ๖๑ กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างร้ ายแรง

ผอ.กองสถิตพิ ยากรณ์

รวม 14 โครงกำร

คณะกรรมการสอบสวนทาง
สานักงานเลขานุการกรม กลุม่ นิตกิ าร วินัยอย่างร้ ายแรง

กองนโยบายและวิชาการสถิติ

1.นางสาวสุกญั ญา อรั ณยกานนท์
2.นางสาวภูษณิ ศ า วังชัย

นางอรวรรณ สุทธางกูร

รวม 49 รำย

ผูต้ รวจราชการกรม
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน
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ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
1

แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของ
ข้าราชการ

๙ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุทธิยา ทองสาย
ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของ 2.นางนภัสนันท์ โพธิ์ศ รี
ข้าราชการ
3.นายเมธี มารอด

สถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ

2

แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายเมธี มารอด
ปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ 2.นายไพศาล ลีวัฒนา
3.นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

3

แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว

๑๒ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายเมธี มารอด
ปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว 2.นายไพศาล ลีวัฒนา
3.นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

4

แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง
31 มีนาคม 2561)

๒๗ มี.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางคณิ ดเกศ คิดเหมาะ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ 2.นางสาวทชพร วงษ์ไกร
3.นายณั ฏฐ์ ธันยภรสกล
4.นางสาวปาณิ สรา ทาลมดี
5.นางแสงเดือน บุญสร้อย

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

5

แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 ถึง
31 มีนาคม 2561)

๒๗ มี.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางคณิ ดเกศ คิดเหมาะ
ปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว 2.นางสาวทชพร วงษ์ไกร
3.นายณั ฏฐ์ ธันยภรสกล
4.นางสาวปาณิ สรา ทาลมดี
5.นางแสงเดือน บุญสร้อย

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

6

แต่งตัง้ คณะกรรมการการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงการชารุดและ
เสือ่ มสภาพของพัสดุ

๒๘ มี.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครปฐม

คณะกรรมการการตรวจสอบ 1.นายนิค ม วัฒนพงษ์
หาข้อเท็จจริงการชารุดและ 2.นายวัฒนา มังกรแสงแก้ว
เสือ่ มสภาพของพัสดุ
3.นางสาวพรน้าเพชร วิมูลชาติ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

7

แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง

๓๐ มี.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครปฐม

คณะกรรมการกาหนด
ราคากลาง

1.นายสมบัติ สะพลอย
2.นายกวิญ บัวจอม
3.นางสาวบุษปศร ผลแก้ว

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

8

แต่งตัง้ คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑๘ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครปฐม

คณะกรรมการขายพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.นางสาวชินีศิษฏ์ หมื่นพล
2.นายดุสติ ธีร ภาพสกุลวงศ์
3.นายโชติประเสริฐ เลิศ ฤทธิ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

9

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ

๒๗ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการกลัน่ กรองการ 1.นางสาวนิตยา จุย้ ศิริ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ 2.นายนิพนธ์ พันธ์หงษ์
พนักงานราชการ
3.นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง

สถิตจิ งั หวัดนครสวรรค์
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

10

แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒๔ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาปาง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาววารุณี ฟูใจ
โครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

พนักงานสถิติ

11

แต่งตัง้ หัวหน้าเจ้าหน้าทีแ่ ละเจ้าหน้าที่ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการ
จัดซือ้ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ

๒๕ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาปาง

คณะทางานแต่งตัง้ หัวหน้า
เจ้าหน้าทีแ่ ละเจ้าหน้าที่

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

1.นายอดิศ ร จินาวิล
2.นางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ
3.นางสาวปิยะนุช กาแลกปลูก

-42กำรรำยงำน เรื่อง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
12

แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ
และลูกจ้างชัว่ คราว

๒๘ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาปาง

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอดิศ ร จินาวิล
ปฏิบตั งิ านของพนักงานราชการ 2.นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ
และลูกจ้างชัว่ คราว
3.นางสาวประภัสสร คาเขือ่ น
4.นางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ
5.นางสาวศิภาวรรณ สุยะสืบ

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

13

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ

๒๘ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาปาง

คณะกรรมการกลัน่ กรองการ 1.นายรังสรรค์ ธรรมชัย
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ 2.นางสาวจุฬาพันธ์ บุญทาเลิศ
พนักงานราชการ
3.นางสาวจุฬารัตน์ ทะปะละ

