


  
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถติิแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน                          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘                

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือนหลงั (เมษายน 2560 - กันยายน 2560) 

  ตามที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไว้ดังนี้ 
             ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบคุลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ
เจ้าหน้าที ่และผลประโยชน์ของทางราชการ  

 “เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  

 “ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล 
ซ่ึงด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  
  ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
  ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
โดยเคร่งครัด 
  ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือ เรียกรับ หรือ ยอมรับ 
ผลประโยชน์ใด ๆ  ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของก านัลหรือจ่ายผลประโยชน์
ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ  

ข้อ ๙ เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งงานใด ๆ ในส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือส านักงานสถิติจังหวัด 

ข้อ ๑๐ ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
ข้อ ๑๑ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ  
ข้อ ๑๒ ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 

หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก 
ข้อ ๑๓ ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา   
  ข้อ ๑๔ ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง และ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นกรรมการ โดยมี ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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  ข้อ ๑๖ ให้ผู้อ านวยการกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุม 
และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
ประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี   
  ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอ านาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
ทุกๆ ๖ เดือน  

ข้อ ๑๘  ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

 (๑) ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถิติจังหวัด  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่  
ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย  หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในเรื่องท่ีต้องด าเนินการ 

       ในกรณีของผู้ตรวจราชการกรม หรือ ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรง
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ สถิติจังหวัด ให้ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/คณะท างาน ส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองและด าเนินการตาม (๓) ต่อไป          

 (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่า
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม 
การตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง 

        ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกลางเป็น              
ผู้ตรวจสอบและรับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 (๓) ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน ในภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย และ ด้านการพัสดุ มีหน้าที่เสนอแบบฟอร์มการ
ตรวจสอบและรับรองบุคคลตาม (๑) และ (๒) ต่อผู้มีอ านาจสั่งแต่งตั้งพิจารณาประกอบการสั่งแต่งตั้งด้วย 

 ข้อ ๑๙ เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ
ต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้ อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 
 ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่า เกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ และให้จัดส่งแบบรายงาน ไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่จริยธรรม 
เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ ๒๑ ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่www.nso.go.th/
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดยระบุ ชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่กระท า 
รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามี โดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้  

 
 
 

http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
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ข้อ ๒๒ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี  

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืนให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไปตามล าดับ เพ่ือรายงานผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 จากระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี  และข้อ ๑๙ ได้
ก าหนดให้เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน จัดส่ง
แบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ
ควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือควบคุม และป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 
ถึง เดือนกันยายน 2560 ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุและส านักงานสถิติจังหวัดรายงานมา โดยจ าแนกเป็นเรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ท. ๒ และ และ แบบ ผ.ท. ๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) และ
การรายงานเรื่องการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด (แบบ ผ.ท. ๗) ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
1 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet 11 ส.ค. 59 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางศิริพร กลุบญุเย่ียม นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพเิศษ

ย่ีหอ้ HTC รุ่น Flyer P510E จ านวน 11 เคร่ือง, ส่ือสาร 2.นางสาวยุภาวดี บญุชนะทรัพย์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

ย่ีหอ้ Sonore   รุ่น TAB710Q-3G  จ านวน 116 เคร่ือง 3.นางสาวพนัทวิา ศรีอทุยั นักวิชาคอมพวิเตอร์ช านาญการ

รวม 127 เคร่ือง ประจ าปงีบประมาณ 2560

 ระยะเวลาในการเชา่ 12 เดือน 

วันที ่1 ตุลาคม 2559 ถงึ วันที ่30 กนัยายน 2560

2 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้  TOSHIBA 2 พ.ย. 59 ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่1 สบจ. ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภชริญาน์ มาษพมิล เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

รุ่น e-studio305 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-

12925-0906-0001/55 

3 จา้งพมิพว์ารสาร สารสถติิปงีบประมาณ 2560 จ านวน 4 ฉบบั ๓ พ.ย. ๕๙ ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบญุศิริ จงึจรัสทรัพย์ นักประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ
ฉบบัละ 2,000 เล่ม รวมจ านวน พมิพ ์8,000 เล่ม 2.นางสาวอาภากร ชา้งสีสังข์ นักประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ

3.นางนิรันดร รอดย้อย เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

4 จา้งเปดิใชบ้ริการ ดังนี้ 6 ธ.ค. 59 กลุ่มประชาสัมพนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมพงศ์ ไพเมือง เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์

1.กลุ่มประชาสัมพนัธ์ ส านักสถติิพยากรณ์ ชัน้ 2 กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมฯ ช านาญงาน

 - เปดิจดุ  Port Lan   จ านวน 1 จดุ

 - ย้ายโทรศัพท ์เลขหมาย 02 141 7488 จ านวน 1 เลขหมาย

 2.กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพวิเตอร์ (หอ้งควบคุมระบบ

401 ชัน้ 4)

 - เปดิจดุ Port Lan เพิม่จ านวน 4 จดุ ใช ้HUB เปน็จดุต่อพว่ง

5 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองเจาะเขา้เล่มไฟฟา้ ย่ีหอ้  IBICO 9 ธ.ค. 59 ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทร์เพญ็ จนัทร์หอม เจา้พนักงานธุรการอาวุโส

รุ่น IBIMASTER 250e หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-

7064-1037-0001/51 

6 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer Laser ย่ีหอ้  SAMSUNG 11 ม.ค. 60 กลุ่มประชาสัมพนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรันดร รอดย้อย เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10036-

0942-0049/54 

7 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer และคอมพวิเตอร์ 6 ม.ค. 60 กลุ่มบรูณาการขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทาฉวี หงษน์ุสนธ์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ 10 ม.ค. 60 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันา 2.นายพลากร ดวงเกตุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser  ย่ีหอ้ SAMSUNG 11 ม.ค. 60 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 3.นางปพมภพ ออ่นวัน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10021- 12 ม.ค. 60 กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 2 สสก. 4.นางสาวอนัญญาณัฐ  ธัมมพทัธพงษ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
0942-0034/54 (กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสถติิ

สบส. ) 

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ย่ีหอ้ HP รุ่น P3005

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-6284-0942-0033/51

(ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สบจ.) 

3. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER

 รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-

12061000-9934-0938-0165/54 (กลุ่มบรูณาการขอ้มูลสถติิ สพก.)

4.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10042-

0942-0055/54 (กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 2 สสก.)

8 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer จ านวน 5 เคร่ือง ดังนี้ 4 ม.ค. 60 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายบญุสิทธ์ิ สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser  ย่ีหอ้ SAMSUNG 13 ม.ค. 60 กลุ่มคลังขอ้มูลสถติิ 2.นางสาวบบุผา สิงหส์ามารถ นักวิชาการสถติิช านาญการ
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-13518- 18 ม.ค. 60 กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 1 สสก. 3.นางปพมภพ ออ่นวัน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
0942-0011/56 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สบจ.) 18 ม.ค. 60 กลุ่มสารบรรณ 4.นายอทุยั เลิศวิจติสกลุ นักจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG 19 ม.ค. 60 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 5.นายชติุชยั พนัธ์ุชนะ เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-14801-

0942-0002/57 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กตป.)

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10035-

0942-0048/54 (กลุ่มคลังขอ้มูลสถติิ สพก.) 

4.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่อะไหล่เคร่ือง PrinterLaser 

ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-

12061000-10010-0942-0023/54 (กลุ่มสารบรรณ)

5. ซ่อมและปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10040-

0942-0053/54 (กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 1 สสก.)

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
9 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพส์ าเนา ย่ีหอ้  RISO รุ่น RZ370 23 ม.ค. 60 กลุ่มสารบรรณ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธีรเดช ธรรมโกศล นายชา่งพมิพช์ านาญงาน

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-9606-0916-0001/54

10 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส าหรับการใชง้านกบัรถยนต์ ฮภ-6419 30 ม.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพสัดุ ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

และ อห-6222  จ านวน 2 ลูก ดังนี้

1.แบตเตอร่ี GS/N100 ขนาด 12V 100Ah  ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง

หมายเลขทะเบยีน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-

12060200-13458-0702-0007/56 จ านวน 1 ลูก 

2.แบตเตอร่ี GS/GT120R/L ขนาด 12V 75Ah  ส าหรับรถยนต์

ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน อห-6222 หมายเลขครุภัณฑ์ 

NSO-0702-0013/47  จ านวน 1 ลูก 

11 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ระบบล็อคประตู รายการทีเ่ปล่ียน ดังนี้ 7 ก.พ. 60 กลุ่มพฒันาบคุลากร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนลินี ทองสว่าง นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
 - กญุแจแบบมือจบักา้นโยก ชดุมือจบัประตู ย่ีหอ้ MORTISE VECO

รุ่น SLH427SS จ านวน 4 ตัว

12 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 7 ธ.ค. 59 กลุ่มบรูณาการขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายบญุสิทธ์ิ สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้ 1 ก.พ. 60 กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 1 2.นายพลากร ดวงเกตุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ HP รุ่น HP 14 ก.พ. 60 กลุ่มพฒันาบคุลากร 3.ว่าทีร้่อยตรีหญงิสุนีย์ รามัญจติต์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
Compaq Pro6300 Microtower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-

12061000-13472-0938-0014/56 (กลุ่มบรูณาการขอ้มูลสถติิ สพก.)

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10041-

0942-0054/54 (กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 1 สสก.)

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ HP รุ่น HP Compaq

6200Pro Microtower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-

12811-0938-0029-55 (กลุ่มพฒันาบคุลากร สพบ.)

13 จา้งพมิพร์ายงานผลเบือ้งต้นโครงการจดัท าฐานขอ้มูลสถาน 3 มี.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทาฉวี หงษน์ุสนธ์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประกอบการอตุสาหกรรม การผลิต ธุรกจิการค้า และบริการ 2.นางสาวธาราทพิย์ ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ จ านวน 1,000 เล่ม 3.นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
 

14 จา้งพมิพแ์ผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม 3 มี.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายบญุสิทธ์ิ สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2560 (สอ.60) จ านวน 200,000 แผ่น 2.นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวสุพฌิาย์ ชยัมี พนักงานสถติิ

15 จา้งพมิพป์ก-บทสรุปพร้อมเขา้เล่มรายงานการส ารวจภาวะการ 3 มี.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิสณี พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ท างานของประชากร ไตรมาสที ่4 (ต.ค.-ธ.ค.2559) จ านวน 450 เล่ม 2.นางนันทนา บญุสร้าง นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

16 จา้งท าแผ่นปา้ยชือ่รองผู้อ านวยการส านักงานสถติิแหง่ชาติ 6 มี.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพสัดุ ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

17 จา้งพมิพร์ายงาน "เร่ืองเล่า....จากตัวเลข #4" จ านวน 500 เล่ม 7 มี.ค. 60 ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุฒิ ศรีทอง นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวนัทธมน มยุระสาคร นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวดารุณี อปุระ เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน

18 จา้งพมิพแ์ผ่นพบัตัวชีวั้ดประเทศไทยและอาเซียน 2559 7 มี.ค. 60 ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพลากร ดวงเกตุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ประชาสัมพนัธ์ความรู้เกีย่วกบัขอ้มูลสถติิอาเซียนใหแ้กสั่งคม 2.นายอภิเดช แกน่นาค เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ทกุภาคส่วน จ านวน 1,000 เล่ม 3.นางสาวกลุทวิา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พนักงานบริหารทัว่ไป

19 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองสแกนเนอร์ ย่ีหอ้ Fujitsu 13 มี.ค. 60 กลุ่มพฒันาบคุลากร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

รุ่น Fi-6130LA หมายเลขครภัณฑ์ 1105-01-12061000-10092-

0946-0009/54 

20 จา้งพมิพร์ายงานส ารวจ การมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน 14 มี.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

สถานประกอบการ พ.ศ. 2559 จ านวน 350 เล่ม 2.นางสาวสุภิญญา ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวเกวลิน จนัพลงาม พนักงานบริหารทัว่ไป

21 จา้งพมิพห์น้งสือ ตัวอย่างกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ตามการจดัประเภท 17 มี.ค. 60 ส านักบริหารจดัการระบบสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุมัยยา มานะจติต์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

มาตรฐานอตุสาหกรรมประเทศไทย ป ี2552 (ฉบบัปรับปรุงโดย 2.นายอาทติย์ กระออมแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ส านักงานสถติิแหง่ชาติ) จ านวน 400 เล่ม 3.นางสาวนริศรา จัน่เพชร นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

22 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง น้ ายา 20 มี.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ท าความสะอาดเบรค ส าหรับรถยนต์ทะเบยีน ฮล-127 หมายเลข 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
ครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-16315-0702-0006/58 3.นางสุรัตดา จลุศร พนักงานบริหารทัว่ไป

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
23 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจการย้ายถิน่ของประชากร พ.ศ.2559 20 มี.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพชัยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ

(ฉบบัสมบรูณ์) จ านวน 350 เล่ม 2.นางนันทนา บญุสร้าง นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

24 จา้งพมิพห์นังสือรายงานประจ าป ี2559  จ านวน 500 เล่ม 22 มี.ค. 60 ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางกลุพรภัสร์ จริะประไพ นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ

2.นางสาวอาภากร ชา้งสีสังข์ นักประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ

3.นางนิรันดร รอดย้อย เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

25 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 2 ลูก ดังนี้ 23 มี.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
1.แบตเตอร่ี GS/GT150L ขนาด 12V 85h จ านวน 1 ลูก 2.นายวัฒนา เอีย่มอรุณไทย เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์
 ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน ศจ -5700 3.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-0216-0702-0003/48

2.แบตเตอร่ี Yuasa/105D31R ขนาด 12V 90Ah จ านวน 1 ลูก

ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน ฮจ-2201

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-5732-0702-0001/50

26 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง  เปล่ียน 24 มี.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ไส้กรองอากาศ สลับยางถว่งล้อ รถยนต์ ทะเบยีน ฮว-1193 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 3.นายวัฒนา เอีย่มอรุณไทย เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์

27 จา้งพมิพร์ายงานตัวชีวั้ด ITU โครงการส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยี 24 มี.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบวัเรียน แสงคร้าม นักวิชาการสถติิช านาญการ
สารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559 จ านวน 200 เล่ม 2.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวสุภิญญา ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

28 จา้งตรวจเชค็และซ่อมระบบเบรค รถยนต์ ส าหรับรถยนต์ย่ีหอ้ นิสสัน 24 มี.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

ทะเบยีน ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-5732- 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

0702-0001/50 3.นายวัฒนา เอีย่มอรุณไทย เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์

29 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 19 ม.ค. 60 กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบฯ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสัมฤทธ์ิ อนิศร เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์อาวุโส
จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ 8 มี.ค. 60 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 2.นางสาวงามทพิย์ ค ากลัด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
1. ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้  ACER 27 มี.ค. 60 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 3.นายอนัคพนัธ์  อาวะกลุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
รุ่น  M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-9907-0938- 27 มี.ค. 60 กลุ่มสถติิเพือ่ติดตามและประเมินผล 4.นางสาวนารีรัตน์ ณ นุวงศ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
0138/54 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านักนโยบายและวิชาการสถติิ) นโยบายภาครัฐ 1 สธม.
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น

CLP-680ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-14805-0943-

0001/57 (กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบฯ ศทก.)

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ย่ีหอ้  SAMSUNG 

รุ่น  ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-10053-

0942-0066/54 (กลุ่มสถติิเพือ่ติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ 1

ส านักสถติิสาธารณมติ) 

4.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG 

รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-13517-

0942-0010/56 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ส านักสถติิสาธารณมติ) 

30 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer In-jet ย่ีหอ้ HP 27 มี.ค. 60 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปพมภพ ออ่นวัน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

รุ่น  Desk jet K209A หมายเลขครุภัณฑ์ สบจ-0944-001-06/54

(ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สบจ.) 

31 จดัซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน ฮภ-6419 28 มี.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
 - ยาง 205-70-15 BRICGSTONE R611  จ านวน 4 เส้น 3.นางสุรัตดา จลุศร พนักงานบริหารทัว่ไป
วันทีผ่ลิต 1017 (สัปดาหท์ี ่10 ป ี2017)

32 จา้งจดัส่งแบบสอบถามและเอกสารโครงการ สอ.60 : งานแจงนับ 29 มี.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปวรพชัร สิทธิกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
ใหส้ถติิจงัหวัด จ านวน 76 จงัหวัด 2.นายประวิทย์ บรรจง นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

3.นางจนิตนา อนิทเุศรษฐ พนักงานสถติิ

33 จา้งซ่อมแอร์รถยนต์ (เนื่องจากแอร์ไม่เย็น) ของรถยนต์ ฮค-4248 4 เม.ย. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-3553-0702-0006/49 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

3.นายสิรศักด์ิ ชกูล่ิน พนักงานขบัรถยนต์

34 จา้งพมิพ ์Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญ การส ารวจภาวะการท างาน 5 เม.ย. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทนา บญุสร้าง นักวิชาการสถติิช านาญการ
ของประชากร พ.ศ. 2559 จ านวน 1,500 เล่ม 2.นางวิสณี พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
35 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 5 เม.ย. 60 ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเสาวลักษณ์ อนิทร์บ ารุง นักวิชาการสถติิช านาญการ

1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG 2.นางสาวองัสนา เพชรศักด์ิวงศ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10027- 3.นางสาวสุจติรา โยธะคง เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน
0942-0040/54 (กลุ่มงานวิเคราะหแ์ละพยากรณ์สถติิเชงิเศรษฐกจิ

ส านักสถติิพยากรณ์) 

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4511ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10032-

0942-0045/54 (กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้มูลสถติิ สพก.)

36 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 7 เม.ย. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปวรพชัร สิทธิกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ

เอกชน พ.ศ. 2560 จ านวน 1,000 แบบ 2.นายบญุสิทธ์ิ สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางจนิตนา อนิทเุศรษฐ พนักงานสถติิ

37 จา้งพมิพ ์Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญ ผู้ท างานด้านเทคโนโลยี 7 เม.ย. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทนา บญุสร้าง นักวิชาการสถติิช านาญการ
สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2559 จ านวน 500 เล่ม 2.นางวิสณี พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวพชัยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ

38 จา้งท าแฟม้ประวัติขา้ราชการ (ก.พ.7) รายละเอยีดดังนี้ 11 เม.ย. 60 กลุ่มการเจา้หน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายภูริ จนัทร์รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
 - แฟม้ประวัติขา้ราชการ - ส านักงานสถติิแหง่ชาติ ด้านหน้าพมิพ ์4 สี/ 2.นายธนูชยั เล๊าะหลง เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
ด้านหลังพมิพ ์1 สี ปอนด์เหลือง 2 แผ่น ขนาดกางออก 53.5x36 ซม. 3.นางวรรณดี สัมฤทธ์ิผล เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
ประกบด้านหน้า + ด้านหลัง ไส้กระดาษแขง็ สันติดซองพลาสติกใส/

ด้านในใส่หว่งเหล็ก 2 หว่ง จ านวน 1,000 เล่ม

39 จา้งเปดิ Port Lan จ านวน 5 จดุ ดังนี้ 11 เม.ย. 60 ส านักบริหารกลาง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกาญจนา ค าจุย้ เจา้พนักงานการเงินและบญัชี
 - กกค. สบก. ชัน้ 2 จ านวน 2 จดุ   ช านาญงาน
 - กกจ. สบก. ชัน้ 2 จ านวน 1 จดุ   

 - กนต. สบก. ชัน้ 2 จ านวน 2 จดุ   

40 จา้งปรับปรุงพืน้ทีป่ฏิบติังานศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 11 เม.ย. 60 ส านักบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจนัทร์เพญ็  จนัทร์หอม เจา้พนักงานธุรการอาวุโส
ส านักบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ และกลุ่มตรวจสอบภายใน 18 เม.ย. 60 ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 2.นางจนิตนา  ปัน้อ านวยทรัพย์ เจา้พนักงานธุรการอาวุโส

18 เม.ย. 60 กลุ่มตรวจสอบภายใน 3.นางสาวรัชดา  รัตน์ประสิทธ์ิ นวช.ตรวจสอบภายในช านาญการ

19 เม.ย. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ 4.นายวัฒนา  เอีย่มอรุณไทย เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์

41 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน 20 เม.ย. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ษณ-6010 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0007/47  ดังนี้ 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
 - แบตเตอร่ี GS/GT195R ขนาด 12V 85AH  จ านวน 1 ลูก 3.นายพฒันพร หนูสุด พนักงานขบัรถยนต์
ประมาณ ยาว 305 มม.x กว้าง 173 มม.xสูง 225 มม.

42 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพส์ าเนา ย่ีหอ้ ริโก ้รุ่น DD4450 20 เม.ย. 60 กลุ่มสารบรรณ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธีรเดช ธรรมโกศล นายชา่งพมิพช์ านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-13456-0916-0001/56

43 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 50 รายการ ส าหรับ 23 เม.ย. 60 กลุ่มสถติิสถานประกอบการ1 สสก. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปภัสรินทร์  ธีระวิริยะชยั นักวิชาการสถติิช านาญการ

สพบ./ สสก./ สสค./ สบส./ สบจ./ กลุ่มสถติิสถานประกอบการ2 สสก. 2.นางสาวปทัมาวดี  ทองดอนออ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

สพก. /ศสร./กพร./กนต./กกค./ กลุ่มสถติิรายได้รายจา่ย สสค.3 3.นางเทวี  กณิกนันต์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

และ กพด.

44 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้  HP รุ่น Photosmart 24 เม.ย. 60 ส านักบริหารจดัการระบบสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรทยั สงวนพงษ์ เจา้พนักงานธุรการอาวุโส
D5360 หมายเลขครุภัณฑ์ สนว-0943-001-04/51 (ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ส านักบริหารจดัการระบบสถติิ) 

45 จา้งพมิพ ์Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและ 26 เม.ย. 60 ส านักสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2559 จ านวน 1,000 เล่ม 2.นางสาวกนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นายบดินทร์ อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

46 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษถา่ยเอกสาร 80 แกรม ย่ีหอ้ไอเดียกรีน 27 เม.ย. 60 กลุ่มสถติิรายได้รายจา่ย สสค. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 300 รีม 2.นายจริวัส พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวกนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
47 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer และเคร่ืองไมโคร 4 เม.ย. 60 กลุ่มประสานและควบคุมคุณภาพ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวันเพญ็ โตอดิเทพย์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง ดังนี้ ขอ้มูล 2.นางสาวบศุรา แสงอรุณ นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG 19 เม.ย. 60 กลุ่มงานวิเคราะหแ์ละพยากรณ์เชงิสังคม 3.นายกฤช เศรษฐรังสรรค์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9989- 1 พ.ค. 60 กลุ่มพฒันาระบบงานจดัเกบ็ขอ้มูล 4.นางสาวจงรักษ ์กจิสินธพชยั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
0942-0002/54 (กลุ่มพฒันาระบบงานจดัเกบ็ขอ้มูล ศทก.) 1 พ.ค. 60 กลุ่มแผนยุทธศาสตร์
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ยีหอ้ HP รุ่น CE651A

Laserjet P1102 หมายเลขครุภัณฑ์ กผย-0942-006-01/53

(กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ สบก.) 

3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER รุ่น

Veriton M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-13639-

0938-0129/56 (กลุ่มงานวิเคราะหแ์ละพยากรณ์สถติิเชงิสังคม สพก.)

4.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ย่ีหอ้ HP รุ่น Laserjet

P3005 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-6283-0942-

0032/51 (กลุ่มประสานและควบคุมคุณภาพขอ้มูล สบจ.)

48 จา้งเหมาด าเนินการจดัสอบเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป 2 พ.ค. 60 ส านักบริหารกลาง คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 1.นายสุริยา บวัเนียม ผู้อ านวยการกลุ่มการเจา้หน้าที่
ของส านักงานสถติิแหง่ชาติ (โดยวิธีพเิศษ) 2.นางสาวขจติรัตน์ ปรีชาไพศาลจติ ผู้อ านวยการกลุ่มแผนยุทธศาสตร์

3.นางสุดารัตน์ ขวัญดี นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

49 จา้งเหมาด าเนินการจดัสอบเพือ่เลือกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป 2 พ.ค. 60 ส านักบริหารกลาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
ของส านักงานสถติิแหง่ชาติ 2.นายธฤต รัตนสัค นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

3.นางสาวนวรัตน์ ทองแสน พนักงานบริหารทัว่ไป

50 จา้งซ่อมแอร์ (เปล่ียนรีเลย์หน้าคลัทซ์แอร์ ) และเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง 2 พ.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนชดุโคมไฟเบรคเซ็นเตอร์ ทัง้ชดุ 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
ส าหรับรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ศจ-6005 หมายเลขครุภัณฑ์ 3.นายสิรศักด์ิ ชกูล่ิน พนักงานขบัรถยนต์
1105-00-12060200-0177-0702-0002/48

51 จดัซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพวิเตอร์ส าหรับปฏิบติังานโครงการ 4 พ.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุภิญญา ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
ส ารวจพฤติกรรมการเดินทางทอ่งเทีย่วของชาวไทย พ.ศ.2560 2.นางสาวสุภนิดา สัจจาสัย นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวพรชนก บญุจนี พนักงานบริหารทัว่ไป

52 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 3 พ.ค. 60 กลุ่มประสานสถติิด้านเศรษฐกจิ สบส. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอาภรณ์  ตรีวรรณกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

1.จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer Samsung ML-4551ND 2.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-10057-0942-0070/54 5 พ.ค. 60 ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่1 สบจ. 3.นายธีรพงษ ์ หวังอบกลาง เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer Samsung ML-4551ND

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10022-0942-0035/54

53 จา้งจดัท าตรายาง จ านวน 12 รายการ 9 พ.ค. 60 กลุ่มการคลัง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนากรณ์ วิทยานันตนารมย์ เจา้พนักงานการเงินและบญัชี
 กลุ่มการคลัง สบก.) ช านาญงาน

54 จา้งพมิพป์ก-บทสรุปพร้อมเขา้เล่มรายงานการส ารวจภาวะการท างาน 11 พ.ค. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิสณี พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ของประชากร ไตรมาสที ่1 (ม.ค.-มี.ค.2560) จ านวน 450 เล่ม 2.นางสาวพชัยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

55 จา้งเปดิ Port Lan กลุ่มเจา้หน้าทีจ่ริยธรรม ส านักบริหารกลางชัน้ 2 15 พ.ค. 60 กลุ่มเจา้หน้าทีจ่ริยธรรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทรัตน์ โกยทอง เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

จ านวน 1 จดุ

56 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 11 พ.ค. 60 กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 2 สสก. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอาภรณ์ ตรีวรรณกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 17 พ.ค. 60 กลุ่มประสานสถติิด้านเศรษฐกจิ สบส. 2.นางสาวสมใจ มูลสาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้  ACER 3.นางสาววัลยา ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
รุ่น M490G  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-9842-0938-

0073/54 (กลุ่มสถติิสถานประกอบการ 2 สสก.) 

2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER

รุ่น M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-9920-0938-

0151/54 (กลุ่มประสานสถติิด้านเศรษฐกจิ สบส.)

57 จา้งตรวจเชค็ระยะ 120,000 กม. และระบบส่องสว่าง เปล่ียนถา่ย 24 พ.ค. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
น้ ามันเคร่ือง ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองอากาศ น้ ามันเกยีร์ เฟอืงทา้ย 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
ส าหรับรถยนต์ย่ีหอ้ โตโยต้า ทะเบยีน ฮพ - 9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 3.นายรวมยศ คล่องบญัชี พนักงานขบัรถยนต์
1105-01-12060200-12939-0702-0017/55

58 จา้งซ่อมเปล่ืยนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้  ACER 24 พ.ค. 60 กลุ่มสถติิเทคโนโลยีสารสนเทศและ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

รุ่น M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-9857-0938- การส่ือสาร  สสก.

0088/54 (กลุ่มสถติิเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สสก.)

59 เชา่สถานทีส่ าหรับการประเมินสมรรถนะ คร้ังที ่2 เพือ่เลือกสรรบคุคล 26 พ.ค. 60 กลุ่มการเจา้หน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุริยา บวัเนียม นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ
เปน็พนักงานราชการทัว่ไป 2.นางสุดารัตน์ ขวัญดี นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

3.นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
60 จา้งเปดิจดุ Port Lan จ านวน 1 จดุ 1 มิ.ย. 60 กลุ่มพสัดุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายบญุเลิศ บางเหลือง พนักงานบริหารทัว่ไป

กลุ่มพสัดุ ส านักบริหารกลาง ชัน้ 1

61 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ Fuji Xerox 2 มิ.ย. 60 กลุ่มสถติิรายได้รายจา่ย สสค. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจริวัส พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
รุ่น Docucentre-IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100- 2.นางสาวกนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
14627-0906-0004/57 3.นายบดินทร์ อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

62 จดัซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใชง้านกบัรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 8 มิ.ย. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

ฮท-6723 และทะเบยีน ฮท-6724 ดังนี้ 2.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

1.ซ้ือยาง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน ฮท-6723 หมายเลข 3.นายวิทยา เขมะชติ พนักงานขบัรถยนต์

ครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9493-0702-0004/53 4.นายปราโมทย์ เย็นแข พนักงานขบัรถยนต์

2.ซ้ือยางรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน ฮท-6724

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9494-0702-0005/53

63 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส าหรับการใชง้านกบัรถยนต์ หมายเลข 9 มิ.ย. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

ทะเบยีน ฮย-2321 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

14613-0702-0001/57  3.นายสุริยา ธรรมนาม พนักงานขบัรถยนต์

64 จา้งพมิพร์ายงานขอ้มูลสถานประกอบการอตุสาหกรรมการผลิต 9 มิ.ย. 60 ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทาฉวี หงษน์ุสนธ์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ธุรกจิการค้า และการบริการในเขตซูเปอร์คลัสเตอร์ จ านวน 250 เล่ม 2.นส.ธาราทพิย์ ประพนัธ์พจน์ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสุภาภรณ์ ด ารงค์กลุ พนักงานสถติิ

65 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง และซ่อม 9 มิ.ย. 60 กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ส.อ.นพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

ชว่งล่าง (ลูกหมากแตก) ของรถยนต์ทะเบยีน ษณ-6010 2.นายคนึงศักด์ิ แกว้นัรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

หมายเลขครุภัณฑ์  NSO-0702-0007/47 3.นายพฒันพร หนูสุด พนักงานขบัรถยนต์

66 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  PrinterLaser ย่ีหอ้  SAMSUNG 12 มิ.ย. 60 กลุ่มสถติิเพือ่การบริหารงานภาครัฐ 1 ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวงามทพิย์ ค ากลัด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
รุ่น CLP-770ND  หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000-10061- สธม.
0943-0001/54 (กลุ่มสถติิเพือ่การบริหารงานภาครัฐ 1 สธม.)

67 จา้งปรับปรุงระบบเดินสายเคร่ืองบนัทกึเวลาปฏิบติัราชการ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ กลุ่มการเจา้หน้าที่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายภูริ จนัทร์รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

มีรายการดังต่อไปนี้ 2.นายวีระชน ไม้สุวงศ์ เจา้พนักงานคอมพวิเตอร์ช านาญงาน
 - งานติดต้ังสายสัญญาณพร้อมทอ่เดินสาย จ านวน 14 จดุ 3.นายวิเชยีร ใหม่แกว้ เจา้พนักงานคอมพวิเตอร์ช านาญงาน
1) ชัน้ 1 - ประตู 101, 102 และ 105
2) ชัน้ 2 - ประตู 201, 202, 203, 208, 209 และ 212
3) ชัน้ 3 - ประตู 301, 302, 305 และ 306
4) ชัน้ 4 - ประตู 401
 - .งานปรับปรุงระบบบริหารจดัการ  Re-Configure ระบบ
บริหารจดัการเดิม จ านวน 1 งาน 
 - งานฝึกอบรมการใชง้าน (ระยะเวลา 4 ชัว่โมง)

68 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ Fuji Xerox 13 มิ.ย. 60 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สพก. คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจริะนันท ์พนัธรักษ์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

รุ่น Docucentre-IV 4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12060100- 2.นางสาวรัชนีวรรณ แหลมวัด พนักงานบริหารทัว่ไป

14624-0906-0001/57 3.นางสาวผาณิตา เคร่ืองทองดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

69 จา้งเปล่ียนระบบ/ย้ายโทรศัพท ์รายละเอยีดดังนี้ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ ส านักสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภาณิศา  กงัสดาลย์ พนักงานบริหารทัว่ไป
ส านักสถติิพยากรณ์

 1.ค่าเปล่ียนอตัราค่าบริการ เปน็สายใน ( 02-142-1305) 

 2. ย้ายโทรศัพท ์02-143-1321 จ านวน 1 จดุ  หมายเลขครุภัณฑ์

สพก-0514-005-05/53

 3. ค่าบริการเปล่ียนเลขหมาย เปน็ภายใน 02-143-1321

4. ค่า Config (ใชก้บัเลขหมายใหม่ 02-143-1321) 

70 จา้งพมิพแ์บบสอบถามโครงการส ารวจความพกิาร พ.ศ.2560 15 มิ.ย. 60 ส านักสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นส.อาภาพร อมรธรรม นักวิชาการสถติิช านาญการ

(สคพ.60) จ านวน 115,000 ชดุ 2.นายอภิชาติ ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นส.สุมามาลย์ น้อยวงษ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

71 จา้งพมิพร์ายงาน หนังสือชีวั้ดส าคัญของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ๑๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวรรณี  คมปรียารัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(ฉบบัพกพา) จ านวน 10,000 เล่ม 2.นางสาวพงษสุ์ดา  หลิมรัตน์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวมณฑชา  เมรุลัตร์ พนักงานบริหารทัว่ไป

72 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองสแกนเนอร์  ย่ีหอ้  Fujitsu 16 มิ.ย. 60 กลุ่มสารบรรณ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุยั เลิศวิจติรสกลุ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
รุ่น Fi-5220C หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-6367-

0946-0003/51

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
73 จา้งเปดิใชบ้ริการ ดังนี้ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรินชล  บญุพรม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

1.กลุ่มเตรียมขอ้มูล ศทก. ชัน้ 2 การส่ือสาร
 ขอเปดิจดุ  Port Lan จ านวน 1 จดุ

2.ส่วนบริหารสถติิพืน้ที ่3 สบจ. ชัน้ 3

 - ขอย้ายโทรศัพท ์เลขหมาย 02-141-7477 จ านวน 1 จดุ 

 ขอเปดิจดุ  Port Lan จ านวน 1 จดุ

74 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer จ านวน 1 เคร่ือง ดังนี้ 20 มิ.ย. 60 กลุ่มพฒันาระบบคลังขอ้มูลสถติิ ศทก. ผู้ตรวจรับพสัดุ นายฉฐัวัสส์ ปษุปาคม นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG

รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9996-

0942-0009/54 (กลุ่มพฒันาระบบคลังขอ้มูลสถติิ ศทก.)

75 จดัซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 21 มิ.ย. 60 ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจนัทร์เพญ็ จนัทร์หอม เจา้พนักงานธุรการอาวุโส
ระดับ XGA  ขนาด 2,500  ANSI Lumens (ทดแทนของเดิม) 2.นายธงชยั บปุผากณัฑ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
ย่ีหอ้ EPSON รุ่น EB- X31 จ านวน 1 เคร่ือง 3.นางสาวดารุณี อปุระ เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060400-7132-0512-

0002/51 (ศสร.)

76 จา้งพมิพร์ายงาน เร่ือง สถติิ ใครได้ใชป้ระโยชน์ 2560 27 มิ.ย. 60 ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุครีม กนัไชย นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 200 เล่ม 2.นายเสริมชาย พรหมเทพ นายชา่งศิลปช์ านาญงาน

3.นางสาวศิริพร สมยศ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

77 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง PrinterLaser ย่ีหอ้ SAMSUNG 28 มิ.ย. 60 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สบส. ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรทยั สงวนพงษ์ เจา้พนักงานธุรการอาวุโส
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10025-

0942-0038/54 (ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป สบส.)

78 จา้งพมิพร์ายงาน Pocket Book การใชพ้ลังงานของครัวเรือน ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร  หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2559 จ านวน 1,000 เล่ม 2.นายจริวัส  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายบดินทร์  อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

79 จา้งพมิพร์ายงาน Pocket Book สรุปผลทีส่ าคัญ การส ารวจความ ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทนา  บญุสร้าง นักวิชาการสถติิช านาญการ
ต้องการพฒันาขดีความสามารถของประชาการ พ.ศ. 2560 2.นางสาวพชัยา  เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

80 จา้งพมิพใ์บประกาศนียบตัร ส าหรับมอบใหผู้้ปฏิบติังานโครงการ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักบริหารกลาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายภูริ  จนัทร์รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
ส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย จ านวน 80,000 ฉบบั 2.นายธนูชยั  เล๊าะหลง เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

3.นายปรีชา  ปานแย้ม เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

81 จา้งพมิพร์ายงานสถติิ จ านวน 2 รายการ  ดังนี้ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบวัเรียน  แสงคร้าม นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.Pocket Book รายงานการส ารวจพฤติกรรมการเดินทาง 2.นางสาวสุภิญญา  ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
ทอ่งเทีย่วของชาวไทย พ.ศ.2560 จ านวน 500 เล่ม 3.นางสาวสมใจ  มูลสาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.Pocket Book การส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2559 4.นางสาวปทัมาวดี  ทองดอนออ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

82 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักบริหารกลาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายภูริ  จนัทร์รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10007-0942- 2.นายปรีชา  ปานแย้ม เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
0020/54 และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER รุ่นVeriton ส านักสถติิพยากรณ์ 3.นางสาวประดิษฐา  ลิขติพฒันะกลุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
X270 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9257-0938-

0012/53

83 จา้งพมิพร์ายงานการประมวลพืน้ทีก่ารกอ่สร้าง พ.ศ. 2559 ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสีวลี  เกา้เอีย้น นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 250 เล่ม 2.นายประวิทย์  บรรจง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวเพญ็  เปีย่มจติรสุข พนักงานบริหารทัว่ไป

84 จา้งพมิพแ์ผ่นพบั จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสาณี  เรืองพยัคฆ์ บรรณารักษช์ านาญการ
1. แผ่นพบั การใหบ้ริการขอ้มูลสถติิ จ านวน 4,500 ฉบบั 2.นายเสริมชาย  พรหมเทพ นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
2.แผ่นพบั พระราชบญัญติัขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 3.นางสาวประดิษฐา  ลิขติพฒันะกลุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 2,500 ฉบบั 

85 จา้งพมิพร์ายงานสถติิรายปปีระเทศไทย พ.ศ. 2560 ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวรรณี คมปรียารัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 700 เล่ม 2.นางสาวพงษสุ์ดา หลิมรัตน์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
3.นางสาวมณฑชา เมรุลัตร์ พนักงานบริหารทัว่ไป

86 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์Netbook ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น NP-N148 ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเสาวภาคย์  เลิศพทิยากลุ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-10461-0954- 2.นายดนัยธร  เดชสถติย์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
0323/54 3.นายพลัฎฐวัฒน์  บญุเอือ้ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-11- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
87 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจความต้องการพฒันาขดีความสามารถ ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทนา  บญุสร้าง นักวิชาการสถติิช านาญการ

ของประชาการ พ.ศ.2560 (ฉบบัสมบรูณ์) จ านวน 450 เล่ม 2.นางสาวพชัยา  เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

88 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการส ารวจการติดตามระดับความรู้ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร  หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
และการเขา้ถงึบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2560 2.นายจริวัส  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายบดินทร์  อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

89 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจการเปล่ียนแปลงของประชากร ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอรศรี  ฮินทา่ไม้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2558-2559 จ านวน 500 เล่ม 2.นางสาวกรรณิการ์  เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางนิภาพรรณ  บรมพชิยัชาติกลุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

90 จา้งพมิพส์มุดทะเบยีน จ านวน 4 รายการ ดังนี้ ๑๙ ก.ค. ๖๐ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภาพร  พลูเอม นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
1.ทะเบยีนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวัด เล่มละ 150 แผ่น 2.นายชติุชยั  พนัธ์ุชนะ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
ตีเบอร์คู่ 1-150 จ านวน 76 เล่ม 3.นางพรทพิย์  ชา้งแกว้ พนักงานบริหารทัว่ไป
2.ทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบกิ เล่มละ 100 แผ่น ตีเบอร์คู่ 1-100

จ านวน 76 เล่ม 

3.ทะเบยีนคุมการเบกิจา่ยเงินจากคลัง เล่มละ 100 แผ่น

ตีเบอร์คู่ 1-100 จ านวน 76 เล่ม 

4.รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เล่มละ 50 แผ่น 

ตีเบอร์เรียง 1-100 จ านวน 76 เล่ม 

91 จา้งพมิพร์ายงาน เร่ือง ดัชนีพฤฒพลังผู้สูงอายุไทย จ านวน 500 เล่ม ๑๙ ก.ค. ๖๐ ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุฒิ  ศรีทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวนัทธมน  มยุระสาคร นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวธนพร  เวียงสิมา พนักงานบริหารงานทัว่ไป

92 จา้งซ่อมเคร่ืองPrinter ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ๑๙ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเทวี  กณิกนันต์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10051-0942- 2.นางสาวสุมามาลย์  น้อยวงษ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
0064/54 ส านักบริหารจดัการระบบสถติิ 3.นางสาวสุพชิชา  วุฒิชาติวานิช นักวิชาการสถติิช านาญการ
และ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Notebook ย่ีหอ้ Dell รุ่น Vostro

3360 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-14794-

0954-0010/57

93 จา้งพมิพร์ายงานการประกอบกจิการโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ ๒๐ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทาฉวี  หงษน์ุสนธ์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2559 จ านวน 350 เล่ม 2.นางสาวธาราทพิย์  ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสุภาภรณ์  ด ารงค์กลุ พนักงานสถติิ

94 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ๒๑ ก.ค. ๖๐ กลุ่มพฒันาระบบงานประมวลผลขอ้มูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสมศรี  สุทธิพงษ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9990-0942- ศทก.

0003/54

95 จา้งติดต้ัง UTP Cat6 และปล๊ักไฟฟา้ ทีห่อ้งท างานกลุ่มพสัดุ ๒๑ ก.ค. ๖๐ กลุ่มพสัดุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายบญุเลิศ  บางเหลือง พนักงานบริหารทัว่ไป
รายละเอยีดดังนี้

 - งานติดต้ังสายสัญญาณมาตรฐาน LAN CAT6  จ านวน 1 จดุ

 - ติดต้ังระบบไฟฟา้ เต้ารับคู่เสียบขากลมแบน มีกราวด์

ย่ีหอ้  PANASONIC จ านวน 1 จดุ 

96 จา้งพมิพป์ก-บทสรุปพร้อมเขา้เล่มรายงานการส ารวจภาวะการ ๒๕ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิสณี  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ท างานของประชากร ไตรมาสที2่ (เม.ย.-มิ.ย. 2560) 2.นางสาวพชัยา  เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

97 จา้งติดต้ัง สวิตซ์ไฟกระตุก แบบเชอืก 2A 250V จ านวน 116 จดุ ๒๕ ก.ค. ๖๐ กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

2.นางวิลาวรรณ ฟธูรรม นักจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ
3.นายวัฒนา เอีย่มอรุณไทย เจา้หน้าทีเ่คร่ืองคอมพวิเตอร์

98 จา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒๕ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทาฉวี หงษน์ุสนธ์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

(ขอ้มูลพืน้ฐาน) ฉบบัรายภาค 5 ฉบบั ๆ ละ 250 เล่ม 2.นางสาวปวรพชัร สิทธิกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
รวมเปน็ 1,250 เล่ม (1. ภาคเหนือ  2. ภาคกลาง 3.นส.ธาราทพิย์ ประพนัธ์ิพจน์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
3.ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 4. ภาคใต้ 5. ปริมณฑล)
ฉบบัทัว่ราชอาณาจกัร จ านวน 500 เล่ม
รวมจ านวน 1,750 เล่ม

99 จา้งพมิพร์ายงาน หนี้สินของครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2558 ๒๕ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิพายากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นส.เสาวลักษณ์ อนิทร์บ ารุง นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 500 เล่ม 2.นางสาวองัคณา แย้มอบุล นักวิชาการสถติิช านาญการ
3.นางสาวนิตยา ปะอนิทร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
100 จา้งพมิพร์ายงาน เคร่ืองชีภ้าวะสังคม พ.ศ. 2560 ๒๗ ก.ค. ๖๐ ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางธัญสินี ทมิศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 200 เล่ม 2.นางสาวบศุรา แสงอรุณ นักวิชาการสถติิช านาญการ
3.นางสาวองัคณา แย้มอบุล นักวิชาการสถติิช านาญการ

101 จา้งเปดิใชบ้ริการ ดังนี้ ๓๑ ก.ค. ๖๐ กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมฯ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมพงศ์ ไพเมือง เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ช านาญงาน

1.กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพวิเตอร์ ศทก. ศทก.
หอ้งประชมุ 402 ชัน้ 4 
 - ย้ายโทรศัพท ์ เลขหมาย 02-142-1323 จ านวน 1 เลขหมาย
 - ค่าย้าย Port Lan จ านวน 1 จดุ 
2. กลุ่มพฒันาบคุลากร สพบ.
 - ขอเปดิ Portlan  จ านวน 1 จดุ 

102 จา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขอ้มูล ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางเบญจมาศ ภู่ระหงษ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พืน้ฐาน กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 เล่ม 2.นางสาวชมพมูาศ วาดพนม นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
3.นางวรัญฌา ชพีทองค า เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

103 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองฯ รถยนต์ ฮท-6723 ๓ ส.ค. ๖๐ กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สอ.นภดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9493-0702- 2.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
0004/53 3.นายวิทยา  เขมะชติ พนักงานขบัรถยนต์

104 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองฯ รถยนต์ ทะเบยีน ฮท-6724 ๓ ส.ค. ๖๐ กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สอ.นภดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9494-0702- 2.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
0005/53 3.นายปราโมทย์  เย็นแข พนักงานขบัรถยนต์

105 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการประมวลขอ้มูลพืน้ทีก่ารกอ่สร้าง ๓ ส.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายบญุสิทธ์ิ สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2561 จ านวน 140,000 แบบ 2.นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
3.นางสาวเพญ็ เปีย่มจติรสุข พนักงานบริหารทัว่ไป

106 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองฯ รถยนต์ ทะเบยีน ฮย-2321 ๔ ส.ค. ๖๐ กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สอ.นภดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-14613-0702- 2.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
0001/57 3.นายสุริยา  ธรรมนาม พนักงานขบัรถยนต์

107 จา้งเกีย่วกบัระบบส่ือสาร เปดิ PORT LAN จ านวน 15 จดุ ๘ ส.ค. ๖๐ กลุ่มการเจา้หน้าที ่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภูริ  จนัทร์รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

108 จา้งพมิพร์ายงานส ารวจธุรกจิทางการค้าและธุรกจิทางการ ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทาฉวี หงษน์ุสนธ์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

บริการ พ.ศ. 2559 จ านวน 600 เล่ม 2.นส.ธาราทพิย์ ประพนัธ์พจน์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
3.นางเอือ้อารีย์ สุขสมบรูณ์ พนักงานบริหารทัว่ไป

109 จา้งเปดิใชบ้ริการ ดังนี้ ๘ ส.ค. ๖๐ กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมฯ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวิเชยีร ใหม่แกว้ เจา้พนักงานเคร่ืองคอมพวิเตอร์ช านาญงาน

1. กลุ่มบริการและสนับสนุนระบบคอมพวิเตอร์ ศทก. ศทก.
 - เปดิ  Portlan  จ านวน 3 จดุ 
2. กลุ่มพฒันาระบบคลังขอ้มูล ศทก.
 - เปดิ  Portlan  จ านวน 2 จดุ 

110 จา้งจดัส่งแบบสอบถามและเอกสาร ส าหรับการ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักสถติิสังคม กลุ่มสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอาภาพร อมรธรรม นักวิชาการสถติิช านาญการ

ปฏิบติังานสนามของโครงการส ารวจความพกิาร (สคพ. 60) 2.นางสาวสุมามาลย์ น้อยวงษ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
 (ส่งแบบพเิศษ) ใหส้ านักงานสถติิจงัหวัด 3.นางสาวภัสธารีย์ ปานมี นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 76 จงัหวัด