สถิตจิ งั หวัดลาปาง
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

14

แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว

๑๑ ก.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางกมลทิพย์ ฉันทวรางค์
ปฏิบตั งิ านของลูกจ้างชัว่ คราว 2.นางสาวธนิดา ศรีเมือง
3.นางสาวพรไพลิน พุทธวงค์
4.นางสาวชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

15

แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีด่ าเนินการรับสมัค รลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

๒๘ มิ.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าทีร่ ับสมัค รสอบลูกจ้าง 1.นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน
ชัว่ คราว
2.นางสาวกันฐาภรณ์ ประพงษ์
3.นางสุวิมล ชัยมูล

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

16

แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัค รในการ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

๒๘ มิ.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ 1.นางสาววิไลพร ดีมาก
ของผูส้ มัค ร
2.นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

17

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการออกข้อสอบคัดเลือกเพือ่ บรรจุเป็น
ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

๒๘ มิ.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการออกข้อสอบ

ผูอ้ านวยการกลุม่ วิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

1.นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์
2.นางสาวธวัลพร ยาหัวดง
3.นางสาววิไลพร ดีมาก
4.นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

18

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการคุมห้องสอบในการสอบคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

๒๘ มิ.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการควบคุมห้องสอบ 1.นางสาววิไลพร ดีมาก
2.นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน
3.นางสาวกันฐาภรณ์ ประพงษ์
4.นางสุวิมล ชัยมูล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
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แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตรวจข้อสอบและรวมคะแนนในการ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

๒๘ มิ.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการตรวจข้อสอบ
และรวมคะแนน

2.นางสาวธวัลพร ยาหัวดง
3.นางสาววิไลพร ดีมาก
4.นายพุฒพิ งษ์ บุร ะมาน

ผูอ้ านวยการกลุม่ วิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน
ผูอ้ านวยการกลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

1.นางกัญญ์ลภัส มหิพนั ธุ์

20

แต่งตัง้ คณะกรรมการรับสมัค ร ออกข้อสอบ ควบคุมการสอบ
สอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าทีส่ นามสอบ (การดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป)

๑๗ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการรับสมัค ร
ออกข้อสอบ ควบคุมการสอบ
สอบสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่
สนามสอบ

1.นายอาศิส วณิ ชชาพัชร
2.นางสุภรา ชุม่ ขุนทด
3.นางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน
4.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

21

แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบหลักฐานในการสมัค รของผูส้ มัค รลูกจ้าง
ชัว่ คราวและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ผสู้ มัค รลูกจ้างชัว่ คราว
โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

๒๖ มิ.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการตรวจสอบ
หลักฐานในการสมัค ร และ
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ผูส้ มัค รลูกจ้างชัว่ คราว

1.นายอาศิส วณิ ชชาพัชร
2.นางสุภรา ชุม่ ขุนทด
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์
4.นางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

22

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2561)

๓ ก.ย. ๖๑

คณะกรรมการกลัน่ กรองการ 1.นายอาศิส วณิ ชชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ 2.นางสุภรา ชุม่ ขุนทด
พนักงานราชการ
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

-43กำรรำยงำน เรื่อง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
23

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ลูกจ้างชัว่ คราว รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2561)

24

แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ ับผิดชอบให้บริการข้อมูลข่าวสาร

25

๓ ก.ย. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลัน่ กรองการ 1.นายอาศิส วณิ ชชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ 2.นางสุภรา ชุม่ ขุนทด
ลูกจ้างชัว่ คราว
3.นางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

๑๐ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะทางานเจ้าหน้าทีผ่ ู้
รับผิดชอบให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร

1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นายยุทธพงษ์ วังเอก
3.นางชนาภา ไชยสีทา
4.นายเอกดนัย วุฒิ
5.นายศุภกานต์ โสภาพร
6.นางสาวพันธ์วิร า วีร ะพัฒน์
7.นางสาวศิญาภัสร์ อาจภิร มย์
8.นางสาวพิมพ์ชนก ธาราดารงค์ชยั
9.นางสาวพิมพ์นารา วรบุตร
10.นายสุธินันท์ อุธรตัน

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี กญุ แจนิร ภัยสูญหาย

๑๑ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณี กญุ แจนิร ภัย
สูญหาย

1.นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์
2.นางยุภาพร มูลอัต
3.นางปิยนุช จินดา

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

26

แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

๒๖ เม.ย. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการการตรวจสอบ 1.นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์
ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางยุภาพร มูลอัต
3.นางปิยนุช จินดา

ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

27

แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน

๒ พ.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการการตรวจสอบ 1.นางยุภาพร มูลอัต
ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางปิยนุช จินดา
3.นายยุทธพงษ์ วังเอก