111 จา้งเปดิใชบ้ริการ ดังนี้ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ศสร. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวธิดารัตน์ แน่นสิงห์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

1.ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  ศสร. กลุ่มพสัดุ
 -เปดิ  Portlan  จ านวน 2 จดุ 
2. กลุ่มพสัดุ ส านักบริหารกลาง
 -เปดิ  Portlan  จ านวน 1 จดุ 

112 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง ๒๒ ก.ย. ๖๐ กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิลาวรรณ ฟธูรรม นักจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ

พร้อมตรวจเชค็ระบบความร้อน (หม้อน้ า) รถยนต์อซูีซุ 2.นายรวมยศ คล่องบญัชี พนักงานขบัรถยนต์
ทะเบยีน อห-6222 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0013/47 3.นายน าโชค ชุม่พึง่ พนักงานขบัรถยนต์

113 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ าม้นเคร่ือง ๒๒ ก.ย. ๖๐ กลุ่มชว่ยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวิลาวรรณ ฟธูรรม นักจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ

เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเชค็ระยะครัชท ์ตรวจเชค็น้ ามันเกยีร์ - 2.นายวิทยา เขมะชติ พนักงานขบัรถยนต์
เฟอืงทา้ย ของรถยนต์ย่ีหอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ฮพ-9094 3.นายน าโชค ชุม่พึง่ พนักงานขบัรถยนต์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-12939-0702-0017/55

รวม 113 โครงกำร รวม 289 รำย

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
1 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวนฤมล  สัทธาพทิกัษ์ พนักงานสถติิ

2 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดอาคารส านักงาน ในปงีบประมาณ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวนฤมล  สัทธาพทิกัษ์ พนักงานสถติิ

3 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๒ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

4 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารเพือ่ใชใ้นงานของส านักงาน ๑๒ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

5 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๒ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ.2560 (การแจงนับ) 2.นางจฑุามาศ  อูส่ าเภา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

6 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ KYOCERA รุ่น 3500i ๑๒ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 110564-12060100-12957-0906- 2.นางจฑุามาศ  อูส่ าเภา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

0011/55 3.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

7 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกสุนทร  บรุณนัฏ พนักงานสถติิ

ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

8 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน โครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๑๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

ภาวะเศรษฐกจิแลสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ.2560

9 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ชาร์ป รุ่น MX-560 AT ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

จ านวน 2 กล่อง

10 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯเพือ่ใชใ้นงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 12 รายการ 2.นางสาวจฑุามาศ  พาหาญ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

11 จดัซ้ือกระเปา๋ใส่เอกสารเพือ่ใชใ้นงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฑุามาศ  พาหาญ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวสายพนิ  คล้ายเงิน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

12 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฑุามาศ  พาหาญ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

1.หมึกพมิพส์ าเนา Duplo DC-14 จ านวน 6 กล่อง 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

2.กระดาษไขมาสเตอร์ Duplo DRC42L จ านวน 2 ม้วน 3.นางสาวสายพนิ  คล้ายเงิน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

13 จา้งพมิพแ์บบโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฑุามาศ  พาหาญ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายปติินันท ์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

14 จา้งพมิพห์นังสือส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขอ้มูลพืน้ฐาน ๑๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปติินันท ์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

จงัหวัดกาญจนบรีุ 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวกรนิกา  อาจเครือ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

15 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปติินันท ์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวกรนิกา  อาจเครือ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

16 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน ๑๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปติินันท ์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายเอกสุนทร  บรุณนัฏ พนักงานสถติิ

3.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

17 จดัจา้งโครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการตาม ๒๒ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปติินันท ์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

แนวทางการสร้างความเขม้แขง็และย่ังยืนใหก้บัเศรษฐกจิภายใน 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

ประเทศ ประจ าป ี2560 ของจงัหวัดกาญจนบรีุ 3.นายเอกสุนทร  บรุณนัฏ พนักงานสถติิ

18 จดัจา้งรายงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ พ.ศ. 2560 ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปติินันท ์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวกรนิกา  อาจเครือ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-14- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
19 จดัซ้ือพานพุม่เพือ่ใชใ้นในงานรัฐพธีิ ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาพร  สุภาวกลุ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

"วันพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช และวันทีร่ะลึก

มหาจกัรีบรมราชวงศ์"

20 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัรถยนต์ประจ าส านักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวยวียส  กลุพานิช พนักงานสถติิ

ทะเบยีน กฉ 778 จนัทบรีุ

21 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลมาดี โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวโศศิษฐา  อุน่ทรัพย์คงอยู่ พนักงานสถติิ

22 จดัซ้ือของสมนาคุณเพือ่ใชใ้นงานโครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะ ๒๖ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาพร  สุภาวกลุ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

23 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัในรถยนต์ประจ าส านักงาน ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน กฉ 778 จนัทบรีุ

24 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัในรถยนต์ประจ าส านักงาน ๒๓ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสรณา  ศรีอรุณ พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน กฉ 778 จนัทบรีุ

25 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัในรถยนต์ประจ าส านักงาน ๒๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวโศศิษฐา  อุน่ทรัพย์คงอยู่ พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน กฉ 778 จนัทบรีุ

26 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 18 รายการ ๒๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถติิ

27 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัในรถยนต์ประจ าส านักงาน ๑๔ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสรณา  ศรีอรุณ พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน กฉ 778 จนัทบรีุ

28 จา้งท าเอกสารระบบงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาพร  สุภาวกลุ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

พ.ศ. 2560

29 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับใชก้บัในรถยนต์ประจ าส านักงาน ๒๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดจนัทบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวยวียส  กลุพานิช พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน กฉ 778 จนัทบรีุ

30 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต รายเดือนใชก้บัเคร่ืองTablet ๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววารินทร์  ฉ่ าสมบรูณ์ พนักงานสถติิ

เพือ่ใชใ้นการปรับปรุงแผนที ่เขตแจงนับ

31 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ส่วนกลาง ๒๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภิญญดา  ลันดา พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน กง 5653 ฉะเชงิเทรา

32 จดัจา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ จ านวน 5 เคร่ือง ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถติิ

33 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ หมึกพร้ินเตอร์ EPSON M2410 ๑๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุกจิ  สันธนากร พนักงานสถติิ

 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-23-12061000-13229-0942-

0016/55

34 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 12 รายการ ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวุฒิชยั  สมสอางค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายจกัรกฤษ  ดิลกศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวชนิดาภา  ค ารังสี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

35 จา้งท ากระเปา๋โครงการ สคส.2561 จ านวน 620 ใบ ใหค้รัวเรือน ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวุฒิชยั  สมสอางค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ตัวอย่างโครงการ สคส.61 2.นายชาญณรงค์  บ าเพญ็กจิ พนักงานสถติิ

3.นางสาวอรวรรณ  วิเชยีรวรรณ พนักงานสถติิ

36 จา้งพมิพแ์บบส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย จ านวน 105,000 ใบ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวุฒิชยั  สมสอางค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายทศพล  สิงหโ์ตอาจ พนักงานสถติิ

3.นางสาววารินทร์  ฉ่ าสมบรูณ์ พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-15- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
37 จดัซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ สี ย่ีหอ้ BROTHER รุ่น HL-3170 CDW ๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรัตตนา  ยอมิน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-23-12061000-19739-0943-

0016/60

38 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล ย่ีหอ้ ริโซกราฟ ๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวุฒิชยั  สมสอางค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

รุ่น RN2050 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-1916-0038/47 2.นายสุกจิ  สันธนากร พนักงานสถติิ

เคร่ืองพร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 3.นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถติิ

1105-23-12061000-19122-0942-0071/59 และเคร่ือง

พร้ินเตอร์สี ย่ีหอ้ SAMSUNG CLP-365 หมายเลขครุภัณฑ์

ฉช-0943-001-23/57

39 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์เคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ Fuji xerox รุ่น Docu ๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวุฒิชยั  สมสอางค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

Centre-IV 3060 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-23-12060100- 2.นายจกัรกฤษ  ดิลกศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

16857-0906-0003/58 3.นางสาวชนิดาภา  ค ารังษี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

เคร่ืองพร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ Fuji xerox รุ่น Docu Print 340A

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-23-12061000-6523-0942-

0128/51 และเคร่ืองพร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ LEXMARK E260D

หมายเลขครุภัณฑ์ ฉช-0942-001-23/53

40 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 20 รายการ ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวุฒิชยั  สมสอางค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายชาญณรงค์  บ าเพญ็กจิ พนักงานสถติิ

3.นางสาวอรวรรณ  วิเชยีรวรรณ พนักงานสถติิ

41 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบยีน กง 5653 ฉะเชงิเทรา ๑๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทศพล  สิงหโ์ตอาจ พนักงานสถติิ

42 จดัซ้ือของสมนาคุณส าหรับมอบใหก้บัครัวเรือนตัวอย่าง ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน 2.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

(โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560 3.ว่าทีเ่รือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถติิ

43 จดัซ้ือซิมการ์ดเพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานปรับปรุงแผนทีฯ่ ๑๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายณัฏฐ์  ธันยภาสกล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

(เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต)

44 จดัพมิพแ์บบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.ว่าทีเ่รือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถติิ

3.นายชยัมงคล  โตอทุยั พนักงานสถติิ

45 จา้งท ากระเปา๋ผ้า ของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง สศส. 61 ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางแสดงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายอภิรักษ ์ ชนิอมรเลิศ พนักงานสถติิ

3.นายสมจติต์  โพธ์ิชยัสาร พนักงานสถติิ

46 จดัซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถา่ยเอกสาร ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.ว่าทีเ่รือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถติิ

3.นายชยัมงคล  โตอทุยั พนักงานสถติิ

47 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางแสดงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.ว่าทีเ่รือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถติิ

48 จดัซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถา่ยเอกสาร ๒๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางคริดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายชยัมงคล  โตอทุยั พนักงานสถติิ

3.นายอภิรักษ ์ ชนิอมรเลิศ พนักงานสถติิ

49 จา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 การนับจด ๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายสมจติต์  โพธ์ิชยัสาร พนักงานสถติิ

3.นายอภิรักษ ์ ชนิอมรเลิศ พนักงานสถติิ

50 จา้งท าปา้ยไวนิล ๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางคริดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายชยัมงคล  โตอทุยั พนักงานสถติิ

3.นายขจรศักด์ิ  กลุติยะรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

51 ซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
52 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์ของเคร่ืองพมิพส์ าเนา ดิจติอล ย่ีหอ้ ริโก้ ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยันาท ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุยั  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

รุ่น DX3443

53 จา้งเหมาถา่ยเอกสาพร้อมท าปกเขา้รูปเล่ม รายงานสถติิจงัหวัด ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยันาท คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายอทุยั  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

พ.ศ.2559 2.นางธนัญญา  เมฆอิม่ พนักงานสถติิ

3.นางประจนิ  ขลิบปัน้ ผู้ชว่พนักงานสถติิ

54 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยันาท ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุยั  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถติิช านาญการ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า)

พ.ศ.2560

55 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ส านักงาน รุ่นวีโก ้ย่ีหอ้ โตโยต้า ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยันาท ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุยั  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

แบบKUN15RPRMDYT หมายเลขทะเบยีน ศจ 5701 

กรุงเทพมหานคร

56 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองโทรสาร ย่ีหอ้ Brother รุ่น MFC-L8850CDW ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยันาท ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุยั  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-17-12060100-16850-0914-

0015/58

57 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยันาท คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอทุยั  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวชไมพร  อ่ าดอนกลอย พนักงานสถติิ

3.นายสวง  จ าเนียรผล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

58 จดัซ้ือวัสดุหมึกพมิพ์ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยันาท คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอทุยั  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวชไมพร  อ่ าดอนกลอย พนักงานสถติิ

3.นายสวง  จ าเนียรผล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

59 จดัซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที1่0 พร้อมกรอบทรงหลุยส์ ๒๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยันาท ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอทุยั  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

60 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจ ๑๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

เพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน(โดยใชตั้วอย่างซ้ า)

61 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 10 รายการ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

62 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ หมึกเคร่ืองพมิพ ์และ USB Mouse ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

63 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

3.นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

64 จดัจา้งท าแบบสอบถามโครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

3.นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

65 จดัซ้ือสกรีนสายคล้องคอบตัรเจา้หน้าทีวิ่ชาการและพนักงานแจงนับ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

โครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560

66 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใชใ้นการจดัประชมุชีแ้จงโครงการส ารวจ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

ผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560

67 จดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์ (เคร่ืองพมิพ)์ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

3.นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

68 จด้จา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสากรรม พ.ศ. 2560 ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

3.นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
69 จดัซ้ือของตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถติิช านาญการ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

3.นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

70 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร) ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

71 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายพฤหสั  สุทธิพงศ์พนัธ์ พนักงานสถติิ

72 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพมิพ)์ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

73 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความพงึพอใจและความ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายชชัชยั  พดัชา พนักงานสถติิ

เชือ่มั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ประจ าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2560

74 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

75 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพมิพสี์และ USB Mouse) ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางอมัพร  กตัญญู พนักงานสถติิ

76 จดัท าปา้ยไวนิล (OutDoor) โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

77 จดัซ้ือวัสดุ หมึก fuji doccuprint 340a ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

78 จดัซ้ือวัสดุ กระดาษไข มาสเตอร์ดูโปร DRC-42L-(B4) ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

79 จดัซ้ือวัสดุ ผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร (ด า) ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

80 จดัซ้ือวัสดุ กระดาษ A4 80 แกรม ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

81 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พกังานสถติิช านาญงาน

82 จา้งท าปา้ยไวนิลการประชมุโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

83 จา้งท าส าเนาแบบโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชนิีศิษฎ์  หมื่นพล นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายวัฒนา  มังกรแสงแกว้ พนักงานสถติิ

3.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถติิ

84 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ หมึกไข ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชนิีศิษฎ์  หมื่นพล นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายวัฒนา  มังกรแสงแกว้ พนักงานสถติิ

3.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถติิ

85 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจง้หวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายวัฒนา  มังกรแสงแกว้ พนักงานสถติิ

3.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถติิ

86 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ หมึกพมิพ์ ๑๙ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชนิีศิษฎ์  หมื่นพล นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายวัฒนา  มังกรแสงแกว้ พนักงานสถติิ

3.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถติิ

87 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ ย่ีหอ้ Samsung รุ่น M4030 ND ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี คณะกรรมการผู้ตรวจพสัดุ 1.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-12061000-19172-0942- 2.นางสาววราภรณ์  เกือ้นุ่น พนักงานสถติิ

0079/59 3.นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถติิ

88 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร A4 80แกรม และแฟม้ใส่เอกสาร ๒๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

89 จง้ซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศฯ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาววราภรณ์  เกือ้นุ่น พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถติิ

90 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล ย่ีหอ้ KYOCERA ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

รุ่น TASKalfa 3010i หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-1206100-

18097-0906-0009/59

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
91 จดัพมิพร์ายงานขอ้มูลพืน้ฐาน (งานนับจด) ระดับจงัหวัด ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560

92 จา้งพมิพแ์บบสอบถามโครงการผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี คระกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาววราภรณ์  เกือ้นุ่น พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถติิ

93 จดัซ้ือพสัดุ (โครงการผู้มีรายได้น้อย) ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาววราภรณ์  เกือ้นุ่น พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถติิ

94 จดัซ้ือพสัดุเพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

95 จดัจา้งพมิพโ์ปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์  โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

พ.ศ.2560 (แจงนับ)

96 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

พ.ศ.2560 (แจงนับ)

97 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (แจงนับ)

98 จา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวัน ผู้เขา้อบรมเชงิ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุนิตา  ย่ิงเมือง พนักงานสถติิ

ปฏิบติัการโครงการสัมมะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ)

99 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

100 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร Canon Cartridge 319 จ านวน 2 กล่อง ๒๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุนิตา  ย่ิงเมือง พนักงานสถติิ

2.นางสมิตานันท ์ พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางโสภี  ชชัวาล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

101 จดัซ้ือวัสดุ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (แจงนับ) ๒๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางพรรษชล  ขนุราช ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

102 จา้งตรวจเชค็และเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางประจ าส านักงานฯ ๒๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสมิตานันท ์ พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน 2112 ประจวบคีรีขนัธ์

103 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนัต์ฤทยั  ปองรัก พนักงานสถติิ

สถานการณ์ การแพร่ระบาดยาเสพติดจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ป2ี560

104 จา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศรัญญา  ทองมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

เกีย่วกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ประจ าป ีพ.ศ. 2560

105 จดัซ้ือของตอบแทนครัวเรือนโครงการเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชวีรัตน์  แซ่ล้ิม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

และสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

106 จา้งพมิพแ์บบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวกนัต์ฤทยั  ปองรัก พนักงานสถติิ

107 จดัซ้ือวัสดุส าหรับโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางโสภี  ชชัวาลย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวชวีรัตน์  แซ่ล้ิม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

108 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร CANNON NPG-2530 ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศรัญญา  ทองมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-1105-70-12060100-12956-0906-

0016/55

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
109 จา้งท าแบบสอบถามผู้เขา้ร่วมชมงานการจดังาน"งานเกษตร ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุนิตา  ย่ิงเมือง พนักงานสถติิ

และสหกรณ์ ประจ าจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ป ี2560"

110 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นกจิกรรมติดตามและประเมินผลการ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศรัญญา  ทองมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

จดังาน "งานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดประจ าจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์

ป ี2560"

111 จา้งเกบ็รวบรวมขอ้มูลส ารวจความคิดเหน็การจดังาน ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

 "งานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดประจ าจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 2.นางสาวชวีรัตน์  แซ่ล้ิม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

ป ี2560" 3.นางพรรษชล  ขนุราช ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

112 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร Cannon Cartridge 319 ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบครีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสมิตานันท ์ พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

จ านวน 1 กล่อง

113 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบครีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

(แจงนับ) 2.นางสาวชวีรัตน์  แซ่ล้ิม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสมิตานันท ์ พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

114 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่าง โครงการ สศส. 61 ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบครีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวกนัต์ฤทยั  ปองรัก พนักงานสถติิ

3.นางพรรษชล  ขนุราช ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

115 จดัจา้งพมิพร์ายงาน ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (นับจด) ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบครีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางโสภี  ชชัวาลย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวศรัญญา  ทองมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

116 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบครีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวชวีรัตน์  แซ่ล้ิม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสมิตานันท ์ พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

117 จดัจา้งท ารูปเล่มรายงานผลการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

เกีย่วกบัการจดังานเทศกาลมาฆปรูมีศรีปราจนี คร้ังที ่31

118 จดัจา้งท าโบชวัร์ประชาสัมพนัธ์และแผ่นปา้ยไวนิล ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 2.นายปญัญา  สอนออ่ง พนักงานสถติิ

3.นางสาวพชรพร  อาศัยราษฎร์ พนักงานสถติิ

119 จดัจา้งท าพวงมาลา "วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุนิสา  พฤกษชาติ พนักงานสถติิอาวุโส

120 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

121 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุนิษา พฤกษชาติ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

และสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

122 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ กระดาษ A4 สต๊ิกเกอร์ขาวด้าน ซีดีเปล่า ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ใส้ดินสอเพนเทล 2B 2.นายปญัญา  สอนออ่ง พนักงานสถติิ

3.นายสยาม  พึง่มาก พนักงานสถติิ

123 จา้งท าแบบสอบถามส าหรับโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุนิสา  พฤกษชาติ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายสยาม  พึง่มาก พนักงานสถติิ

3.นายบญุมี  ศรีวงษจ์นัทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

124 จดัจา้งท าคู่มือการปฏิบติังานสนาม ส าหรับโครงการส ารวจขอ้มูล ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ผู้มีรายได้น้อย 2.นางสาวศิริพร  บวัออ่น พนักงานสถติิ

3.นางสาวธนิสร  ชนิวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

125 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ส าหรับโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 19 รายการ 2.นายปญัญา  สอนออ่ง พนักงานสถติิ

3.นางสาวพชรพร  อาศัยราษฎร์ พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
126 จดัซ้ือของสมนาคุณ โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิสังคม ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุนิสา  พฤกษชาติ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวศิริพร  บวัออ่น พนักงานสถติิ

3.นายปญัญา  สอนออ่ง พนักงานสถติิ

127 จดัพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขอ้มูลพืน้ฐาน ๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายปญัญา  สอนออ่ง พนักงานสถติิ

3.นายสยาม  พึง่มาก พนักงานสถติิ

128 ซ้ือวัสดุเพือ่จดัท าแบบสอบถาม โครงการส ารวจความพงึพอใจและ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ความเชือ่มั่นของผู้รับบริการ

129 ซ้ือประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและตรวจสภาพ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพร  บวัออ่น พนักงานสถติิ

130 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสุนิสา  พฤกษชาติ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

131 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ ๒๗ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสุนิสา  พฤกษชาติ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

132 จดัจา้งท าพวงมาลา จ านวน 1 รายการ ๒๗ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

133 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

อยุธยา

134 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๒๖ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (แจงนับ) อยุธยา

135 เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานของส านักงานฯ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

อยุธยา

136 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถตัิจงหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณา  แกว้บวัดี นักวิชาการสถติิช านาญการ

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

137 ด าเนินการจา้งค่าประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๔ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (แจงนับ) อยุธยา

138 จดัซ้ือหมึก KYOCERAalfa 301oi ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

อยุธยา

139 จดัจา้งพมิพร์ายงานสมุดสถติิจงัหวัด พ.ศ. 2559 ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณา  แกว้บวัดี นักวิชาการสถติิช านายการ

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

140 จดัซ้ือตู้เกบ็เอกสารส านักงาน ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

141 จา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

142 จา้งถา่ยเอกสารอืน่ ๆ ทีใ่ชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

143 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

144 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร kyocera taskalfa 3010i ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
145 จดัจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

146 จา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

147 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

148 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ครัวเรือน พ.ศ. 2561 อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

149 จา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพระนครศรี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพทัธนันท ์ สุทธนะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

อยุธยา 2.นางอภิญญา  ฉมิบรรเทงิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  พชิยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

150 จดัซ้ือหนังสือพมิพร์ายวัน ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสนาะ  รามพนัธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

151 จดัจา้งปา้ยองิค์เจทไวนิลประชาสัมพนัธ์ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเอมอร  เจยีมตน พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (แจงนับ)

152 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ เพือ่ใชส้ าหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุธีกานต์  จนัทร์แจม่หล้า นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

และจดัท ารายงานผล 2.นางสาวกญัญพชัร  พุม่พวง พนักงานสถติิ

3.นางสาวดรุณี  สุมามาลย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

153 จดัจา้งท าตรายาง ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ

154 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ เพือ่ใชส้ าหรับการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนัช พึง่ประจวบ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

และจดัท ารายงานผล

155 จดัซ้ือยาสามัญประจ าบา้น เพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานของส านักงานฯ ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางดารนี  ศิริเรือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

156 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสนาะ  รามพนัธ์ ผู้ชว่ยพนักงาน

157 แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแขง่ขนัของ ๒๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุธีกานต์  จนัทร์แจม่หล้า นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ประเทศ จดัจา้งหนังสือรายงานสถติิจงัหวัด 2559 2.นางสาวกญัญพชัร  พุม่พวง พนักงานสถติิ

3.นางสาวดรุณี  สุมามาลย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

158 จดัซ้ือหนังสือพมิพป์ระจ าเดือน มิถนุายน พ.ศ. 2560 ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสนาะ  รามพนัธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

159 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนัช  พึง่ประจวบ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

160 จดัซ้ือหนังสือพมิพร์ายวัน ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสนาะ  รามพนัธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

161 จา้งท าแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุธีกานต์  จนัทร์แจม่หล้า นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวเอมอร  เจยีมตน พนักงานสถติิ

3.นายเรืองกติต์  รุ่งราษี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

162 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ

163 จา้งซ่อมเคร่ืองอดัส าเนาดิจติอล RISO รุ่น RN 2050 ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางดารนี  ศิริเรือง พนักงานสถติิ

164 จา้งเหมาท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการส ารวจขอ้มูล ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสนาะ  รามพนัธ์ุ พนักงานสถติิ

ผู้มีรายได้น้อย

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
165 จดัซ้ือหนังสือพมิพร์ายวัน ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสนาะ  รามพนัธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

166 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกญัญพชัร  พุม่พวง พนักงานสถติิ

167 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสนาะ  รามพนัธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

168 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุธีกานต์  จนัทร์แจม่หล้า นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ

3.นายธนัช  พึง่ประจวบ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

169 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวดรุณี  สุมามาลย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

170 จดัซ้ือหนังสือพมิพร์ายวัน ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ.2560 ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถตัิจงหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสนาะ  รามพนัธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

171 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเรืองกติต์  รุ่งราษี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

172 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ผงหมึก FAX CANON L170 ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักางานสถติิปฏิบติังาน

173 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส. ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ

(ร่มต่าง ๆ)

174 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวดารนี  ศิริเรือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

175 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมท าปกและเขา้เล่มโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธีกานต์  จนัทร์แจม่หล้า นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

พ.ศ. 2560

176 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร KYOCERA ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักางานสถติิปฏิบติังาน

177 ซ้ือวัสดุส านักงาน (ฮาร์ดดิส) ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธีกานต์  จนัทร์แจม่หล้า นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

178 จา้งท าหนังสือรายงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ๒๒ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักางานสถติิปฏิบติังาน

179 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 2.นางสาวศิริพร  คุณากรสกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชยีรแลง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

180 จดัจา้งประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวิทยุพืน้ทีจ่งัหวัดระยอง เพือ่ใชใ้นงาน ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 1.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ) 2.นางอนิทริา  สุภคุตป์ พนักงานสถติิ

181 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างของโครงการส ารวจ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

เพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) 2.นางสาววิมลสิริ  มุ่งตรง เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

พ.ศ. 2560 3.นางจรัิชญาภรณ์  วงศ์พทิกัษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

182 จดัซ้ือ SIM และเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอนิทริา  สุภคุตป์ พนักงานสถติิ

ประจ าปงีบประมาณ 2560

183 จดัซ้ือวัสดุส านักงานใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวสุณีรัตน์  เกบ็รักษา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวกศุลิน เกษรศิริ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

184 จา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ของทางราชการ ทะเบยีน กธ 241 ระยอง ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

185 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

186 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ย่ีหอ้ Carrier จ านวน 3 เคร่ือง ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางโสภิดา  พกุกะณะสุต พนักงานสถติิ

187 จา้งเหมาประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม ส าหรับประชมุชีแ้จงโครงการ ๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
188 จา้งพมิพแ์บบสอบถามและคู่มือโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวอชริญาณ์  นิพทัธ์วรรณกลุ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางสาวสุณีรัตน์  เกบ็รักษา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

189 จา้งท าบตัรประจ าตัวพนักงานแจงนับและเจา้หน้าทีวิ่ชาการโครงการ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมลสิริ  มุ่งตรง เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 2.นางโสภิดา  พกุกะณะสุต พนักงานสถติิ

3.นางสาวศิริพร  คุณากรสกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

190 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สคส.61 ๒๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาววิมลสิริ  มุ่งตรง เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางสาวกศุลิน  เกษรศิริ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

191 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอชริญาณ์  นิพทัธ์วรรณกลุ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางอนิทริา  สุภคุตป์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวกศุลิน  เกสรศิริ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

192 จา้งพมิพแ์ละเขา้เล่มรายงานผลการนับจดขอ้มูลพืน้ฐานของ ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมลสิริ  มุ่งตรง เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

สถานประกอบการ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 2.นางโสภิดา  พกุกะณะสุต พนักงานสถติิ

3.นางจรัิชญาภรณ์  วงศ์พทิกัษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

193 จา้งท าปา้ยไวนิลส านักงาน ๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพร  คุณากรสกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

194 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๒๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสุณีรัตน์  เกบ็รักษา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

195 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

(เดือนเมษายน 2560 คร้ังที ่1)

196 จดัซ้ือผงหมึก SAMSUNG 4030 ND. NO2015 (10,000 แผ่น) ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจติต์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวพรชมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

197 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

(เดือน เมษายน 2560 คร้ังที ่2)

198 จดัซ้ือตลับหมึกเลเซอร์ Fuji Xerox M 205 B 2 K (2,200 แผ่น) ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

199 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน เพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภัสธธร  ดาจนัทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560

200 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ประจ าเดือนพฤษภาคม2560 ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

201 จดัซ้ือกระเปา๋สมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจเพพือ่ ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

ติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า)

พ.ศ. 2560 จ านวน 95 ใบ

202 จา้งท าปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนธุรกจิและอตุสาหกรรม ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายมณเฑียร  คล้ายคลีง พนักงานสถติิ

3.นางสิริกลุ  เปยีประเสริฐ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

203 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนประจ าเดือน มิถนุายน 2560 ๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

(คร้ังที ่1)
204 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนประจ าเดือน มิถนุายน 2560 ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

(คร้ังที ่2)
205 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ กระดาษA4 80 แกรม จ านวน 40 รีม ๒๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

206 ด าเนินการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ๒๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

กง 559 ราชบรีุ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-63-12060200- 2.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจติต์ พนักงานสถติิ

14344-0702-0017/56 3.นางภัสธธร  ดาจนัทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

207 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืนประจ าเดือน มิถนุายน 2560 ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

(คร้ังที ่3)

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
208 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ประจ าเดือนกรกฎาคม ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (คร้ังที ่1)

209 จดัซ้ือผงหมึกSamsung 4030 ND NO.201S ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจติต์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

210 จา้งถา่ยเอกสารโครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถติิ

3.นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

211 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 9 รายการ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถติิ

3นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

212 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ประจ าเดือน กรกฎาคม ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (คร้ังที ่2)

213 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๐ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (คร้ังที ่3)

214 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (คร้ังที ่4)

215 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ประจ าเดือน กรกฎาคม ๓๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 (คร้ังที ่5)

216 เปล่ียน ยางรถยนต์ประจ าส านักงาน หมายเลขทะเบยีน กง 559 ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

ราชบรีุ 2.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถติิ

3.นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

217 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 (คร้ังที ่1) ๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

218 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

219 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (คร้ังที ่2) ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

220 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 (คร้ังที ่3) ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางาสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

221 จดัจา้งท ากระเปา๋สมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจติต์ พนักงานสถติิ

3.นางสิริกลุ  เปยีประเสริฐ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

222 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน กนัยายน พ.ศ.2560 (คร้ังที ่1) ๗ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

223 จดัจา้งท ารายงานส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถติิ

3.นางภัสธธร  ดาจนัทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

224 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

225 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน กนัยายน พ.ศ.2560 (คร้ังที ่2) ๒๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

226 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน กนัยายน พ.ศ.2560 (คร้ังที ่3) ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-25- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
227 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองพมิพ ์ย่ีหอ้ Epson ๒๔ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

228 จดัซ้ือของสมมนาคุณ โครงการ สคส.60 (ตัวอย่างซ้ า) ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

229 เปล่ียนยางรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 4 เส้น ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

3.นายสิทธิพงษ ์ กาฬสินธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

230 เปล่ียนแบตเตอร่ี รถยนต์ส่วนกลาง ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

231 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ริโก ้รุ่น 31ST2850TN ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเกสริน  บญุประดิษฐ พนักงานสถติิ

232 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวเกสริน  บญุประดิษฐ พนักงานสถติิ

3.นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

233 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต จ านวน 2 หมายเลข ๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเกสริน  บญุประดิษฐ์ พนักงานสถติิ

234 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจริดา  รุ่งเรือง พนักงานสถติิ

235 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์ย่ีหอ้ Sumsung รุ่น MLT-D201S ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

และหมึกเคร่ืองพมิพ ์ย่ีหอ้ FUJI รุ่น CT3502268 2.นางสาววารุณี  พนมสวย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นายสิทธิพงษ ์ กาฬสินธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

236 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ริโก ้รุ่น 31ST2850TN ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางทพิวรรณ  พานทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

จ านวน 2 กล่อง

237 จา้งท าแบบสอบถาม โครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

3.นายสิทธิพงษ ์ กาฬสินธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

238 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวเกสริน  บญุประดิษฐ พนักงานสถติิ

3.นางสาวเนียร  วงศ์รัชตนันท์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

239 จา้งพมิพคู่์มือการปฏิบติังาน โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวเกสริน  บญุประดิษฐ พนักงานสถติิ

3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

240 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่าง ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 2.นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

241 จา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

242 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 20 รีม) ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวเกสริน  บญุประดิษฐ พนักงานสถติิ

243 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

244 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ

3.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

245 ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ ๒๕ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

246 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร ๒๕ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

247 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์และแบตเตอร่ีโน๊ตบคุ ๒๕ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-26- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
248 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

249 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560 ๘ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

250 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้ ๒๐ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

251 จดัจา้งพมิพห์นังสือรายงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2559 ๒๒ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

252 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ๙ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

253 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพอืป่ระชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโน ๒๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560

254 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

255 จดัจา้งท าปา้ยประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

256 จดัซ้ือหลอดนีออน LED ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

257 จดัซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที ่10 ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

258 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ (1เมษายน-30กนัยายน) ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

3.นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

259 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ (1เมษายน-30กนัยายน 2560) ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

260 จา้งเหมารถรับจา้งประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 2.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

261 จดัซ้ือกระเปา๋ผ้าโครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า)

262 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชส้ าหรับโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๓ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560

263 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ SHARP รุ่น AR-M258 ๓ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

264 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต เพือ่ใชก้บัเคร่ือง Tablet ๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางประนอม สุขอยู่ พนักงานสถติิ

265 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

หมายเลขทะเบยีน กข 5500 สมุทรสงคราม

266 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ SHARP รุ่น AR-M258 ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

267 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์ลเซอร์ ย่ีหอ้ HP Laser 3055 ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเยาวเรศ  ศรีนิล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

268 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ประจ าเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

269 ซ่อมเคร่ืองพมิพส์ าเนา ย่ีหอ้ ริโซ่ รุ่น RN 2050 หมายเลขครุภัณฑ์ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

1105-68-0916-0010/47

270 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

271 จา้งท ากระเปา๋ผ้าขาวม้า โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติังาน

ของครัวเรือน พ.ศ.2561 2.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
272 จา้งท าแบบส ารวจผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

273 ซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 8 รายการ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

274 จา้งถา่ยเอกสารส าหรับใชบ้รรยายโครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

275 เชา่เคร่ืองโปรเจค็เตอร์ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนัยนา  ถาวรกาล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

276 จา้งท าความสะอาดหอ้งประชมุ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนัยนา  ถาวรกาล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

277 จา้งท าปา้ยไวนิล เพือ่ใชส้ าหรับประชมุระดับเจา้หน้าทีวิ่ชาการ ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

ส าหรับโครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย

278 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงาน ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

279 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงาน ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

3.นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

280 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

281 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง (กระดาษถา่ยเอกสาร A4  80 แกรม) จ านวน 4 รีม ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

282 จา้งล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 25,696.80 BTU ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

จ านวน 2 เคร่ือง

จา้งล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,800.47 BTU

จ านวน 2 เคร่ือง

                                      

283 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ HP Laser Jet Pro 400 MFP M425 ๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

จ านวน 1 กล่อง และ หมึก Epson L110 BK จ านวน 2 ขวด

284 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง (กระดาษถา่ยเอกสาร A4  80 แกรม) จ านวน 30 รีม ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

285 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ. 2560 ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานปฏิบติังาน

286 ซ้ือหมึกพมิพเ์ลเซอร์ ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาววันเพญ็  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถติิ

287 การจา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานประจ าเดือนกนัยายน ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

พ.ศ. 2560

288 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ส านักงานประจ าเดือนกนัยายน ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

พ.ศ. 2560

289 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

290 ซ้ือเคร่ืองคิดเลข ใชใ้นส านักงานฯ ๒๐ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางประนอม  สุขอยู่ พนักงานสถติิ

291 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

 1. หมึกเติม Epson แท ้4 สี จ านวน 1 ชดุ

 2. กระดาษถา่ยเอกสาร A4 (80 แกรม) จ านวน 10 รีม

 3. กระดาษถา่ยเอกสารสี จ านวน 4 หอ่

292 จดัซ้ือกล่องพลาสติก มีฝาปดิ มีล้อเล่ือน ขนาด 50 x 75 x 43 cm. ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสดใส  สอิง้ทอง พนักงานสถติิ

จ านวน 16 ใบ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
293 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองพมิพ ์EPSON M2410 ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-67-12061000-13218-0942

-0.090909091

294 ด าเนินการจดัท ากรมธรรม์ประกนัภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ(พรบ.) ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

295 ด าเนินการจดัซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที ่10 ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

296 ด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน กข 7666 สมุทรสาคร

297 ด าเนินการจดัจา้งท าความสะอาดรถยนต์ส านักงาน ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

298 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถติิ

299 จดัจา้งท าไวนิล Outdoor โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

300 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ส.2560 ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายกฤษณะพงศ์  นิพทัธโชติ พนักงานสถติิ

301 จา้งเหมารถโฆษณาประชาสัมพนัธ์งานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๒๖ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวมัทวัน  ไชยสุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถติิ

302 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ๒๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน กข 7666 สมุทรสาคร

303 จดัซ้ือของสมนาคุณ โครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิ ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวิภาพรรณ  หงษา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

และสังคม ของครัวเรือน (โดยใชตัวอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

304 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิ

นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถติิ

นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

305 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวมัทวัน  ไชยสุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถติิ

3.นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

306 จดัจา้งถา่ยเอกสาร โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวมัทวัน  ไชยสุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางสาวอมรรัตน์  สังขสุ์ข พนักงานสถติิ

307 เชา่สถานทีจ่ดัประชมุชีแ้จงพนักงานแจงนับการปฏิบติังาน ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริทพิย์  แซ่เล้า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย

308 เชา่สถานทีจ่ดัประชมุชีแ้จงอาจารย์/เจา้หน้าทีวิ่ชาการ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถติิ

(บคุลากรทางการศึกษา) การปฏิบติังานโครงการส ารวจขอ้มูล

ผู้มีรายได้น้อย

309 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจ (สคส.)2561 ๒๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิ

2.นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถติิ

3.นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

310 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๒๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริทพิย์  แซ่เล้า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

311 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

312 จดัซ้ือพานพุม่เงิน-ทอง จดังานเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้ ๑๐ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถติิ

สิริกต์ิิพระบรมราชนิีนาถ ในรัชกาลที ่9

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
313 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวมัทวัน  ไชยสุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 ขอ้มูลพืน้ฐาน 2.นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

314 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางสาวชนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถติิ

3.นางสาวศิริทพิย์  แซ่เล้า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

315 จดัซ้ือวัสดุโครงการจดัท าขอ้มูลสถติิและสารสนเทศเพือ่การบริหาร ๑๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

316 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ.2560 ๑๗ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอนุชติ  ปญัญาพึง่ดี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

317 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

318 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบยีน ษณ 6001 กรุงเทพมหานคร ๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถติิ

2.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถติิ

3.นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

319 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ประชาสัมพนัธ์งานโครงการส ามะโน ๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุกญัญา  ประชาชนะชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560

320 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ.2560 ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุกญัญา  ประชาชนะชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

321 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดและพวงมาลา ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

แหง่ชาติ ประจ าป ีพ.ศ. 2560

322 จดัจา้งท าตรายาง ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

323 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิ ๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถติิ

และสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

324 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ๒๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถตัิจงหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุกญัญา  ประชาชนะชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

325 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 8 รายการ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถติิ

2.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชยีร พนักงานสถติิ

3.นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

326 จดัจา้งท าตรายาง ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนันทยิา  สุกะระ พนักงานสถติิ

327 จดัจา้งถา่ยเอกสารโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชยีร พนักงานสถติิ

2.นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

328 จดัจา้งพมิพแ์บบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถติิ

2.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชยีร พนักงานสถติิ

3.นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

329 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์พือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๙ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถติิ

2.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชยีร พนักงานสถติิ

3.นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

330 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๒๐ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนันทยิา  สุกะระ พนักงานสถติิ

331 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถติิ

2.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชยีร พนักงานสถติิ

3.นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

332 จา้งปรับปรุงและซ่อมแซมส านักงานฯ ๑๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุธิดา  ตะวันพสิมัย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวภัครภร  เกษสังข์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
333 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุกญัญา  ประชาชนะชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

334 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ในการจดัท าโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและ ๒๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถติิ

สารสนเทศระดับพืน้ที ่ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 2.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชยีร พนักงานสถติิ

3.นางสาวพรรณนิดา  ใจกว้าง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

335 จดัจา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามการส ารวจความพงึพอใจและความ ๒๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

เชือ่มั่นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนต่อการปฏิบติั

ราชการของส านักงานอยัการสูงสุด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

336 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ.2560 ๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุกญัญา  ประชาชนะชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

337 จดัจา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขอ้มูลพืน้ฐาน ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายชษิณุ  อาดี เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

จงัหวัดอา่งทอง 2.นางสาวละมัย  ฤทธิเหมิ พนักงานสถติิ

3.นางสาวพรรณนิดา  ใจกว้าง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

338 จดัจา้งพมิพร์ายงานสถติิจงัหวัด พ.ศ. 2559 ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชยีร พนักงานสถติิ

339 จดัซ้ือของสมนาคุณ เพือ่มอบใหก้บัครัวเรือนตัวอย่างในการส ารวจ ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอา่งทอง ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนันทยิา  สุกะระ พนักงานสถติิ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวอจัฉรา  ศรีวิเชยีร พนักงานสถติิ

3.นางสาวกณัฐิกา  ศาสตร์ประสิทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

340 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

341 จดัซ้ือหมึก SAMSUNG M4030ND (NSO-1105-57- ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกลุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

1206000-6496-0942-0101/51 ) 2.นางกรรณิการ์  วิชาพร พนักงานสถติิ

3.นางสาวจรรยารักษ ์ ภู่ภีโญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

342 จดัจา้งตรวจบ ารุงรักษาและเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองพร้อมไส้กรองรถยนต์ ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกลุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

( กฉ 5194 ก าแพงเพชร )

343 จดัจา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกลุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

344 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกลุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

345 จดัจา้งท าตรายาง ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยิะนุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

346 จดัจา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองถา่ยเอกสาร ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถติิ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

347 จดัซ้ือของตอบแทนครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ.2560

348 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

349 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองถา่ยเอกสารใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ)

350 เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ย่ีหอ้ Toshiba ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-53-12061000-16676-0970-

0115/58 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-53-12061000-

16677-0970-0116/58

351 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ)

352 จดัจา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน ๒๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

กย 6908 เชยีงราย

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
353 จา้งพมิพแ์บบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางรัตติกาล  ดอนชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวอรอนงค์  สุยะเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

354 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 20 รายงาน 2.นายสุธี เรืองเจริญ พนักงานสถติิ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

355 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 18 รายการ 2.นางสาววนิดา  ดามัน พนักงานสถติิ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

356 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์พือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

1. ตลับหมึก MLT-D2015 (Samsung ProXpress M4030ND) 2.นางสาววนิดา  ดามัน พนักงานสถติิ

2. ตลับหมึก TK-479 3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3. ตลับหมึก TK-410

4. ตลับหมึก TK-544 BK (Kyocera C5100DN)

5. ตลับหมึก TK-544 C  (Kyocera C5100DN)

6. ตลับหมึก TK-544 M  (Kyocera C5100DN)

7. ตลับหมึก TK-544 Y  (Kyocera C5100DN)

8. กระดาษไขแม่พมิพ ์ซีพเีอม็ท ี15

9. หมึกพมิพส์ าเนา เจท ี12

357 จา้งพมิพคู่์มือการปฏิบติังานสนามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาววนิดา  ดามัน พนักงานสถติิ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

358 จา้งพมิพคู่์มือการใชง้านระบบบนัทกึขอ้มูล - ระดับพนักงานแจงนับ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิจงัหวัดช านาญการ

โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 2.นางสาวอรอนงค์  สุยะเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

359 เชา่เคร่ืองเสียงพร้อมอปุกรณ์และท าความสะอาดพร้อมจดั ๒๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววนิดา  ดามัน พนักงานสถติิ

สถานทีห่อ้งประชมุ

360 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวมณทชิา  มาลาวิลาศ พนักงานสถติิ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

361 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์โดยวิธีตกลงราคา ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุจริาภรณ์  รูปจนัทร์ พนักงานสถติิ

362 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมึกพมิพ ์Xerox 240A/340A ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

และหมึกพมิพ ์Samsung SL-M4030ND 2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุจริาภรณ์  รูปจนัทร์ พนักงานสถติิ

363 จา้งพมิพร์ายงานการติดตามและประเมินผลงาน "เกษตรรุ่งเร่ือง ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

เมืองส่ีแคว คร้ังที่6" ประจ าป ีพ.ศ.2560

364 จา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการ สอ.60 ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุจริาภรณ์  รูปจนัทร์ พนักงานสถติิ

365 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตโครงการจดัท าและปรับปรุงแผนที่ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิพนธ์  พนัธ์หงษ์ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

366 จดัซ้ือวัสดุส านักงานทดแทนทีใ่ชใ้นโครงการส ารวจความคิดเหน็ของ ๒๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสววรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

ประชาชนเกีย่วกบัการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนน ในชว่ง

เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
367 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการ สคส.60 ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

368 จดัซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ฟล์ิมกรองแสงรถยนต์) ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิพนธ์  พนัธ์หงษ์ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

369 จา้งพมิพแ์บบขอ้ถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายนิพนธ์  พนัธ์หงษ์ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

3.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถติิ

370 จา้งท าBackdrop ไวนิลใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิพนธ์  พนัธ์หงษ์ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

371 จา้งท าชดุเอกสารประชมุชีแ้จงโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุจริาภรณ์  รูปจนัทร์ พนักงานสถติิ

372 ซ้ือวัสดุโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุจริาภรณ์  รูปจนัทร์ พนักงานสถติิ

373 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายองอาจ  ค าแสด พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุจริาภรณ์  รูปจนัทร์ พนักงานสถติิ

374 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสววรค์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

375 อนุมัติจา้งเผยแพร่สปอตวิทยุ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางกชพร  ธนัทวรวาณิชกลุ พนักงานสถติิ

พ.ศ.2560 (แจงนับ) 2.นางนิตยา  ตอนแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

376 อนุมัติจา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ Dell ๑๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถติิช านาญการ

รุ่น Optiplex 990 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-12061000

-12658.62963

377 จา้งติดต้ังสาย LAN พร้อมทัง้ติดต้ังรางอลูมิเนียมเพือ่ครอบสายLAN ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถติิช านาญการ

378 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวจงรัก  สมร พนักงานสถติิ

3.นายวิสิทธ์ิ  ว่องอสิริยวณิช ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

379 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ Sharp รุ่น MX-M453U ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถติิช านาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-12060100-13897-0906 2.นายณัฐชยั  ค่ายแกว้ พนักงานสถติิ

-0.267857143 3.นายจ ารัส  พมิสาร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

380 จา้งบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าส านักงาน ย่ีหอ้อซูีซุ ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถติิช านาญการ

หมายเลขทะเบยีน ษณ 5358 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์1105-51

701.9361702

381 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบและปรับปรุง ๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสัญญา  อนิหล้า พนักงานสถติิ

เส้นขอบเขตของแผนทีเ่ขตแจงนับ

382 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ) ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายณัฐชยั  ค่ายแกว้ พนักงานสถติิ

3.นายสัญญา  อนิหล้า พนักงานสถติิ

383 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์Samsung รุ่น ProXpress M4030ND ๑๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถติิช านาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-12061000-19323-0942 2.นางกชพร  ธนัทวรวาณิชกลุ พนักงานสถติิ

-1.745762712 3.นายวิสิทธ์ิ  ว่องอสิริยวณิช ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-33- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
384 จดัท าปา้ยไวนิลของส านักงานฯ (โครงการ สอ.60 : แจงนับ) ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

385 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นการจดัประชมุคณะกรรมการสถติิระดับจงัหวัด ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