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

28

แต่งตัง้ คณะกรรมการเก็บรักษาลูกกุญแจตูน้ ิร ภัย

๗ ส.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการเก็บรักษา
ลูกกุญแจตูน้ ิร ภัย

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ

29

แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ 2561

๒๔ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 1.นางยุภาพร มูลอัต
ประจาปีงบประมาณ 2561 2.นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

30

แต่งตัง้ คณะทางานปฏิบตั หิ น้าทีผ่ ปู้ ระสานงานอาเภอ

๒๗ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะทางานปฏิบตั หิ น้าที่
ผูป้ ระสานงานอาเภอ

1.นายบริรักษ์ หาญณรงค์
2.นางชนาภา ไชยสีทา
3.นางสาวอุไรวรรณ เนื่องวรรณะ
4.นายศุภกานต์ โสภาพร
5.นายเอกดนัย วุฒิ
6.นายอาชวิน พรมเทพ
7.นายกฤษฎา รักษาพล
8.นายวิชาญ ดรสุวรรณดี
9.นางสาวพันธ์วิร า วีร ะพัฒน์
10.นางทิพวรรณ พรมเทพ
11.นางสาวจงรัก โยธาภักดี
12.นายบุญชู พิมพ์ประเสริฐ
13.นายชัยวัฒน์ พลอยกันหา

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

31

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุค คลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
รายเดือน

๗ พ.ค. ๖๑

คณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุค คลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้าง
ชัว่ คราวรายเดือน

1.นายเชาวเรศ ทองจัตุ
2.นางปิยะมาต รับไทรทอง
3.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

1.นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์
2.นางยุภาพร มูลอัต
3.นางชนาภา ไชยสีทา

-44กำรรำยงำน เรือ่ ง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

สำนัก งำนสถิติจงั หวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

ส่วนภูมิภาค
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แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุค คลเพือ่ จ้างเป็นพนักงาน
ราชการ

๑๒ ก.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรบุค คลเพือ่ จ้างเป็น
พนักงานราชการ

1.นายเชาวเรศ ทองจัตุ
2.นางปิยะมาต รั บไทรทอง
3.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

33

แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราร้ อยละของฐานในการ
คานวณเลือ่ นเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน ณ 1 ตุลาคม
2561

๓๑ ส.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการพิจารณากาหนด 1.นายเชาวเรศ ทองจัตุ
อัตราร้ อยละของฐานในการ 2.นางปิยะมาต รั บไทรทอง
คานวณเลือ่ นเงินเดือนในแต่ละ 3.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
ระดับผลการประเมิน ณ
1 ตุลาคม 2561

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

รวม 33 โครงกำร

รวม 124 รำย

-45จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการ
ดาเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จานวน 14 โครงการ ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู้
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จานวน 49 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนภูมิภาค มีการดาเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จานวน 33 โครงการ
ในโครงการนี้ มี การตรวจสอบผู้ ที่ ได้ รั บการแต่ งตั้งเป็ นคณะกรรมการ จ านวน 124 ราย ไม่ พบว่ามี ผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

-46จากรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็น ว่า
สานักงานสถิติจังหวัด จานวน 76 แห่ง มีการรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 32 แห่ง ดังนี้
(1) กาญจนบุรี
(2) ปทุมธานี
(3) ประจวบคีรีขันธ์
(4) ปราจีนบุรี
(5) เพชรบุรี
(6) ราชบุรี
(7) ลพบุรี
(8) สมุทรสงคราม
(9) สมุทรสาคร
(10) เชียงราย
(11) น่าน
(12) พิจิตร
(13) พิษณุโลก
(14) สุโขทัย
(15) อุตรดิตถ์
(16) กาฬสินธุ์

17 โครงการ
13 โครงการ
16 โครงการ
3 โครงการ
22 โครงการ
14 โครงการ
15 โครงการ
4 โครงการ
23 โครงการ
8 โครงการ
1 โครงการ
1 โครงการ
2 โครงการ
8 โครงการ
26 โครงการ
26 โครงการ

(17) ชัยภูมิ
(18) มหาสารคาม
(19) สุรินทร์
(20) หนองบัวลาภู
(21) อุดรธานี
(22) บึงกาฬ
(23) กระบี่
(24) ชุมพร
(25) ตรัง
(26) นราธิวาส
(27) ปัตตานี
(28) พังงา
(29) พัทลุง
(30) ภูเก็ต
(31) สงขลา
(32) สุราษฎร์ธานี