3 รายการ

386 จดัซ้ือผ้าขนหนูเพือ่เปน็ค่าตอบแทนครัวเรือนในการส ารวจเพือ่ ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

ติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน

387 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นการจดัประชมุคณะกรรมการสถติิระดับจงัหวัด ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

ตลับหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร

388 จดัจา้งสถานีวิทยุประชาสัมพนัธ์ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

พ.ศ. 2560 (ชัน้แจงนับ)

389 จดัจา้งสถานีวิทยุประชาสัมพนัธ์ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

พ.ศ. 2560 (ชัน้แจงนับ)

390 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

391 จา้งพมิพแ์บบโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อยและคู่มือการ ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

ปฏิบติังานสนามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 2.นายชวลิต  ธีรกรียุต นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

392 จา้งท าหนังสือส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแทน นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายชวลิต  ธีรกรียุต นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

393 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย จ านวน 14 รายการ ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแทน นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายชวลิต  ธีรกรียุต นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

394 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นการด าเนินโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

395 จา้งเปล่ียนยางรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน ศจ-5704 ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางสาวชติุกานต์  ติฉนิ พนักงานสถติิ

396 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ Samsung ๑๐ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

397 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นการจดัประชมุคณะกรรมการสถติิระดับจงัหวัด ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

และระดับกลุ่มจงัหวัด

398 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ารวจความพงึพอใจและความเชือ่มั่น ๒๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ประจ าปงีบประมาณ

พ.ศ.2560 ส านักอยัการสูลสุด

399 จดัซ้ือผ้าขนหนูเพือ่เปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่าง ๒๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพงษท์พิย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นายชวลิต  ธีรกรียุต นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ในการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 3.นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

400 จดัซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ ๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

401 จดัซ้ือวัสดุ จ านวน 15 รายการ ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

402 ค่าจา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ที ่พล 0014.3/429 ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

403 โครงการเชา่บริการอนิเตอร์เน็ต ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านายการ

2.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถติิ

3.นายสมเจตน์  จดัการ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

404 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

405 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ ประจ าเดือนเมษายน 2560 ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจนิดา  เลิศค า พนักงานสถติิ

3.นางบญุลิตา  ค าอุย้ พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
406 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัจน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช

407 จดัจา้งถา่ยเอกสารการด าเนินงานโครงการส ามะโนอสุาหกรรม ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตวรวจรับวัสดุ นางสาวเพญ็ประภา  ทบัทองหลาง พนักงานสถติิ

พ.ศ.2560: แจงนับ 

408 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการผู้ตรวจรับ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสิถติิช านาญการ

ของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) 2.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถตืิ

3.นางสาวเพญ็ประภา  ทบัทองหลาง พนักงานสถตืิ

409 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในงานรัฐพธีิ "วันคล้ายวันสวรรคต ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจ าป ี2560

410 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ Samsung ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

411 โครงการเชา่บริการอนิเตอร์เน็ต ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพขรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถติิ

3.นายสมบรูณ์  คงเมืองค า พนักงานสถติิ

412 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถติิ

3.นางบญุสิตา  ค าอุย้ พนักงานสถติิ

413 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

414 โครงการเชา่บริการอนิเตอร์เน็ต ๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถติิ

3.นายสมบรูณ์  คงเมืองค า พนักงานสถติิ

415 ค่าจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ ประจ าเดือน มิถนุายน พ.ศ.2560 ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถติิ

3.นางบญุสิตา  ค าอุย้ พนักงานสถติิ

416 จา้งท าแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวเพญ็ประภา  ทบัทองหลาง พนักงานสถติิ

3.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถติิ

417 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 9 รายการ 2.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถติิ

3.นายสมบรูณ์  คงเมืองค า พนักงานสถติิ

418 จา้งท าคู่มือปฏิบติังานและเอกสารตัวอย่าง โครงการส ารวจขอ้มูล ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ผู้มีรายได้น้อย 2.นางบญุสิตา  ค าอุย้ พนักงานสถติิ

3.นายสมบรูณ์  คงเมืองค า พนักงานสถติิ

419 จา้งท าแบบบตัรประจ าตัวพนักงานเจา้หน้าที ่โครงการส ารวจขอ้มูล ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ผู้มีรายได้น้อย

420 จา้งท าแบบใบขอรับเงินค่าตอบแทนและแบบประกอบขอรับเงิน ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงาสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

กรณีไปแล้วเกบ็ขอ้มูลไม่ได้ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย

421 จา้งท าบญัชรีายชือ่ผู้มีรายได้น้อย โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางบญุสิตา  ค าอุย้ พนักงานสถติิ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถติิ

422 จา้งท าใบสมัครพนักงานแจงนับและใบปะหน้าซองบรรจแุบบ ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย

423 ซ้ือหมึกเติมแทน่ประทบัตราและแทน่ประทบัตราสีน้ าเงิน ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
424 จา้งท าบตัรประจ าตัวเจา้หน้าทีวิ่ชาการและพนักงานแจงนับ ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย

425 จดัซ้ือแผ่น CD และซองใส่แผ่น CD โครงการส ารวจขอ้มูล ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ผู้มีรายได้น้อย

426 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต จ านวน 6 เลขหมาย ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถติิ

3.นายสมเจตน์  จดัการ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

427 จดัซ้ือพวงมาลา "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า ๒๑ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางธีราพร  วิจติปญัญา นักวิชาการสถติิช านาญการ

เจา้อยู่หวั" รัชกาลที5่

428 จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๑ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

429 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบยีน ๗ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางธีราพร  วิจติปญัญา นักวิชาการสถติิช านายการ

กต 2672 เพชรบรูณ์ เลขครุภัณฑ์ 1105-62-12060200-

17740-0702-0004/59

430 จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๘ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางธีราพร  วิจติปญัญา นักวิชาการสถติิช านาญการ

431 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด 'วันพระบดิาแหง่ฝนหลวง" ประจ าป2ี559 ๑๔ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางธีราพร  วิจติปญัญา นักวิชาการสถติิช านายการ

432 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 9 หมายเลข ๑๖ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางธีราพร  วิจติปญัญา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

433 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ืองTablet จ านวน 9 หมายเลข ๑๙ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางธีราพร  วิจติปญัญา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

434 จดัซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๒ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

435 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 9 หมายเลข ๓๐ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

436 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนในงานรถยนต์ราชการ ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขทะเบยีน กต 2672 เพชนบรูณ์ 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

437 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบยีน ๙ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กต 2672 เพชรบรูณ์ 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

438 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน กระดาษถา่ยเอกสารA4 ๑๐ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

439 จา้งถา่ยเอกสารแบบส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั ๑๐ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ผลการด าเนินงาน

440 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด "วันพอ่ขนุรามค าแหง" ๑๗ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

441 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบยีน ๖ ก.พ. ๖๐ ส านกงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กต 2672 เพชรบรูณ์ 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

442 จดัซ้ือหนังสือวารสารกรมบญัชกีลาง ปพี.ศ.2560 ๘ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
443 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 9 หมายเลข ๑๔ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

444 จดัซ้ือตลับหมึก Samsung M 4030(201S) และกระดาษA4 ๒๐ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

445 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

446 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบยีน ๑๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กต 2672 เพชรบรูณ์ 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

447 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

448 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 9 หมายเลข ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

449 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

450 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม โครงการส ารวจความคิดเหน็ ๒๔ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

ของประชาชนเกีย่วกบัผลการด าเนินงาน

451 จา้งท าปา้ยโฆษณา ประชาสัมพนัธ์การจดัท าโครงการส ามะโน ๒๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

อตุสาหกรรม พ.ศ.2560

452 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

453 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบยีน ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กต 2672 เพชรบรูณ์ 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

454 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 9 หมายเลข ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางธีราพร  วิจติปญัญา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

455 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

456 จา้งท ากระดานบอร์ดสีชา ขนา 0.82 ม. X 1 ม. พร้อมติดต้ัง ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวักเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

457 จดัซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืนดีเซล ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

458 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงาน หมายเลขทะเบยีน ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

กต 2672 เพชรบรูณ์ เลขครุภัณฑ์ 1105-62-12060200-

17740-0702-0004/59

459 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 9 หมายเลข ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ประจ าเดือน เมษายน 2560 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

460 จดัซ้ือจดัจา้งวัสดุส านักงานฯ ๒๓ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

1. ตลับหมึก Samsung M 4030(201S) จ านวน 1 กล่อง 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

2. กระดาษถา่ย AA A4 จ านวน 15 รีม 3.นางสาวอรทยั  บวัระภา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3. แฟม้ตราชา้ง NO.120F จ านวน 19 แฟม้

461 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงดีเซล ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-37- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
462 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 9 หมายเลข ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

463 อนุมัติเชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ืองTablet ๑๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัท เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

464 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 9 เลขหมาย ๑๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

เดือนสิงหาคม 2560 2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

465 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 2 เลขหมาย ๑๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

เดือนสิงหาคม 2560

466 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๒๒ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

467 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๒๒ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

468 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานสรุปรายงานผลการส ารวจ ๒๒ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัสถานการณ์

การแพร่ระบาด ยาเสพติดจงัหวัดเพชรบรูณ์ ประจ าปงีบประมาณ

พ.ศ. 2560

469 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางนงลักษณ์  ขนุโต นักวิชาการสถติิช านาญการ

470 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

471 ซ้ือเชือ้เพลิงดีเซล (15.10.15.05) ๒๗ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศิริพรรณ วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางพรทพิย์  เพช็รชชูาติ พนักงานสถติิ

3.นางณปภัช  เกตุแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

472 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานโครงการ สอ.60 (งานแจงนับ) ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัณฑิลา  ล่างแกว้ พนักงานสถติิ

3.นายชานนท ์ กาศสมบรูณ์ พนักงานสถติิ

473 จดัจา้งสถานีวิทยุ ประชาสัมพนัธ์งานโครงการ สอ.60 (งานแจงนับ) ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวชลธิชา สุทธนะ พนักงานสถติิ

3.นายสันติ  ชยัวิรัช ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

474 จดัจา้งสถานีวิทยุ NSK เคเบลิทวีี ประชาสัมพนัธ์ งานโครงการ สอ.60 ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

(งานแจงนับ) 2.นายวัชระ  สารตันติพงศ์ พนักงานสถติิ

3.นายนคร  สุวรกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

475 จดัจา้งพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอษัฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวอ าพร  กาศสมบรูณ์ พนักงานสถติิ

3.นายสันติ  ชยัวิรัช ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

476 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ส านักงานฯ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2560 ๓๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

477 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ส านักงานฯ ๑๗ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (คร้ังที ่1)

478 จดัซ้ือผงหมึกสีด าเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ Rico รุ่น MP 3054SP ๒๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสันติ  ชยัวิรัช ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

479 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ส านักงานฯ ๓๐ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (คร้ังที ่2)

480 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ส านักงานฯ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ประจ าเดือนมิถนุายน พ.ศ.2560 (คร้ังที ่1)

481 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ส านักงานฯ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเทพนิวัฒน์  ปิน่เปีย่ม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ประจ าเดือนมิถนุายน พ.ศ.2560 (คร้ังที ่2)

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
482 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ ประจ าส านักงานฯ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

483 การเชา่อาคารสถานทีเ่อกชนเพือ่ใชเ้กบ็ พสัดุ/ครุภัณฑ์ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

และเอกสารรายงาน 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

484 การเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใชใ้นการรับ -ส่งขอ้มูล ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

งานโครงการต่างๆ 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

485 การจดัซ้ือของสมนาคุณ(สบู)่ โครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ.2560

486 การจดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์และหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ออ่งสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายปอ้มชยั  ยอดย่ิง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นายสุกจิ  ชาววงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

487 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ ประจ าส านักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คระกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิจงัหวัดปฏิบติั

2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

488 การเชา่อาคารสถานทีเ่อกชนเพือ่ใชเ้กบ็ พสัดุ/ครุภัณฑ์ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิจงัหวัดปฏิบติั

และเอกสารรายงาน 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

489 การเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใช ้ในการรับ - ส่งขอ้มูล ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิจงัหวัดปฏิบติั

งานโครงการต่างๆ 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

490 การจดัซ้ือพสัดุส้ินเปลือง โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิจงัหวัดปฏิบติั

2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

491 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

492 การเชา่อาคารสถานทีเ่อกชนเพือ่ใชเ้กบ็พสัดุ/ครุภัณฑ์ และเอกสาร ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ต่างๆ 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

493 การเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใชใ้นการรับ - ส่งขอ้มูลงาน ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

โครงการต่างๆ 2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถติิ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกลุ พนักงานสถติิ

494 การเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใชใ้นการรับ - ส่ง ขอ้มูล ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอกัษร  วิมล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

การด าเนินแผนงานในการปรับปรุงเส้นขอบเขตของแผนทีเ่ขตแจงนับ

495 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการประจ าส านักงานฯ ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวจนัทร์ศรี  สว่างใส พนักงานสถติิ

3.นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

496 เชา่ซ้ือNet Sim เพือ่เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

497 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวเสาวภา  ปอ้สาย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
498 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนโครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ.2560 2.นางสาวจนัทร์ศรี  สว่างใส พนักงานสถติิ

3.นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

499 จา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

500 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

501 จา้งท าปา้ยไวนิลโครงการส ารวจขอ้มูลผ้ัมีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

502 จา้งท ากระเปา๋สมนาคุณครัวเรือนทีเ่ปน็ตัวอย่างในการจดัเกบ็ ๑๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ขอ้มูลตามโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน 2.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

พ.ศ. 2561 3.นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

503 จดัจา้งพมิพแ์ละเขา้เล่มรายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

(โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

504 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ทดแทนวัสดุส านักงานของส านักงานสถติิ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

จงัหวัดล าปาง

505 จดัจา้งรถประชาสัมพนัธ์โครงการอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวจนัจริา  บญุมาลัย พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรินทร์  ดวงอา้ย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

506 จา้งถา่ยเอกสารแบบส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายดเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวจนัจริา  บญุมาลัย พนักงานสถติิ

3.นายสุภาพ  ปญัเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

507 จา้งพมิพพ์ร้อมเขา้เล่มรายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถติิ

3.นางรัชนี  วงศ์วาร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

508 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 16 รายการ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวจนัจริา  บญุมาลัย พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรินทร์  ดวงอา้ย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

509 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สคส.61 ๒๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางเบญจวรรณ  มูลทองแดง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรินทร์  ดวงอา้ย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

510 จดัซ้ือหมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ Samsung ๒๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

รุ่น ProXpress M 4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-47- 2.นางเบญจวรรณ  มูลทองแดง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

12061000-19380-0942-0112/59 3.นางสาววัชรินทร์  ดวงอา้ย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

511 จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสารขาวด า ระบบดิจติอล ย่ีหอ้ Canon ๒๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

รุ่น IR2530W ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถติิ

3.นายสุภาพ  ปญัเจริญ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

512 จดัซ้ือวัสดุหมึกพมิพส์ าหรับเคร่ืองพร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ Samsung ๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

Toner MLT-D201S For Proxpress M4030ND 2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรินทร์  ดวงอา้ย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

513 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าส านักงานสถติิ ๒๗ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

จงัหวัดล าพนู 2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรินทร์  ดวงอา้ย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-40- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
514 จดัซ้ือปา้ยไวนิล โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

515 การจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ส านักงาน ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

516 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

517 ส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรไพลิน  พทุธวงค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

(โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ.2560

518 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ส านักงานฯ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณฑน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

519 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณฑน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

520 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานโครงการส ารวจ ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพรไพลิน  พทุธวงค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

521 จา้งท าแบบสอบถาม บตัรประจ าตัวเจา้หน้าทีวิ่ชาการ ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวชนิสรา  พรมใจดี พนักงานสถติิ

3.นายเทวัญ  เพชรไพศาล พนักงานสถติิ

522 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวชนิสรา  พรมใจดี พนักงานสถติิ

3.นายเทวัญ  เพชรไพศาล พนักงานสถติิ

523 จา้งท าเอกสารคู่มือการปฏิบติังานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพรไพลิน  พทุธวงค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

524 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

525 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาดเดือนสิงหาคม 2560 ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

526 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ส านักงานฯ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

527 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

528 จดัซ้ือของสมนาคุณ โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพรไพลิน  พทุธวงค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายเทวัญ  เพชรไพศาล พนักงานสถติิ

3.นางเยาวภา  วงษว์อน พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
529 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นาวสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

530 ขออนุมัติจดัจา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์ ๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560

531 ขออนุมัติด าเนินการท าสัญญาจา้งเหมาประชาสัมพนัธ์ ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ด้วยปา้ยประชาสัมพนัธ์ 2.นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

LED โดยวิธีตกลงราคา 3.นาวสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

532 ขออนุมัติจดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เพือ่กราบราชสักการะ ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

533 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๒๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

534 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสารแบบ LASER ย่ีหอ้ EPSON ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

รุ่น Aculaser M 2410 DN หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-

12061000-13242-0942-0029/55

535 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet เพือ่ใชป้ฏิบติังาน ๑๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ปรับปรุงขอบเขตแผนทีแ่จงนับ

536 จดัจา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

537 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ย่ีหอ้ Samsung รุ่น ProXpress ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12061000-19394- 2.นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

0942-0114/59 และเคร่ืองพมิพเ์อกสารแบบ LASER 3.นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

ย่ีหอ้ Samsung รุ่น ML2955ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-

12061000-13323-0942-0001/56

538 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 9 รายการ ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

539 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

540 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่าง ของดครงการ สคส.61 ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

541 จดัซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์สถาบนัพระมหากษตัริย์ พร้อมกรอบ ๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

542 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล ย่ีหอ้ RISOGARP ๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

รุ่น RN 2050 AW หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0916-0055-47

543 จา้งท ารายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ขอ้มูลพืน้ฐาน ๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

544 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

545 ซ้ือวัสดุส านักงาน 26 รายการ ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ

546 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ย่ีหอ้ Samsung รุ่น ML2955ND ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12061000-13323-0942-0001/56

547 จา้งพมิพร์ายงานสถติิจงัหวัด พ.ศ. 256 ๑๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
548 จดัจา้งท าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ๕ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรุ่งนภา  จตุาทศิ พนักงานสถติิ

549 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๖ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  จตุาทศิ พนักงานสถติิ

2.นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถติิ

3.นายจริะวัฒน์  คณะทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

550 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๖ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรุ่งนภา  จตุาทศิ พนักงานสถติิ

551 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรุ่งนภา  จตุาทศิ พนักงานสถติิ

เจา้อยู่หวั พระมหาเจษฏาราชเจา้"

552 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟา้ ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรุ่งนภา  จตุาทศิ พนักงานสถติิ

จฬุาโลกมหาราชและวันทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์"

553 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  จตุาทศิ พนักงานสถติิ

2.นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถติิ

554 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ส่วนกลางประจ าส านักงานฯ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  จตุาทศิ พนักงานสถติิ

2.นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถติิ

555 จา้งเหมาท าความสะอาดอของส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุภา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางนิภา  ญาติปล้ืม พนักงานสถติิ

3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถติิ

556 จา้งเหมาบริการขบัรถยนต์ราชการของส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางนิภา  ญาติปล้ืม พนักงานสถติิ

3.น้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถติิ

557 ซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางเตือนใจ  ทองสาย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถติิ

558 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิ

559 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ราขการ ประจ าส านักงานฯ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางนิภา  ญาติปล้ืม พนักงานสถติิ

3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถติิ

560 จา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่มเอกสาร โครงการส ารวจขอ้มูล ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ผู้มีรายได้น้อย (แบบสอบถามและคู่มือการปฏิบติังาน) 2.นายชติุพนธ์  เติมผล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางนิภา  ญาติปล้ืม พนักงานสถติิ

561 การจดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาววรรณฤดี  ประเสริฐชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถติิ

562 จา้งถา่ยเอกสาร โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

(เอกสารธุรการ 10 รายการ) 2.นางสาวสุจติรา  บวัเมืองเกา่ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถติิ

563 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๙ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

(หมึกเคร่ืองพมิพ ์4 รายการ) 2.นายวัฒน  มัททวีวงศ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางนิภา  ญาติปล้ืม พนักงานสถติิ

564 การจดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

จ านวน 9 รายการ 2.นายชติุพนธ์  เติมผล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถติิ

565 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหดัชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

(วัสดุเคร่ืองถา่ยเอกสาร 5 รายการ) 2.นางชนัญธิดา  จนัทรมณี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวธมนภัทร  ครองหว้ยบง พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
566 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพแ์ละกระดาษ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางเตือนใจ  ทองสาย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางนิภา  ญาติปล้ืม พนักงานสถติิ

567 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๒๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นายวัฒน  มัททวีวงศ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางนิภา  ญาติปล้ืม พนักงานสถติิ

568 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการจดัท าขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คระกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ

เพือ่การบริหารระดับพืน้ที่ 2.นางสาวสุจติรา  บวัเมืองเกา่ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางน้องนุช  สิริสัตย์ พนักงานสถติิ

569 จา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่มรายงานส ามะโนอตุสาหกรรม ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 (ขอ้มูลพืน้ฐาน) 2.นางสาววรรณฤดี  ประเสริฐชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวธมนภัทร  ครองหว้ยบง พนักงานสถติิ

570 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ ๒ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  มุมไธสง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบดิาแหง่มาตรฐานการชา่งไทย"

571 จดัซ้ือหนังสือระเบยีบการคลัง ๒ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  มุมไธสง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

572 สมัครสมาชกิวารสารกรมบญัชกีลาง ประจ าป ี2560 ๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  มุมไธสง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

573 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ ๑๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  มุมไธสง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

574 จดัจา้งพมิพร์ายงานสถติิจงัหวัดนครพนม ประจ าป ี2559 ๑๕ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายยุทธพงษ ์ มีศรี พนักงานสถติิ

2.นายสุรชยั  ศรีใสค า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นายปยิะพงษ ์ สุวรรณมาโจ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

575 จา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์ ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถติิ

2.นายยุทธพงษ ์ มีศรี พนักงานสถติิ

3.นายสุรชยั  ศรีใสค า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

576 ด าเนินการจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ในปงีบประมาณ ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพฒุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ.2560 2.นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายฌานิน  อตุรนคร เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

577 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถติิ

578 จดัซ้ือร่ม UV ขนาดกลาง ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถติิ

579 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ าวน 6 รายการ ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถติิ

2.นายยุทธพงษ ์ มีศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นายสุรชยั  ศรีใสค า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

580 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต รายเดือน ส าหรับเคร่ือง Tablet Toshiba ๑๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถติิ

รุ่น Excite Write หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-44-12061000-

16658-0970-0097/58 และเคร่ือง Tablet Sonore รุ่น TAB

710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-44-12061000-15723-

0970-0781/57

581 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet Toshiba ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัสดุ นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถติิ

รุ่น Excite Write หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-44-12061000-

16658-0970-0097/58 และเคร่ือง Tablet Sonore รุ่น TAB

710Q-3G หมายเลขครภัณฑ์ 1105-44-12061000-15723-

0970-0781/57

582 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร ๒๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสราวุธ  รัตนพรหมรินทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-44- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
583 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ 24 รายการ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปยิะพงษ ์ สุวรรณมาโจ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

584 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 13 รายการ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถติิ

2.ว่าทีร้่อยตรี อดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถติิ

3.นายธ ามรงค์  เคนคม พนักงานสถติิ

585 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพส์ าเนา ย่ีหอ้ RISO รุ่น EZ331 ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสราวุธ  รัตนพรหมรินทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-44-12060100-14327-0916-

0010/56

586 จา้งพมิพแ์บบสอบถาม โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายสุรพล  วงศ์สกล พนักงานสถติิ

3.นายปยิะพงษ ์ สุวรรณมาโจ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

587 ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ Samsung รุ่น Proxpress M4030 ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายธ ามรงค์  เคนคม พนักงานสถติิ

ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-44-12060100-19430-0942- 2.นายสราวุธ  รัตนพรหมรินทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

0120/59 และหมายเลขครุภัณฑ์ 1105-44-12060100-19430- 3.นายปยิะพงษ ์ สุวรรณมาโจ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

0942-0121/59

588 จดัซ้ือกระเปา๋ผ้าสะพายขา้ง ๒๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.ว่าทีร้่อยตรี อดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถติิ

2.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถติิ

3.นายยุทธพงษ ์ มีศรี พนักงานสถติิ

589 จดัจา้งท าตรายาง ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวัฒนา  เดชาจริสิน เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

590 จดัจา้งพมิพรู์ปเล่มรายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายทยากร  สัจมนตรี เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

ของครัวเรือน

591 จดัจา้งพมิพรู์ปเล่มรายงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

ขอ้มูลพืน้ฐาน จงัหวัดนครพนม 2.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถติิ

3.นายสุรชยั  ศรีใสค า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

592 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 19 รายการ ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายฌานิน  อตุรนคร เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

593 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน หมึกเคร่ืองพมิพ ์Samsung Proxpress ๑๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายฌานิน  อตุรนคร เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

M4030ND 2.นายสุรพร  วงศ์สกล พนักงานสถติิ

3.นายปยิะพงษ ์ สุวรรณมาโจ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

594 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์Fuji Xerox 240A หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-44- ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

12061000-5915-0942-0022/50 2.นายยุทธพงษ ์ มีศรี พนักงานสถติิ

3.นายสราวุธ  รัตนพรหมรินทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

595 จา้งซ่อมเคร่ืองพมิพส์ าเนา ย่ีหอ้ RISO รุ่น EZ331 ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปยิะพงษ ์ สุวรรณมาโจ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-44-12060100-14327-0916-

0010/56

596 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 15 รายการ ๒๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายฌานิน  อตุรนคร เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายธ ามรงค์  เคนคม พนักงานสถติิ

3.นายสุรชยั  ศรีใสค า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

597 การเชา่อาคารเอกชน ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพงษ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายเชาวเรศ  ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถติิ

598 การจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวักนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายเชาวเรศ  ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางกลัยา  กล้าหาญ พนักงานสถติิ

599 ค่าน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเชาวเรศ  ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

600 จดัซ้ือซองขาว C5 ครุฑ ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมบรูณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
601 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ๒๖ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวัชรินทร์  เขม็แปน้พะเนา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

602 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๖ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบรีุรัมย์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปยิะณัฐ  ยศค าลือ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

603 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชป้ฏิบติังานในส านักงาน ๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางทพิวรรณ  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

604 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40- ๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวิชาญ  ดรสุวรรณดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

12061000-0000-0944-0001/59 2.นางทพิวรรณ  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

และเคร่ืองปร้ินเตอร์ SUMSUNG M4030 ND 3.นางสาวศิญาภัสร์  อาจภิรมย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-0000-0944-

0001/59

605 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางบษุยา  สุพร นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

พ.ศ.2560 (แจงนับ) 2.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถติิ

3.นายอาชวิน  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

606 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชเ้ปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอไุรวรรณ  เนื่องวรรณะ พนักงานสถติิ

ส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน

(โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

607 เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet เพือ่ใชใ้นการจดัท าแผนที่ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวิชาญ  ดรสุวรรณดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

เพือ่สนับสนุนการปฏิบติังานโครงการส ารวจการปล่ียนแปลง

ทางการเกษตร พ.ศ. 2560

608 จดัซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองDell รุ่น Optiplex 990 ๑๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอาชวิน  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-13046-0938-

0115/55

609 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์ย่ีหอ้ Samsung รุ่น SCX-4623F ๒๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถติิ

610 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถติิ

611 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารและหมึกปร้ินเตอร์ ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนุชจรี  แจง้กระจา่ง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12060100-19669-0906- 2.นางสาวอไุรวรรณ  เนื่องวรรณะ พนักงานสถติิ

0020/59 และเคร่ืองปร้ินเตอร์ SUMSUNG M4030 ND 3.นางทพิวรรณ  พรมเทพ พนักงานสถติิ

612 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางชนาภา  ไชยสีเทา พนักงานสถติิ

3.นางสาวศิญาภัสร์  อาจภิรมย์ พนักงานสถติิ

613 จดัพมิพแ์บบสอบถามเพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานโครงการส ารวจ ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิข านาญการ

ขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 2.นางสาวนุชจรี  แจง้กระจา่ง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นายอาชวิน  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

614 จา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่มคู่มือการปฏิบติังานโครงการส ารวจขอ้มูล ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนุชจรี  แจง้กระจา่ง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ผู้มีรายได้น้อย 2.นางสาวอไุรวรรณ  เนื่องวรรณะ พนักงานสถติิ

3.นายอาชวิน  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

615 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่อบรมชีแ้จงโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกดนัย วุฒิ พนักงานสถติิ

616 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นการปฏิบติังานโครงการส ารวจขอ้มูล ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ

ผู้มีรายได้น้อย (เพิม่เติม) 2.นางสาวอไุรวรรณ  เนื่องวรรณะ พนักงานสถติิ

3.นายวิชาญ  ดรสุวรรณดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

617 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชเ้ปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่าง ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนุชจรี  แจง้กระจา่ง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางชนาภา  ไชยสีเทา พนักงานสถติิ

3.นายวิชาญ  ดรสุวรรณดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
618 จา้งพมิพร์ายงานขอ้มูลพืน้ฐาน ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถติิ

3.นายกฤษฎา  รักษาพล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

619 จดัซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ือง Dell รุ่น Optiplex 990 ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชนาภา  ไชยสีเทา พนักงานสถติิ

620 จดัซ้ือวัสดุ จ านวน 10 รายการ ๒๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายกฤษฎา  รักษาพล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

621 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าส านักงานฯ ๑๘ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

622 จา้งเหมาท าความสะอาด ปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ๑๘ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

623 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ๑๘ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

624 จา้งเหมาบริการเพือ่ปฏิบติังานพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

625 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ประจ าส านักงาน หมายเลขทะเบยีน ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

กข 9551 ยโสธร

626 จา้งเหมาบริการพนักงานท าความสะอาดส านักงาน ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

627 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

628 จา้งเหมาท าความสะอาด ส านักงานฯ ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

629 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

630 จดัท าปา้ยไวนิล เพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

631 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

632 จดัซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง โครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือนโดยใชตั้วอย่างซ้ า พ.ศ. 2560 2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

633 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ หมึก SHARP AR-5731 ๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

(รุ่นเคร่ือง MX-312AT) และกระดาษไข JP-12 2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

634 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ดินสอกด ROTRING TIKKY 0.7 #110 ๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรงจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
635 จดัซ้ือตลับหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ Canon Cat-325 for lpb-6030 ๒๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

หมายเลขครุภัณฑ์ 0942-001-31/58 และหมายเลขครุภัณฑ์

0942-002-31/58

636 จา้งพมิพเ์อกสารโครงการผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

637 จา้งท าปา้ยไวนิล จ านวน 4 ผืน เพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูล ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ผู้มีรายได้น้อย 2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

638 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เพือ่ใชใ้นพธีิวางพวงมาลาถวายสักการะ ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

639 จา้งท าแบบสอบถามโครงการผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

640 จา้งพมิพเ์อกสารโครงการผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

641 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 11 รายการ ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

642 จา้งพมิพเ์อกสารโครงการผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

643 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ๒๙ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

644 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าส านักงานฯ ๓๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

645 จา้งเหมาท าความสะอาด ประจ าส านักงานฯ ๓๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถติิ

646 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

1. กระดาษถา่ยเอกสาร 2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

2.หมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3. ดินสอด า ยางลบดินสอ

647 ด าเนินการจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานโครงการส ารวจ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2560

648 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานฯ ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสุพรรษา  อ าพระรัตน์ พนักงานสถติิ

3.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

649 การจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

650 การจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

651 การจดัจา้งท าปา้ยไวนิล ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

652 การจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
653 การจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

654 การจดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานโครงการ สอ. 2560 ๑๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

655 การจดัจา้งท ากระเปา๋โครงการ สศส. 2560 ๒๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดร้อยเอด็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลีุพร  เปน็แผ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายไพบลูย์  จกัรพล พนักงานสถติิ

3.นายสมศักด์ิ  จนัทะวงษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

656 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงประจ าเดือน กนัยายน พ.ศ. 2560 ๒ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวผ้ึงพร  ทองชมภู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

657 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๒ ต.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดเลย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวผ้ึงพร  ทองชมภู นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

 1. ปากกาเน้นค า จ านวน 3 แทง่ ๆ ละ 22 บาท เปน็เงิน 66 บาท

 2. กระดาษ A4 จ านวน 3 รีม ๆ ละ 115 บาท เปน็เงิน 345 บาท

658 จดัจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ในราชการ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสาทพร  ดวงมณี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

659 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสาทพร  ดวงมณี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

พ.ศ.2560 : งานแจงนับ ป ี2560

660 จดัซ้ือวัสดุสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างของโครงการส ารวจ ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดศรีสะเกษ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสาทพร  ดวงมณี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

เพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน

(โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ.2560

661 อนุมัติจดัซ้ือของตอบแทนครัวเรือนของโครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า)

พ.ศ.2560

662 อนุมัติจดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

663 อนุมัติจดัจา้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

หมายเลขทะเบยีน ษณ 6005 กทม. 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

664 อนุมัติจดัจง้ท าพวงมาลา ๒๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเชีย่วชาญ  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

665 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

666 อนุมัติด าเนินการจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

(ประจ าเดือนเมษายน 2560) 2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

667 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ประจ าเดือนเมษายน 2560 ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

668 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์งานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560

669 จดัซ้ือหมึกพมิพส์ าเนา RN สีด า ๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
670 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์ย่ีหอ้ Samsung รุ่น ProXpress ๓๐ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย

M4030ND

671 ด าเนินการจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

672 จดัจา้งเหมาบริการคนท าความสะอาดพืน้ทีส่ านักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

673 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 2 หมายเลข ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

674 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

675 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

676 จา้งเหมาบริการคนท าความสะอาดประจ าส านักงานฯ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเชีย่วชยั  พรหมวงษซ้์าย นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวขนิษฐา  นามสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทศัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

677 จดัจา้งอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒๖ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

678 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรษา  จนัทะขมัมา ผู้ชว้ยพนักงานสถติิ

679 จดัจา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

680 จดัจา้งท าตรายาง ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรัตติยากร  ชะโกฏ พนักงานสถติิ

681 จดัจา้งซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กฉ 7362 สุรินทร์

682 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงส าหรับรถยนต์ส านักงานฯ ๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธ์ิชยั  สดใส ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560

683 จดัจา้งซ่อมบ ารุงและเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงานฯ ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวิลาวรรณ์  แสนจนัทร์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ทะเบยีน กฉ 7362 สุรินทร์

684 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท าโครงการส ามะโน ๑๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560

685 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ๑๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธ์ิชยั  สดใส พนักงานสถติิ

686 จดัซ้ือผ้าขนหนูอย่างหนา 15x30 นิ้ว เพือ่ใชเ้ปน็ของสมนาคุณให้ ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม 2.นางอรษา  จนัทะขมัมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

ของครัวเรือน พ.ศ.2561 3.นางฉลวย  แปน้ทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

687 จดัซ้ือวัสดุจดัโต๊ะประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิ ๑๐ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางมณีพนัธ์  จติเย็น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

พระบรมราชนิีนาถ

688 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท าเอกสารโครงการส ารวจ ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ขอ้มูลผู้มีรายได้น้อยเพิม่เติม

689 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร A4 80g /500 ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรษา  จนัทะขมัมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
690 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ อะแด๊ปเตอร์โน๊ตบคุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรัญญู  อนิทยุง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1105-29-1261000-11863-0954-392/54

691 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ของทางราชการ ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธ์ิชยั  สดใส ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

พ.ศ.2560

692 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ.2560 ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธ์ิชยั  สดใส ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

693 จดัจา้งประชาสัมพนัธ์โฆษณาโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ) 2.นายมลชยั  ภาษาเวทย์ พนักงานสถติิ

694 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สดเพือ่ถวายสักการะเนื่องใน ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายมลชยั  ภาษาเวทย์ พนักงานสถติิ

"วันพระบาทสมเด็จพระพทุะยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช และ

วันทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์" ประจ าป ี2560

695 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับรถยนต์ส่วนกลาง ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสัจจพงษ ์ ดวงลาดนา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน ศจ 5703 กรุงเทพมหานคร

696 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงส าหรับใชก้บัรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพรีณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถติิปฏิบติังาน

697 จดัจา้งท าแผ่นพบัประชาสัมพนัธ์ขอความร่วมมือในการจดัเกบ็ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพงศกร  จลุเนตร พนักงานสถติิ

ขอ้มูลโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ)

698 อนุมัติจดัจา้งท าปา้ยไวนิล เพือ่ประขาสัมพนัธ์โครงการส ามะโน ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนภดล  ภูกองชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

อตุสาหกรรม พ.ศ.2560 (แจงนับ)

699 อนุมัติจดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

700 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกลัยากร  จนัทะสิม เจา้หน้าทีบ่ริหารงานสถติิ

ประจ าเดือน พฤษภาคม 2560

701 จดัซ้ือของสมนาคุณ โครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ

และครัวเรือน (โดยตัวอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

702 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานฯ ทัง้หมด 15 รายการ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  ภูกองชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

703 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  ภูกองชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

NSO-0916-0026/47

704 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพวิเตอร์ เครืองพมิพเ์อกสาร ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

ย่ีหอ้ CANON LBP6030

705 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางภูษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

ประจ าเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 2.นายโกวิทย์  สมใจ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานสถติิ

706 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

2.นางสาวจงจติร์  สุนนท์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานสถติิ

707 จดัซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะท างานส านักงานฯ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คระกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางภูษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

708 จา้งถา่ยเอกสารโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ

3.นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

709 จดัซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงานฯ จ านวน 4 รายการ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-51- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
710 จา้งท าของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถติิช านาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชติ พนักงานสถติิ

3.นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

711 จา้งท าเอกสารพร้อมเขา้เล่มส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ

3.นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชติ พนักงานสถติิ

712 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง  ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

2.นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

713 อนุมัติจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

714 จดัซ้ือของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน โครงการส ารวจภาวะ ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

715 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ประจ าปงีบประมาณ ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2560 จ านวน 2 หมายเลข

716 จา้งพมิพสี์ใบปลิวขา่วประชาสัมพนัธ์ โครงการ สอ. 60 ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

717 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ตลับหมึก CANON Toner CAT325 ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

และกระดาษ A4 80แกรม

718 ซ่อมและบ ารุงรักษารถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

719 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองพมิพ ์Samsung Toner Laserjet MLT-D201S ๒๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

(10K) จ านวน 1 กล่อง

720 จา้งพมิพแ์ละเขา้เล่มรายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวเกษชาฎา  กลุาราช พนักงานสถติิ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

721 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวินัย  ผางจนัทรดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวเกษชาฎา  กลุาราช พนักงานสถติิ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

722 จา้งพมิพเ์อกสารโครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวเกษชาฎา  กลุาราช พนักงานสถติิ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

723 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 24 รายการ ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

724 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองพมิพ ์Laser ชนิด LED ขาวด า ย่ีหอ้ Samsung ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

รุ่น Proxpress M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-31-

12061000-19530-0942-0136/59

725 จดัซ้ือผงหมึกอดัส าเนา RISO RZ S - 4251 สีด า และไขพมิพส์ าเนา ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

RISO RZ S-4249 B4 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-31-12060100-

8716-0004/51

726 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร IMAGE RUNNER TR2520 ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

CANON NPG-51 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-31-12060100-

19668-0906-0022/59

727 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 10 รายการ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวเกษชาฎา  กลุาราช พนักงานสถติิ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

728 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ กระดาษA4 ขนาด 70 แกรม ๒๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
729 จดัซ้ือตลับหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์Canon Toner 325 for Canon ๒๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

lbp-6030 หมายเลขครุภัณฑ์ 0942-001-31/58 

และหมายเลขครุภัณฑ์ 0942-002-31/58

730 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 24 รายการ ๒๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวเกษชาฎา  กลุาราช พนักงานสถติิ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

731 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 8 เคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

FOC.222, FOC.223, FOC.224, FOC.225, FOC.226, FOC.227

FOC.228, FOC.229

732 จดัซ้ือของสมนาคุณเปน็ค่าตอบแทนของครัวเรือนตัวอย่างโครงการ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ 1.นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวเกษชาฎา  กลุาราช พนักงานสถติิ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

733 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

734 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสารชดุคณะกรรมการ กระดาษ A4 ย่ีหอ้ ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอบุลราชธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวินัย  ผางจนัทร์ดา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

Alcott 70 g จ านวน 29 ชดุ

735 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง รถยนต์ส่วนกลางประจ าส านักงาน ๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถติิจงัหวัดบงึกาฬ

736 จดัจา้งพมิพแ์ละเขา้เล่มงานวันยางพาราและกาชาดจงัหวัดบงึกาฬ ๖ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ ว่าที ่ร .ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถติิ

737 จดัจา้งถา่ยเอกสารแบบส ารวจความสุขมวลรวมของประชาชน ๒๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายธรรมศักด์ิ  ศรีสงคราม นักวิชาการสถติิช านาญการ

ในจงัหวัดบงึกาฬ 2.ว่าที ่ร .ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถติิ

3.นายธนัยนันท ์ สีมาพล พนักงานสถติิ

738 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ

เจา้อยู่หวัพระมหาเจษฎาราชเจา้"

739 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด "วันทีร่ะลึกวันจกัรี " ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ

740 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง รถยนต์ประจ าส านักงานฯ ประจ าปงีบประมาณ ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถติิจงัหวัดบงึกาฬ
พ.ศ.2560

741 จดัจา้งท าส่ือไวนิลและรถประชาสัมพนัธ์โฆษณา โครงการส ามะโน ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายธรรมศักด์ิ  ศรีสงคราม นักวิชาการสถติิช านาญการ
อตุสาหกรรม พ.ศ.2560 2.ว่าที ่ร .ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถติิ

3.นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถติิ

742 จดัจา้งท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการอบรมโครงการ ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ
ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560

743 จดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ

744 จดัจา้งตรวจเชค็ระยะและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงานฯ ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ

745 จดัจา้งพมิพแ์ละเขา้เล่มงานสถาปนาจงัหวัดบงึกาฬ ครบรอบ 6 ปี ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ

746 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด "วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ ๒๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ
พระนเรศวรมหาราช"

747 อนุมัติเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ๒๒ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ประจ าเดือน มกราคม 2560

748 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด ถวายพระราชสักการะ รัชการลที9่ ๒๓ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตวรจรับพสัดุ นางสาวกนิษฐา  กระชอกชล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแหง่ชาติ ประจ าป2ี560

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
749 จา้งท าปา้ยไวนิล (สอ.60 :แจงนับ) ๒๘ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชวิีน  มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายพงศ์นท ี คงทวีกลุ พนักงานสถติิ

3.นายตรรกวิทย์  รัตนพนัธ์ พนักงานสถติิ

750 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล ย่ีหอ้ เคียวเซร่า ๒๘ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

รุ่น Taskalfa 3510i 2.นายพงศ์นท ี คงทวีกลุ พนักงานสถติิ

3.นายตรรกวิทย์  รัตนพนัธ์ พนักงานสถติิ

751 อนุมัติจา้งซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบยีน สฎ 397 กรุงเทพมหานคร ๒๘ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ

เลขครุภัณฑ์ 1105-72-12060200-3271-0702

-0.102040816

752 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด การจดังานวันขา้ราชการพลเรือน ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปานเลขา  หวานชืน่ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

จงัหวัดกระบี่

753 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

"วันอนุรักษม์รดกไทย"

754 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด จดัพธีิถวายราชสักการะ เนื่องในวัน ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

ทีร่ะลึกพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวัมหาเจษฏาราชเจา้

วันพระบามสมเด็จพระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช

และวันทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์

755 จดัจา้งรถแหป่ระชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกกรม ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถคิิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ

พ.ศ.2560 (แจงนับ)

756 จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ และเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ราชการ ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางาสาวนภางค์ภัทร  ค าไทร พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน สฎ 397 กรุงเทพมหานคร

757 จดัซ้ือของสมนาคุณครัวเรือน ใหก้บัครัวเรือนตัวอย่าง โครงการส ารวจ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ.2560

758 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์ขนาดพกพา ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนิษฐา  กระชอกชล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

Tablet ประจ าปงีบประมาณ 2560 คร้ังที ่2

759 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวธาราทพิย์  แกว้พทิกัษ์ ผู้ชว่ยพนักงาน

760 จา้งถา่ยเอกสาร โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ

3.นางสาวธาราทพิย์  แกว้พทิกัษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

761 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ 6 รายการ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวนภางค์ภัทร  ค าไทร พนักงานสถติิ

3.นางสาวปานเลขา  หวานชืน่ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

762 จา้งท าปา้ยไวนิล การประชมุชีแ้จงโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรุสนี  ด าดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

763 จา้งถา่ยเอกสารโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายตรรกวิทย์  รัตนพนัธ์ พนักงานสถติิ

(การบนัทกึแบบสอบถาม)

764 จา้งเปล่ียนยางล้อรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน สฎ 397 กทม ๒๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชวิีน  มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายตรรกวิทย์  รัตนพนัธ์ พนักงานสถติิ

3.นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

765 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบยีน สฎ 397 กทม ๒๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชวิีน  มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายตรรกวิทย์  รัตนพนัธ์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวปานเลขา  หวานชืน่ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

766 จา้งพมิพร์ายงานพร้อมเขา้เล่มโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 ขอ้มูลพืน้ฐาน 2.นางสาวนภางค์ภัทร  ค าไทร พนักงานสถติิ

3.นางสาวธาราทพิย์  แกว้พทิกัษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
767 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจภาวะ ๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คระกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชวิีน  มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ

3.นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

768 จา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ย่ีหอ้ YORK จ านวน 7 เคร่ือง ๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพงศ์นท ี คงทวีกลุ พนักงานสถติิ

769 จา้งซ่อมเคร่ีองปรับแรงดันกระแสไฟฟา้ (UPS) หมายเลขครุภัณฑ์ ๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรุสนี  ด าดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กบ-0949-001-72/52 และหมายเลขครุภัณฑ์ กบ-0949-002-

72/54

770 จดัซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ Epson รุ่น M2410 และหมึกถา่ยเอกสาร ๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางาสวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ย่ีหอ้ เคียวเซร่า รุ่น Tk-7209-Z3510i) 2.นางาสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ

3.นางรุสนี  ด าดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

771 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 4 รายการ ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวธาราทพิย์  แกว้พทิกัษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

772 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 16 รายการ ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวนิธิชญา  อุย่ตระกลู พนักงานสถติิ

3.นางรุสนื  ด าดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

773 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ๒๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวธาราทพิย์  แกว้พทิกัษ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

774 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ โครงการ ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวยุพา  มิตรมังกร พนักงานสถติิ

ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560

775 จดัจา้งท าไวนิลเพือ่ประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

พ.ศ. 2560

776 จดัจา้งท าตรายาง ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

777 จดัซ้ือของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางลาวัลย์  เชงิไกรยัง พนักงานสถติิ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า) พ.ศ. 2560

778 ล้างอดัฉดีรถยนต์ 4 ประตู หมายเลขทะเบยีน กง 7461 ชมุพร ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

779 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใชส้ าหรับการปฏิบติังานโครงการ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวยุพา  มิตรมังกร พนักงานสถติิ

ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560

780 จดัซ้ือหมึกเคียวเซร่า TK-7109 เพือ่ใชใ้นโครงการ สอ.60 ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

781 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันส้ินพระชนม์ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ของพลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้อาภากรเกยีรติวงศ์

กรมหลวงชมุพรเขตอดุมศักด์ิ

782 จดัจา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ (บรรทกุ 4 ประตู) ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ย่ีหอ้โตโยต้า  ทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

783 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต เพือ่ใชใ้นการรับ -ส่งขอ้มูลส าหรับเคร่ือง ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

Tablet ย่ีหอ้ Toshiba รุ่น Excite Write เพือ่ปฏิบติังานปรับปรุง

ขอบเขตแผนทีแ่จงนับ (ฉบบัทีแ่กไ้ข) จ านวน 2 หมายเลข

784 จดัซ้ือหมึก Toner Samsung D201L ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

2.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวยุพา  มิตรมังกร พนักงานสถติิ

785 จดัซ้ือหมึกเค่ียวเซร่า TK-7109 ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภัทรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
786 จดัจา้งถา่ยเอกสาร แบบส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