11 โครงการ
7 โครงการ
22 โครงการ
19 โครงการ
20 โครงการ
7 โครงการ
4 โครงการ
15 โครงการ
12 โครงการ
27 โครงการ
16 โครงการ
7 โครงการ
18 โครงการ
29 โครงการ
8 โครงการ
18 โครงการ

และรายงานเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการรายงาน 10 แห่ง ดังนี้
(1) กาญจนบุรี
(2) ชลบุรี
(3) นครปฐม
(4) นครสวรรค์
(5) ลาปาง

3 โครงการ
2 โครงการ
3 โครงการ
1 โครงการ
4 โครงการ

(6) สุโขทัย
(7) กาฬสินธุ์
(8) ชัยภูมิ
(9) มหาสารคาม
(10) ภูเก็ต

1 โครงการ
5 โครงการ
4 โครงการ
7 โครงการ
3 โครงการ

-47ปัญหาและอุปสรรค
ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 กาหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด
มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบั ติ
หน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่
ต้องดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นต่อไป
ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อานวยการศูนย์ /
กอง กลุ่ มขึ้น ตรงผู้ อานวยการสานั กงานสถิติแห่ งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพื่อแต่ งตั้งให้ เป็นคณะกรรมการ/
คณะทางาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ และสานักงานสถิติจังหวัด จัดส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพื่อดาเนินการต่อไป
(๒) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่
มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม
การตรวจสอบและรั บ รองต่ อเลขานุ ก ารกรม โดยให้ เ จ้า หน้า ที่ ผู้ นั้ น รับ รองตนเองในเบื้อ งต้น ก่อ นยื่น ต่ อ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ
ในกรณีของผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อ
ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อานวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
เลขานุการกรม
เมื่ อ ด าเนิ น การดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ เ สนอค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ
คณะทางาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติต่อไป
จากรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด ณ รอบ 6 เดื อ นหลั ง ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เมษายน 2561 – กันยายน 256๑) พบข้อที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ ดังนี้
๑. ส านั ก งานสถิ ติ จั ง หวั ด บางจั ง หวั ด ไม่ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสัง กัด มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ทั้งนี้สานักงานสถิติจังหวัดจะต้อง
รายงานฯ ผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หากภายในเดือนที่ไม่มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/
บริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานสถิติจังหวัดจะต้องแจ้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อทราบ
2. สานั กงานสถิติจั งหวัดบางจังหวัด ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด รอบ 6 เดือนหลัง มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ทางกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ได้ในรอบ 6 เดือนหลัง
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561)

-483. สานักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด จัดส่งเอกสารประกอบแบบผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
แบบฟอร์มการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารทรัพยากรบุคคล, หนังสือขออนุมัติดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง,
หนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล, แบบ ผ.ท. ต่างๆ และแบบรับรองตนเองแนบท้าย
ผ.ท. ต่างๆ มายั งกลุ่ มคุ้มครองจริ ย ธรรม ไม่ครบถ้ว น และปฏิบัติไม่ถูกต้อ งตามวิธีปฏิบัติ ในคู่มือระเบีย บ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1) วัน/เดือน/ปี ในแบบ ผ.ท. ทาหลังวันที่ขออนุมัติดาเนินการ
2) วัน/เดือน/ปี ในแบบรับรองตนเองแนบท้าย ผ.ท. คนละวันกันกับวันที่ในแบบ ผ.ท.
3) ชื่อโครงการที่ระบุในแบบ ผ.ท. ไม่ตรงกับในหนังสือขออนุมัติดาเนินการ
4) กรอกข้อมูลในเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน
ดังนั้น กลุ่มคุ้มครองจริ ยธรรม จึงได้กาหนดแนวทางแก้ไ ข / ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการดาเนินงาน ดังนี้
1. ทบทวนระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
2. สร้ างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติต ามระเบียบส านักงานสถิติแห่ งชาติว่าด้ว ยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร
3. ติดตาม/ทวงถาม สานักงานสถิ ติจังหวัดที่ ดาเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๑.๙/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้ว ยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและตัวอย่างแบบฟอร์มการ
จัดทาแบบ ผท. ต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้ศูนย์ / กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และสานักงานสถิติจังหวัด ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง
จากการดาเนินงานของสานักงานสถิติจังหวัด ที่ไม่รายงานผลการดาเนินงานและปฏิ บัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 สานักงานฯ จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และทบทวนระเบียบดังกล่าวให้
ง่ายต่อการปฏิบัติต่อไป

(นางสุดารัตน์ ขวัญดี)
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