2.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ

787 จดัจา้งถา่ยเอกสารบญัชรีายชือ่โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

788 จดัซ้ือวัสดุส านักงานเพือ่ใชส้ าหรับการปฏิบติังานโครงการ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางลาวัลย์  เชงิไกรยัง พนักงานสถติิ

ส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย

789 จดัซ้ือกระเปา๋ สปนับอนด์ 14" *16" *4" โครงการส ารวจขอ้มูล ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวยุพา  มิตรมังกร พนักงานสถติิ

ผู้มีรายได้น้อย

790 จดัพมิพ ์คู่มือการปฏิบติังานสนามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ

791 จดัซ้ือหมึกเคียวเซร่า TK-7109 เพือ่ใชส้ าหรับการปฏิบติังาน ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย

792 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว จ านวน 1 รายการ ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  อนินาคม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

793 จา้งพมิพร์ายงาน ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ขอ้มูลพืน้ฐาน ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

2.นายจตุรงค์  สุตราม พนักงานสถติิ

3.นางสาวยุพา  มิตรมังกร พนักงานสถติิ

794 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ช ารุด ของส านักงานฯ ประจ าปงีบประมาณ ๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

พ.ศ. 2559 2.นายจตุรงค์  สุตราม พนักงานสถติิ

3.นายภคณัท  สุขจนัทร์ พนักงานสถติิ

795 จา้งท ากระเปา๋เพือ่เปน็ของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นายภคณัท  สุขจนัทร์ พนักงานสถติิ

3.นางสาวอภิญญา  คารวานนท์ พนักงานสถติิ

796 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

797 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

798 จดัซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองโทรสาร RICOH รุ่น SP3600 SF ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวภัทรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

799 จดัจา้งประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

800 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองถา่ยเอกสาร RICOH ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

801 จา้งถา่ยแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

802 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองถา่ยเอกสาร RICOH ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

803 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

804 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองถา่ยเอกสาร RISO ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

805 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

806 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
807 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่าง โครงการส ารวจภาวะ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

เศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

808 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ืองถา่ยเอกสาร เพือ่ใชใ้นงานโครงการส ารวจ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. 2560 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

809 จดัซ้ือหมึกพมิพเืคร่ืองprinter เพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มี ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

รายได้น้อย พ.ศ. 2560

810 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน เพือ่ใชใ้นงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

811 จดัซ้ือกล่องกระดาษ ๒๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

812 จา้งเหมาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ๒๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

813 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร TK-7109) ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถติิช านาญการ

814 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถติิช านาญการ

กบ 2419 นครศรีธรรมราช

815 จดัท าไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถติิช านาญการ

(งานแจงนับ)

816 จดัท าเส้ือโปโล-พร้อมปกั ประชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๒๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถติิช านาญการ

พ.ศ. 2560 (งานแจงนับ) 2.นายวิธาร  ดีหนู พนักงานสถติิ

3.นายวิญญู  พศิแลงาม พนักงานสถติิ

817 จดัซ้ือวัสดุ (ผ้าขนหนู ขนาด 30 x 60 นิ้ว) เพือ่เปน็ของสมนาคุณ ๒๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถติิช านาญการ

ใหแ้กค่รัวเรือนโครงการส ารวจติดตามภาวะเศรษฐกจิและสังคม

ของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า)

818 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ืองTablet ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถติิช านาญการ

819 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน กบ 2419 ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถติิช านาญการ

นครศรีธรรมราช

820 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ราชการ ส านักงาน ทะเบยีน ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวซากนีี  ลีเดร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กง 6932 นราธิวาส

821 จดัจา้งเผยแพร่สปอตประชาสัมพนัธ์ โครงการสอ.60 ทางสถานีวิทยุ ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวัจนี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

กระจายเสียงองค์การส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทย

จงัหวัดนราธิวาส

822 จดัจา้งเผยแพร่สปอตประชาสัมพนัธ์ โครงการ สอ.60 ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวัจนี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย สุไหงโก-ลก

จงัหวัดนราธิวาส

823 จดัจา้งท าพวงมาลา "วันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวซากนีี  ลีเดร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

824 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถตัิจงหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุวัจนี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นางสาวนีนูฟรั  หะยีมะ พนักงานสถติิ

3.นางสาวสีตีรอฮานิง  สะแม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

825 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิ ๒๖ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรววจรับพสัดุ นางสาวสุวัจนี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

และสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า)

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
826 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 พ.ศ.2560 ๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวซากนีี ลีเดร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

827 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

828 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกกอ๊ปปีป้ร้ินดูโปร รุ่น F 14) ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

829 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าเดือนมิถนุายน พ.ศ.2560 ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถตัิจงหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาธิพย์  แมะวอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

830 จดัจา้งเหมาเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงาน ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-84-12060200-17738-0702-

0005/59

831 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ หมึกกอ๊ปปีป้ร้ินดูโปร รุ่น F-14 ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

832 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 9 รายการ ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายอสิมะแอ  เจะ๊กา พนักงานสถติิ

3.นางสาวนูรไอนี  อสิาเฮาะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

833 จดัจา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายอสิมะแอ  เจะ๊กา พนักงานสถติิ

3.นางสาวนูรไอนี  อสิาเฮาะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

834 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

หมึกถา่ยเคร่ืองเอกสาร kyodera TK-479 2.นายอสิมะแอ  เจะ๊กา พนักงานสถติิ

กระดาษ A4 FUJI XEROX 80 แกรม 3.นางสาวนูรไอนี  อสิาเฮาะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

หมึก SAMSUNG LASERJET ML T-D201S

835 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ราชการ ทะเบยีน กง 6932 ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

นราธิวาส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 (คร้ังที ่1)

836 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพิม่เติม 14 รายการ ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

2.นายอสิมะแอ  เจะ๊กา พนักงานสถติิ

3.นางสาวนูรไอนี  อสิาเฮาะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

837 จา้งพมิพร์ายงานและพร้อมเขา้เล่มโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางกนัตรันต์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

พ.ศ. 2560 2.นายอสิมะแอ  เจะ๊กา พนักงานสถติิ

3.นายซูฮัรดี  อาแวปเูต๊ะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

838 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงรถยนต์ราชการ ทะเบยีน กง 6932 ๒๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ

นราธิวาส ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 (คร้ังที ่2)

839 จดัท าตรายาง ของส านักงานฯ ๓๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

840 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ KYOCERA Fs-6030 MFP ๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวัจรี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-84-12060100-12940-0906-

0018/55

841 จา้งซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองถา่ยเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววากนีี  ลีเดร์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

1105-12060100-12940-0906-0018/55

842 จดัซ้ือน้ าเชือ้เพลิง ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ๑๐ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยเจา้พนักงานสถติิ

843 จดัซ้ือเคร่ืองปร๊ินเตอร์ Kyocera รุ่น Ecosys Fs- C5100 DN ๒๘ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0943-0089/54

844 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการ บริหารจดัการขอ้มูลสถติิสารสนเทศ ๖ ธ.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ของประเทศ (แผนแม่บท) 2559

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
845 จา้งซ่อมรถยนต์ราชการ ย่ีหอ้โตโยต้า Hilux Vigo D ทะเบยีน ๖ ธ.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

กง 4450 ปตัตานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-12060200-

12889-0702-0008/55

846 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ราชการของส านักงาน เบกิจา่ยตามแผนงาน ๖ ธ.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พิน้ฐานด้านความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ พ.ศ. 2560

847 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๒ ธ.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ

848 ด าเนินการจดัซ้ือเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet ๒๓ ธ.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

(ประจ าเดือน พฤศจกิายน พ.ศ.2559) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะตา พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

849 ด าเนินการจดัซ้ือเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet ๒๓ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

(ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะตา พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

850 ด าเนินการจดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจพฤติกรรมการ ๒๕ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ นักวิชาการสถติิช านาญการ

เดินทางทอ่งเทีย่วของชาวไทย พ.ศ.2560 2.นางนิรอฮานี  เจะสะตา พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

851 ด าเนินการจดัซ้ือเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet ๒๓ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

(ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ.2560) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะตา พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

852 ด าเนินการจดัซ้ือผ้าขนหนู เพือ่ใชใ้นการแจกครัวเรือนตัวอย่าง ๑๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ

โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน 2560

(โดยใชค้รัวเรือนตัวอย่างซ้ า)

853 ด าเนินการจดัจา้งซ่อมรถยนต์ส านักงาน โดยเบกิจา่ยตามแผนงาน ๑๔ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ

พืน้ฐานด้วยความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ พ.ศ. 2560

854 ด าเนินการจดัซ้ือเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet ๒๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ

(ประจ าเดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2560) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะตา พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

855 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ

2.นางนิรอฮานี  เจะสะตา พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

856 ด าเนินการจดัซ้ือเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ

(ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2560) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะตา พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

857 จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสาร Kyocera - Fs-6530 MFP ๒๓ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-1206900-12944-0906-

0012/55

858 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ราชการ ย่ีหอ้โตโยต้า Hilux Vigo D ๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ทะเบยีน กง 4450 ปตัตานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-12060

200-12889-0702-0008/55

859 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์ส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 7 หมายเลข ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติัการ

2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

860 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯเพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

จ านวน 7 รายการ 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
861 จดัจา้งถา่ยเอกสารแบบส ารวจโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้หน้าทีส่ถติิปฏิบติังาน

2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

862 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์เพือ่ใชใ้นโครงการผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ตลับหมึก Kyocera Fs-C5100DN ( 4 สี ) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ส านักงานสถติิจงัหวัด

863 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร KYOCERA รุ่น Fs-6530 MFP

864 จดัจา้งท าแบบสอบถามโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

พ.ศ. 2560

865 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สคส.2561 ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

866 จา้งพมิพห์นังสือ "รายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ขอ้มูลพืน้ฐาน" 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

867 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 (คร้ังที ่1) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

868 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 2 หมายเลข ๒๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 (คร้ังที ่2)

869 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ืองTabletจ านวน 7 หมายเลข ๓๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 (คร้ังที ่3) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

870 จดัซ้ือยางรถยนต์ราชการ ย่ีหอ้โตโยต้า Hilux Vigo D ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

ทะเบยีน กง 4450 ปตัตานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82- 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

12060200-12889-0702-0008/55 3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

871 จา้งซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล รุ่นRISO ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

รุ่น EZ331 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-1206900-12944- 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

0906-0012/55 3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

872 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

873 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์Kyocera TK-544 K สีด า และหมึกเคร่ืองพมิพ์ ๑๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

Fuji Xerox Docuprint 340 A 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

874 จา้งพมิพห์นังสือ รายงานสถติิจงัหวัดปตัตานี พ.ศ.2560 ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

875 จา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถาม โครงการส ารวจความพงึพอใจ ๒๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

และความเชือ่มั่นของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน

พ.ศ. 2560 ส านักอยัการสูงสุด

876 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

877 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
878 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

879 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

(ประจ าเดือนกนัยายน พ.ศ.2560) 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

880 อนุมัติด าเนินการจดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด ๒ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายจริะศักด์ิ  ยอดวิจารณ์ พนักงานสถติิช านาญงาน

881 อนุมัติด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ๙ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

ประจ าปงีบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560 คร้ังที่1)

882 อนุมัติด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ๑๕ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

ประจ าปงีบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560 คร้ังที่2)

883 อนุมัติด าเนินการจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

884 อนุมัติด าเนินการจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

(ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ.2560) 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

885 อนุมัติด าเนินการจดัเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 7 หมายเลข 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

(ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2560) 3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

886 อนุมัติด าเนินการจดัเชา่อาคารเปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

(ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ.2560) 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

887 อนุมัติด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ๒๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

ประจ าปงีบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560 คร้ังที่3)

888 อนุมัติด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ๒๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

ประจ าปงีบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560 คร้ังที่4)

889 อนุมัติด าเนินการจดัจา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์โตรงการ สอ.60 ๒๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

890 อนุมัติด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ๒๙ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

ประจ าปงีบประมาณ 2560 (เดือนมีนาคม 2560 คร้ังที่5)

891 ด าเนินการจดัซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกพมิพ)์ ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินินุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

892 ด าเนินการจดัจา้งถา่ยเอกสารเขา้เล่มคู่มือการปฏิบติังาน ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

893 ด าเนินการจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

894 ด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๑๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

(เดือนเมษายน คร้ังที ่1)

895 ด าเนินการจดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

896 ด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

(เดือนเมษายน คร้ังที ่2)

897 ด าเนินการจดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

(เดือนเมษายน คร้ังที ่3)

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
898 ด าเนินการจดัเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

จ านวน 7 หมายเลข 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

899 ด าเนินการจดัจา้งท าปา้ยไวนิลประชาสัมพนัธ์โครงการ สอ.60 ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

900 ด าเนินการจดัจา้งซ่อมรถยนต์ส านักงาน ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

901 ด าเนินการจา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ ประจ าเดือนเมษายน 2560 ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

902 ด าเนินการจดัเชา่อาคารเปน็ทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๒๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

903 จดัจา้งท าตรายาง ๓ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

904 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลกจิกรรมวันต้นไม้แหง่ชาติ ประจ าปขีองชาติ2560 ๓ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

905 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๓ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินินุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

1. แฟม้ยกคลิปปกแขง็

2.แฟม้คลิปหว่ง

3.คลิปด าหโูลหะ เบอร์110 และเบอร์ 112

4.ลวดเสียบกระดาษ

906 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๑๐ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

ทะเบยีน กค 3238 ประจ าปงีบประมาณ 2560

(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่1)

907 ด าเนินการจดัจา้งท าโฟมบอร์ดพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องจาก ๑๗ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราขด าเนินมาจงัหวัดพงังา

908 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๗ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

909 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๑๗ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

ทะเบยีน กค 3238 ประจ าปงีบประมาณ 2560

(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่2)

910 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลชือ่กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

911 เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet ประจ าปงีบประมาณ2560 ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

912 ด าเนินการเชา่อาคารทีท่ าการส านักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

913 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ (ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560) ๓๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

914 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ทะเบยีน กค 3238 ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัด

(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่1)

915 จ าหน่ายครุภัณฑ์ช ารุด/เส่ือมสภาพ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางสาวรดา  โบบทอง พนักงานสถติิ

3.นางสาวอารมณ์  คงยศ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

916 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ทะเบยีน กค 3238 ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๒๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัด

(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่2)

917 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร เคียวเซร่า FS 6530 MFD ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060100-14567-0906- 2.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

0011/56 3.นางสาวภัทรภร  จงจติร พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
918 เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

919 เชา่อาคารทีท่ าการส านักงานฯ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

920 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

(ประจ าเดือนมิถนุายน 2560) 2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

921 จดัซือวั้สดุส านักงานฯ โครงการส ารวจเพือ่ติดตามภาวะเศรษฐกจิ ๒๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560

922 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนกรกฎาคม คร้ังที ่1) ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

923 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนกรกฎาคม คร้ังที ่2) ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

924 จา้งถา่ยเอกสารส าเนาแบบโครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

925 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนกรกฎาคม คร้ังที ่3) ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

926 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด พธีิถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนคริน ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

ทราบรมราชชนนี

927 จา้งถา่ยเอกสารคู่มือการอบรมโครงการส ารวจผู้มีรายได้น้อย ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

928 จา้งเชา่หอ้งประชมุสัมมนา (เกาะยาว) ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายรังสฤษด์ิ  รัตนรังสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

929 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

930 จา้งเชา่หอ้งประชมุสัมมนา ๑๙ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

931 เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับTablet จ านวน 7 หมายเลข ๑๙ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

932 เชา่อาคารทีท่ าการส านักงานฯ ๑๙ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

933 จา้งเหมาปฏิบติังานเกนิกว่าสัญญาจา้ง ๒๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถตัิจงหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

934 จา้งเหมาพนักงานขยัรถยนต์ (ประจ าเดือนกรกฎาคม 2560) ๒๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

935 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 คร้ังที ่1) ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

936 จา้งท ารายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

937 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์KYOCERA TK-479 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73- ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

12060100-14567-0906-0011/56

และหมึกพมิพ ์OKI MB491

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

 



-63- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
938 จดัซ้ือหมึกพมิพส์ าเนา RZ สีด า ระบบดิจติอล RISO EZ 371 ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060100-19682-0916-

0005/57

939 จา้งเหมาปฏิบติังานเกนิกว่าสัญญาจา้ง ๑๐ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

940 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 คร้ังที ่2) ๑๐ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

941 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์Epson รุ่น Aculaser M2410 หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

1105-73-12061000-13284-0942-0071/55 2.นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

หมึกเคร่ืองพมิพ ์OkI MB491 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73- 3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

12060100-14568-0914-0005/56

หมึกเคร่ืองพมิพH์P Laserjet P 3005 หมายเลขครุภัณฑ์

1105-73-12061000-7057-0942-0094/51

942 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ส านักงานฯ เคร่ืองคอมพวิเตอร์DELL Optiplex980 ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-11793-0938-

0492/54

943 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ (กล่องเกบ็เอกสาร) ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

944 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ หมึกเคร่ืองพมิพ ์Ink-jet Canon Pixma ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

MP287 หมายเลขครุภัณฑ์ พงังา-0944-0001/60

945 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ส านักงานฯ เคร่ืองคอมพวิเตอร์DELL Optiplex990 ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-13071-0938-

0140/55

946 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 คร้ังที ่3) ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

947 จา้งซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์Acer/Veriton ๒๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

M491 G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-11056-

0938-0275/54

948 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 คร้ังที ่4) ๒๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

949 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 18 รายการ ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

950 จา้งซ่อมรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวขนิษฐา  บญุมา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060200-13543-0702-

0011/56

951 เชา่สัญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับTablet ประจ าปงีบประมาณ 2560 ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณื  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

952 เชา่อาคารทีท่ าการส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

953 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ (ประจ าเดือนสิงหาคม 2560) ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช ศรีนวล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ

3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
954 โครงการแปลงแผนแม่บทฯ ซ้ือกระดาษ แฟม้กระเปา๋กระดุม ๑๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุขกลัปญ์า  รัตนพนัธ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ปากกา หมึกเคร่ืองพร้ินเตอร์ และชดุอาหารว่าง 2.นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

3.นางกาญดา  รักษเ์กล้ียง พนักงานสถติิ

955 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายสักการะใน "วันทอ้งถิน่ไทย" ๑๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

956 จดัพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายสักการะใน "วันทีร่ะลึกพระบาท ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจา้อยู่หวัพระมหาเจษฎาราชเจา้"

957 จดัพานพุม่ดอกไม้สด เพือ่ถวายสักการะใน "วันพระบาทสมเด็จ ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราชและวันทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์"

958 จา้งเหมาท าความสะอาดเคร่ืองด่ืมในการประชมุ โครงการส ามะโน ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

อตุสาหกรรม พ.ศ.2560

959 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง  จา้งพนักงานขบัรถยนต์ส านักงาน ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุขกลัปญ์า  รัตนพนัธ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

3.นางกาญดา  รักษเ์กล้ียง พนักงานสถติิ

4.นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถติิ

5.นางวิไลวรรณ  ขาวศิริ พนักงานสถติิ

6.นางสาววรรณพร  ยืนทน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

960 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลและอปุกรณ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

พ.ศ.2560 2.นางวิไลวรรณ  ขาวศิริ พนักงานสถติิ

3.นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถติิ

961 จดัซ้ือพวงมาลา เนื่องในวัน "สมเด็จพระนเรศวร" ๒๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

962 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

963 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าส านักงานฯ ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถติิ

3.นางวิไลวรรณ  ขาวศิริ พนักงานสถติิ

964 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 คร้ังที ่1) ๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

965 จา้งเหมาท าความสะอาดทีท่ าการส านักงานฯ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

966 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

967 จดัซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ เพือ่ใชใ้นงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

968 จา้งเหมาบริการแม่บา้นส านักงานฯ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

969 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ ประจ าส านักงานฯ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

970 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนมิถนุายน 2560) ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

971 อนุมัติด าเนินการจดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจเพือ่ติดตาม ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน (โดยใชตั้วอย่างซ้ า)

พ.ศ. 2560

972 อนุมัติเชา่อาคารส านักงาน เดือนเมษายน 2560 ๒๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

973 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

จ านวน 7 หมายเลข เดือนเมษายน 2560 2.นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

974 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ

975 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ืองTablet ๑๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

976 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ืองTablet ๒๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
977 เชา่อาคารส านักงานฯ ๒๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

978 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ส าหรับรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ

ทะเบยีน ศจ 5694 กทม. (ประจ าเดือนมิถนุายน 2560)

979 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ืองTablet จ านวน 2 หมายเลข ๑๕ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

980 เชา่ทีท่ าการส านักงานฯ (ต่อสัญญาณเชา่อาคาร) ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

981 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ืองTablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๗ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

982 ด าเนินการเชา่ใชห้อ้งประชมุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

983 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์ย่ีหอ้ Fuji Xerox หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศรัณย์  ภิบาลศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

1105-74-12061000-5922-0942-0029/50 2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

984 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 7 รายการ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศรัณย์  ภิบาลศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

3.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

985 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจทิลั หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ

1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

986 ซ้ือหมึกและกระดาษไขเคร่ืองพมิพส์ าเนาระบบดิจทิลั ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74-12060100-17010-0916-

0001/58

987 ซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560) ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ

รถยนต์ราชการ ย่ีหอ้โตโยต้า ทะเบยีน ศจ 5694 กทม.

988 จา้งเหมาท าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศรัณย์  ภิบาลศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

3.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

989 จา้งพมิพร์ายงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

990 ด าเนินการเชา่ใชห้อ้งประชมุของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

991 จดัซ้ือของสมนาคุณโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๒๐ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ของครัวเรือน พ.ศ.2561 2.นายศรัณย์  ภิบาลศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

992 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

993 ต่อสัญญาเชา่อาคาร ทีท่ าการส านักงานฯ ๒๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

994 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ืองTablet ๒๕ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

จ านวน 7 หมายเลจ 2.นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

995 จดัซ้ือวัสดุโครงการจติอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์พระราชทานจงัหวัด ๒๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

ภูเกต็

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
996 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจความพงึพอใจและความเชือ่มั่น ๒๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

ของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน ของส านักงานอยัการ

สูงสุด พ.ศ. 2560

997 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์ ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

998 เชา่ทีท่ าการอาคารส านักงาน ๒๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมกาตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงาน

999 เชา้ใชสั้ญญาณอนิเตอร์ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

1000 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนกนัยายน 2560) ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ

1001 จา้งซ่อมรถยนต์ประจ าส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายศรัณย์  ภิบาลศักด์ิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

1002 จดัจา้งพมิพไ์วนิล "วันต่อต้านคอร์รัปชัน่แหง่ชาติ 2560" ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

1003 จดัจา้งท าตรายาง ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

1004 จดัจา้งพมิพร์ายงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ พ.ศ. 2560 ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

1005 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

1006 เชา่อาคารส านักงานเดือนกนัยายน 2560 ๒๐ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงาน

1007 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตส าหรับเคร่ือง Tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๐ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

เดือนกนัยายน 2560 2.นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

1008 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

1009 จดัซ้ือกล่องเกบ็เอกสาร ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภุเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

1010 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนมีนาคม 2560 คร้ังที ่1) ๑๔ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1011 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนมีนาคม 2560 คร้ังที ่2) ๒๒ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถติิ

1012 จา้งเหมาพนักงานขบัรถ ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถติิ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1013 จา้งเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒๘ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

2.นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถติิ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1014 จดัซ้ือตลับหมึกปร้ินเตอร์ SAMSUNG ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเมธินี  ช านิธุรการ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1015 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนเมษายน 2560 คร้ังที ่1) ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1016 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถติิ

1017 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง (ประจ าเดือนเมษายน 2560 คร้ังที ่2) ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรรณา  ดืมาลี พนักงานสถติิ

1018 จดัจา้งซ่อมวัสดุส านักงานฯ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถติิ

1019 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลโครงไม้พร้อมติดต้ัง ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเมธินี  ช านิธุระการ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
1020 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน (ประจ าเดือนมิถนุายน 2560 คร้ังที ่1) ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1021 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเมธินี  ช านิธุระการ นักวิชาการสถติิช านาญการ

2.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1022 จดัซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอดินันท ์ หะยีเจะแว พนักงานสถติิ

(ประจ าเดือนมิถนุายน 2560 คร้ังที ่2)

1023 จดัจา้งถา่ยเอกสารแบบส ารวจเพือ่ใชใ้นการด าเนินงาน ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเมธินี  ช านิธุระการ นักวิชาการสถติิช านาญการ

โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 2.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1024 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน เพือ่ใชใ้นการด าเนินงานโครงการส ารวจขอ้มูล ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเมธินี  ช านิธุระการ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ผู้มีรายได้น้อย 2.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติั

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1025 จดัจา้งท าเอกสารเพือ่ใชป้ระกอบการประชมุโครงการส ารวจขอ้มูล ๑๔ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวเมธินี  ช านิธุระการ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ผู้มีรายได้น้อย 2.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติั

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถติิ

1026 จดัซ้ือร่มเพือ่ใชเ้ปน็ของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนตัวอย่าง ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรุ้งลาวัลย์  ชนะภัย พนักงานสถติิ

1027 จ าหน่ายครุภัณฑ์โดยการสอบราคา ๑๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการเปดิซองสอบราคา 1.นางมุกดารัตน์  สุวรรณรัตน์ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

2.นางรุ้งลาวัลย์  ชนะภัย พนักงานสถติิ

3.นางสาววลัยรัตน์  คงเขยีว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1028 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สดเพือ่ใชสั้กการะ เนื่องในวัน ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที ่25 เมษายน 2560

1029 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเพือ่ใชใ้นการจดัท าแผนที ่ ๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

โดยใชเ้คร่ือง Tablet

1030 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการด าเนินโครงการพฒันาขอ้มูล ๑๑ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

สถติิและสารสนเทศระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด

1031 จา้งเหมารถแหป่ระชาสัมพนัธ์โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1032 จดัจา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๑๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

จ านวน 6 เคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-

17728-0904-0004/59 , 1105-78-12060100-18094-

0904-0009/59 , 1105-78-12060100-14562-0904-

0040/56 . 1105-78-12060100-14561-0904-0039/56

1105-78-12060100-14563-0904-0041/56 , 1105-78

-12067743.08

1033 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

1034 จา้งตรวจเชค็สภาพรถยนต์พร้อมอะไหล่ ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน ขจ 9516 สข หมายเลขครุภัณฑ์

1105-78-12060200-14560-0702-0013/56

1035 จา้งซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวบษุรา  วงศ์ค าอนิทร์ พนักงานสถติิ

1105-78-12060100-6817-0904-0005/51

1036 จา้งตรวจเชค็สภาพรถยนต์พร้อมเปล่ียนอะไหล่ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน ขจ 9516 สข หมายเลขครุภัณฑ์ 2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

1105-78-12060200-14560-0702-0013/56 3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
1037 จา้งพมิพแ์บบสอบถาม และคู่มือส าหรับประชมุชีแ้จงโครงการ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

ส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย 2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1038 จดัจา้งถา่ยเอกสารประชมุ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

1039 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ CANNON รุ่น IRADVC3320 ๑๘ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-0906- 2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

0010/59 และเคร่ืองโทรสาร ย่ีหอ้CANNON รุ่น L170 3500B00 3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3AA CARTRIDGE 328 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-

16858-0914-0022/58

1040 จดัจา้งถา่ยเอกสารประกอบโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๒๐ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

1041 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๓๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1042 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 7 รายการ ๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

2.นางสาวสสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1043 จดัซ้ือของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างโครงการฯ (สคส.) พ.ศ.2561 ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1044 จา้งตรวจเชค็สภาพรถยนต์พร้อมเปล่ียนอะไหล่ ๑๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

หมายเลขทะเบยีน นข 6212 สข หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78- 2.นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ

12060200-12156-0702-0005/54 3.นายตะวัน  ฆังรัตนะ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1045 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ (โต๊ะท างานขาเหล็ก 120 ซม.) ๒๒ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถติิ

1046 จา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานวถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชลิดา  จนัทรังษี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1047 จดัซ้ือผ้าขนหนู เพือ่ใชเ้ปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่าง ๑๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1048 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์SAMSUNG ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1049 จา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชลิดา  จนัทรังษี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1050 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์LASERJET HP 85A ๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1051 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1052 จา้งถา่ยเอกสารประกอบการจดัท าโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๖ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายกติติพงษ ์ รงค์สมัคร พนักงานสถติิ

2.นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

3.นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

1053 ซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์HP laserjet 85A จ านวน 2 ตลับ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1054 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ  จ านวน 5 รายการ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายกติติพงษ ์ รงค์สมัคร พนักงานสถติิ

2.นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1055 จา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๒ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1056 ซ้ือหมึกพมิพ ์SAMSUNG (ไซร์ L) จ านวน 1 กล่อง ๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายกติติพงษ ์ รงค์สมัคร พนักงานสถติิ

3.นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
1057 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะส านักงานฯ ๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายกติติพงษ ์ รงค์สมัคร พนักงานสถติิ

1058 จา้งล้างเคร่ืองปรับอากาศของส านักงานฯ ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1059 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๑๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายกติติพงษ ์ รงค์สมัคร พนักงานสถติิ

3.นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถติิ

1060 จดัซ้ือกระเปา๋ผ้า เปน็ของสมนาคุณใหค้รัวเรือนตัวอย่างฯ ๑๖ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถติิ

3.นายกติติพงษ ์ รงค์สมัคร พนักงานสถติิ

1061 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์HP Laserjet 85A ๒๓ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1062 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ๒๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1063 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายกติติพงษ ์ รงค์สมัคร พนักงานสถติิ

1064 จา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานสถติิจงัหวัดสตูล พ.ศ. 2560 ๑๒ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายกติติพงษ ์ รงค์สมัคร พนักงานสถติิ

1065 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 4 รายการ ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายอภิสิทธ์ิ  มณีหยัน พนักงานสถติิ

1066 จา้งเหมาเอกชนบริการงานยานพาหนะ (พนักงานขบัรถยนต์ราชการ) ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

1067 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ๒๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายสมรักษ ์ แสงอาวุธ พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1068 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์โครงการ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560

1069 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์โครงการ ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถติิ

ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560

1070 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์เพือ่ใชโ้ครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

1071 จดัจา้งเปล่ียนเบรคเกอร์เปล่ียนรีโมทมีสายและเติมน้ ายาของ ๑๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

เคร่ืองปรับอากาศ

1072 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๘ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1073 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 8 รายการ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายสมรักษ ์ แสงอาวุธ พนักงานสถติิ

3.นางสาวฐิยาดา  ชรัูตน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1074 จา้งถา่ยเอกสารงานโครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นายสมรักษ ์ แสงอาวุธ พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1075 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ตลับหมึกเลเซอร์ Samsung MLT-D2015 ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

1076 จา้งพมิพป์า้ยไวนิล เพือ่ใชใ้นโครงการ หน่วยบ าบดัทกุขบ์ ารุงสุข ๑๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรรณวิมล  ขนุศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

สร้างรอยย้ิมใหก้บัประชาชน จ.สุราษฎร์ธานี

1077 จา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ขอ้มูลพืน้ฐาน ๑๕ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2.นางสาววรรณวิมล  ขนุศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวฐิยาดา  ชรัูตน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1078 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ ๑๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

1079 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หมึกพร้ินเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 ๑๗ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

BK จ านวน 1 กล่อง

1080 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ๒๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถติิ

รวม 1960 รำยรวม 1080 โครงกำร

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการด าเนินการในเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดจ านวน 113 โครงการ ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 289 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 

ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 1080 โครงการ ในโครงการนี้  
มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 1960 ราย ไม่พบว่า 
มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
3 ด าเนินการสอบคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักบริหารกลาง เลขานุการคณะกรรมการ 1.นายสุริยา  บวัเนียม นักทรัพยากรบคุคลช านาญการพเิศษ

ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป คัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ 2.นางวิลาวัลย์ ธรรมนาม นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน 3.ว่าทีร่.ต.หญงิศิริพร  การสมศักด์ิ เจา้พนักงานธุรการปฏิบติั
ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไป

4 ด าเนินการสอบคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักบริหารกลาง เจา้หน้าทีก่รอกและรวมคะแนน 1.นางสาวขจติรัตน์  ปรีชาไพศาลจติ นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ
ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ในการคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้ง 2.นางวิลาวัลย์  ธรรมนาม นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

เปน็ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน 3.นายปรีชา  พานวัน นักจดัการงานทัว่ไปปฏิบติัการ
ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่ริหารงาน
ทัว่ไป

2 ด าเนินการสอบคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักบริหารกลาง คณะกรรมการประเมินความ 1.นางมณีรัตน์  เดชะเทศ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ
ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป เหมาะสมกบัต าแหน่งเจา้หน้าที่ 2.นางสาวขจติรัตน์  ปรีชาไพศาลจติ นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ

บริหารงานทัว่ไป 3.นายก าชยั  เงินศรีสิทธ์ิ นิติกรช านาญการ
4.นางสาวยุภา  หล่อพาหวัุฒนกร นักวิชาการเงินและบญัชชี านาญการ
5.นางสาวนวรัตน์  จนัทร์กระเวน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

ส านักสถติิพยากรณ์ 6.นางมุ่ยฟา้  วัฒนศักด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ
7.นางสโนน้อย  บรุาเจริญ นักวิชาการสถติิช านาญการ
8.นางสาวพรพรรณ  แกว้ศรีงาม นักวิชาการสถติิช านาญการ
9.นางสาวองัคณา  แย้มอบุล นักวิชาการสถติิช านาญการ

ส านักสถติิเศรษฐกจิและสังคม 10.นางสาวสกลุกานต์  ขนัแขง็ นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ
11.นางสาวสีวลี  เกา้เอีย้น นักวิชาการสถติิช านาญการ
12.นางสาวบวัเรียน  แสงคร้าม นักวิชาการสถติิช านาญการ
13.นางวิสณี  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ส านักสถติิสังคม 14.นางวิจติรา  ผจงวิริยาทร นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ
15.นางสาวพรรณี  พฒันประดิษฐ์ นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ
16.นางอรศรี  ฮินทา่ไม้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
17.นางจริวรรณ  มาทว้ม นักวิชาการสถติิช านาญการ
18.นางเทวี  กริกนันต์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 19.นางสาวนงลักษณ์  โงวิวัฒน์ชยั นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ
20.นางสาวทวีทรัพย์  ศรีขวัญ นักวิชาการสถติิช านาญการ
21.นางสาววิไลรัตน์  อนันตพฤทธ์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ส านักบริหารจดัการระบบสถติิ 22.นางอาภรณ์  ตรีวรรณกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
23.นางสาวสุพชิชา  วุฒิชาติวาณิช นักวิชาการสถติิช านาญการ
24.นางสุวรรณิกา  กระแสร์สุนทร นักวิชาการสถติิช านาญการ

ส านักสถติิสาธารณมติ 25.นางกนกพร  พลูศรีสุขตระกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
26.นางสาวสุวรรณี  ออ๊ดทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

ส านักบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ 27.นายสมชาย  กล่ินคง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
28.นางพนิดา  พลูพงังา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ส านักนโยบายและวิชาการสถติิ 29.นางสาวมาลิดา  ปานทวีเดช นักวิชาการสถติิช านาญการ
30.นายบรรพต  ตีสองเมือง นักวิชาการสถติิช านาญการ
31.นางกรุณา  เลหม์ันน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 32.นางรัชดาภา  กล้าการขาย นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน 33.นางสาวรัชดา  รัตน์ประสิทธ์ิ นกัวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

ส านักพฒันาบคุลากร 34.นางสาวรวยริน  กกกนทา นักวิชาการสถติิช านาญการ
๔ เม.ย. ๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 35.นายสุทธิรักษ ์ กรรณล้วน นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ

การส่ือสาร 36.นายไชยวัฒน์  นระแสน นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

37.นายสัมฤทธ์ิ  อนิทศร เจ้าพนกังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส

38.นางสุวรรณี  เนตรลือชา เจา้พนักงานธุรการอาวุโส
39.นางสาวรุ่งฤดี  สายสรรค์พงษ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
40.นางสิริรัตน์  จัน่ง้ิว นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
41.นางวิลาวัลย์  ศิริบญุ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
42.นางสาวยุภาวดี  บญุชนะทรัพย์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
43.นางสาวธัญลักษณ์  มณีวัฒนา นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
44.นายสุนทร  เวโรจน์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
45.นายจกัรพงษ ์ ค าพนัธ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
46.นายวิสิษฐ์  อมรธนวัฒนา นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจังหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นกลาง
1 ด าเนินการสอบคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน ๔ เม.ย. ๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการคัดเลือก นายธารธรรม  อปุระวงศา ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต าแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป และการส่ือสาร บคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้ง และการส่ือสาร
ชัว่คราวรายเดือน

5 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการการสอบสวนวินัย 1.นางสาวพรพรรณ  แกว้ศรีงาม นักวิชาการสถติิช านาญการ
ส านักบริหารกลาง อย่างร้ายแรง 2.นางสาววิลาวัลย์  ธรรมนาม นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

3.นางสาวดวงฤทัย  อ าไพรัตน์ นิติกรปฏิบติัการ
4.นางสาวนวรัตน์  ทองแสน พนักงานบริหารท่ัวไป

6 แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริง ๒๙ พ.ค. ๖๐ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คณะกรรมการสืบสวนขอ้เท็จจริง 1.นายธารธรรม  อปุระวงศา
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2.นางสมนึก  วงษจ์นัทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

3.นางสาวรัชดา  รัตน์ประสิทธ์ิ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ

ส านักบริหารกลาง 4.นางอทัุย  เลิศวิจติสกลุ นักจดัการงานท่ัวไปช านาญการ
5.นายก าชยั  เงินศรีสิทธ์ิ นิติกรช านาญการ
6.นางสาวกนกวรรณ  จนัทมี เจา้หน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

รวม 6 โครงกำร รวม 63 รำย

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายชติุชาติ  บญุชวิูทย์ สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
3.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

2 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังาน ๒๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายชติุชาติ  บญุชวิูทย์ สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ของพนักงานราชการ 3.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี รก.สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
ของขา้ราชการส านักงานฯ ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

4 แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๒๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการผลการทดลอง 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
ปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

3.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

5 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
และลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

และลูกจา้งชัว่คราว 3.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

6 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
พลเรือนสามัญ ปฏิบติังานของขา้ราชการ 2.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

พลเรือนสามัญ 3.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

7 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

3.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

8 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุดารัตน์  จงศิริรักษ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายณัฏฐ์ภัทร์  รุจนิิยมกลุ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นายสอิง้  สอนสง่า เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

9 ประเมินผลการปฏิบติัราชการพนักงานราชการ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการประเมินผล 1.นางคริดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
การปฏิบติัราชการ 2.นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางแสดงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

10 ประกาศรับสมัครลูกจา้งชัว่คราว ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการประเมินคัดเลือก 1.นางคริดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางแสดงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

11 แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการการประเมิน 1.นางสาวจารุณี  ชมุทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ
ผลการทดลองการปฏิบติั 2.นางอษุณี  ทองมี หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัสถติิ
หน้าทีร่าชการ

12 แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวจารุณี  ชมุทอง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
การปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.นางอษุณี  ทองมี หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

การปฏิบติังานของลูกจา้ง 3.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ชัว่คราว

13 แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ประเมินผลการปฏิบติังาน ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการเพือ่ประเมินผล 1.นางสาวผาสุข  พมิพเ์พิม่พนู นักวิชาการสถติิช านาญการ
ของพนักงานราชการ การปฏิบติังานของ 2.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจา้พนักงานสถติช านาญงาน

พนักงานราชการ 3.นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติช านาญงาน
4.นางสาวชนิีศิษฎ์  หมื่นพล นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง

 



-74- 
 

แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
14 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะท างานด าเนินการจา้ง นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

ลูกจา้งชัว่คราวโครงการ
ส ามะโนอตุสาหกรรมพ.ศ.2560

15 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจขอ้มูลสถติิโครงสร้างพิน้ฐาน ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะท างานด าเนินการจา้ง นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ
ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม ลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจ

ขอ้มูลสถติิโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

16 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจขอ้มูลเทคโนโลยี ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะท างานด าเนินการจา้ง นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ
สารสนเทศและการส่ือสาร ลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจ

ขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

17 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะท างานด าเนินการจา้ง นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ
ระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด ลูกจา้งชัว่คราวโครงการพฒันา

ขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ
ระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด

18 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังาน ๒๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางพรทพิย์  โพธิครูประเสริฐ สถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
ของลูกจา้งชัว่คราว ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ของลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสาวพชัราภรณ์  จงเจตน์ดี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
4.นางสาวพมิพล์ภัส  อนิทโก เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
5.นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

19 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจา้งชัว่คราวในต าแหน่ง ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ของส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง สรรหาและเลือกสรรลูกจา้ง 2.นายอฐัฏชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ชัว่คราวในต าแหน่งเจา้หน้าที่ 3.นางสาวจารุวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
บริหารงานทัว่ไป 4.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

20 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

21 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

22 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบตัวชีวั้ดการประเมินผล ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
การปฏิบติัราชการของขา้ราชการในสังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง เอกสารประกอบตัวชีวั้ดการ 2.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 3.นางสาวภัทราภรณ์  หอ้งแซง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
ของขา้ราชการในสังกดัส านักงาน
สถติิจงัหวัดระยอง

23 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
ขา้ราชการพลเรือนสามัญ ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 2.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ขา้ราชการพลเรือนสามัญ 3.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

24 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
และลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสาวหทยัรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

และลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
4.นางสาววิมลสิริ  มุ่งตรง เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
5.นางสาวอชริญาณ์  นิพทัธ์วรรณกลุ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
6.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

25 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
พนักงานราชการและลูกจา้งชัว่คราว ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ของพนักงานราชการและ 3.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ
ลูกจา้งชัว่คราว

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายชติุชาติ  บญุชวิูทย์ สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
3.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

2 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังาน ๒๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายชติุชาติ  บญุชวิูทย์ สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ของพนักงานราชการ 3.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๓๐ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี รก.สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
ของขา้ราชการส านักงานฯ ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

4 แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๒๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการผลการทดลอง 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
ปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

3.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

5 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
และลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

และลูกจา้งชัว่คราว 3.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

6 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
พลเรือนสามัญ ปฏิบติังานของขา้ราชการ 2.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

พลเรือนสามัญ 3.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

7 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ
โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายเมธี  มารอด หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

3.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

8 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดฉะเชงิเทรา คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุดารัตน์  จงศิริรักษ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายณัฏฐ์ภัทร์  รุจนิิยมกลุ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นายสอิง้  สอนสง่า เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

9 ประเมินผลการปฏิบติัราชการพนักงานราชการ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการประเมินผล 1.นางคริดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
การปฏิบติัราชการ 2.นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางแสดงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

10 ประกาศรับสมัครลูกจา้งชัว่คราว ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการประเมินคัดเลือก 1.นางคริดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางแสดงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

11 แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๑๑ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการการประเมิน 1.นางสาวจารุณี  ชมุทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ
ผลการทดลองการปฏิบติั 2.นางอษุณี  ทองมี หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัสถติิ
หน้าทีร่าชการ

12 แต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒๙ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครนายก คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวจารุณี  ชมุทอง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
การปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.นางอษุณี  ทองมี หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

การปฏิบติังานของลูกจา้ง 3.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ชัว่คราว

13 แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ประเมินผลการปฏิบติังาน ๑๐ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการเพือ่ประเมินผล 1.นางสาวผาสุข  พมิพเ์พิม่พนู นักวิชาการสถติิช านาญการ
ของพนักงานราชการ การปฏิบติังานของ 2.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจา้พนักงานสถติช านาญงาน

พนักงานราชการ 3.นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติช านาญงาน
4.นางสาวชนิีศิษฎ์  หมื่นพล นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
14 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560 ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะท างานด าเนินการจา้ง นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

ลูกจา้งชัว่คราวโครงการ
ส ามะโนอตุสาหกรรมพ.ศ.2560

15 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจขอ้มูลสถติิโครงสร้างพิน้ฐาน ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะท างานด าเนินการจา้ง นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ
ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม ลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจ

ขอ้มูลสถติิโครงสร้างพืน้ฐาน
ทางด้านเศรษฐกจิและสังคม

16 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจขอ้มูลเทคโนโลยี ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะท างานด าเนินการจา้ง นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ
สารสนเทศและการส่ือสาร ลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจ

ขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร

17 การจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะท างานด าเนินการจา้ง นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ
ระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด ลูกจา้งชัว่คราวโครงการพฒันา

ขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ
ระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด

18 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังาน ๒๘ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางพรทพิย์  โพธิครูประเสริฐ สถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์
ของลูกจา้งชัว่คราว ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ของลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสาวพชัราภรณ์  จงเจตน์ดี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
4.นางสาวพมิพล์ภัส  อนิทโก เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
5.นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

19 ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจา้งชัว่คราวในต าแหน่ง ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ของส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง สรรหาและเลือกสรรลูกจา้ง 2.นายอฐัฏชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ชัว่คราวในต าแหน่งเจา้หน้าที่ 3.นางสาวจารุวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
บริหารงานทัว่ไป 4.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

20 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

21 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

22 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบตัวชีวั้ดการประเมินผล ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
การปฏิบติัราชการของขา้ราชการในสังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง เอกสารประกอบตัวชีวั้ดการ 2.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 3.นางสาวภัทราภรณ์  หอ้งแซง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
ของขา้ราชการในสังกดัส านักงาน
สถติิจงัหวัดระยอง

23 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
ขา้ราชการพลเรือนสามัญ ประเมินผลการปฏิบติัราชการ 2.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ขา้ราชการพลเรือนสามัญ 3.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

24 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
และลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสาวหทยัรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

และลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสาวจไุรวรรณ  โชติองักลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
4.นางสาววิมลสิริ  มุ่งตรง เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
5.นางสาวอชริญาณ์  นิพทัธ์วรรณกลุ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
6.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ

25 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๑๓ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถติิจงัหวัดระยอง
พนักงานราชการและลูกจา้งชัว่คราว ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นายอฏัฐชยั  สนิทสนม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ของพนักงานราชการและ 3.นางสาวสังวาล  นัทธีเจริญ พนักงานสถติิ
ลูกจา้งชัว่คราว

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
26 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๘ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข สถติิจงัหวัด

ขา้ราชการ ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
3.นายกติติชชั  เพง็พนัธ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

27 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
และลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสาวฉลวย  สัญนิชาติ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

และลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ
4.นายกติติชยั  เพง็พนัธ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

28 การประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ คณะกรรมการประเมินผล 1.นางสาวเตือนจติ  ปานบญุ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
การปฏิบติังานของลูกจา้ง 2.นางสาวพรรษพร  จนัทร์ดี นักวิชาการสถติิช านาญการ
ชัว่คราว 3.นางสาวนงลักษณ์  พรมรักษา นักวิชาการสถติิช านาญการ

29 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ๖ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนิสรา  เพชร์ทวี เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ของพนักงานราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ปฏิบติัราชการของพนักงาน 2.นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ราชการ (รอบที ่1 ตุลาคม 3.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2559 - มีนาคม 2560) 4.นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

30 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการของลูกจา้ง ๖ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนิสรา  เพชร์ทวี เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ชัว่คราว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ปฏิบติัราชการของลูกจา้ง 2.นายวัฒนทนิ  สุทนิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ชัว่คราว 3.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
4.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

31 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการสรรหาและ 1.นายศุภกานต์  พรหมน้อย สถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม
ทัว่ไป ต าแหน่งผู้ชว่ยพนักงานสถติิ สังกดัส านักงานสถติิจงัหวัด เลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป 2.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
สมุทรสงคราม 3.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

32 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้ง ๒๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายศุภกานต์  พรหมน้อย สถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม
ชัว่คราว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ปฏิบติังานของลูกจา้ง 2.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ชัว่คราว 3.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

33 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๒๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายศุภกานต์  พรหมน้อย สถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

34 ประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ เจา้หน้าทีบ่ริหาร ส านักงานสถติิจงัหวัดตาก คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายนิพนธ์  เกตุแกว้ สถติิจงัหวัดตาก
งานทัว่ไป และเจา้หน้าทีส่ถติิ ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นายนิทศัน์  จณิะเสน เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป และ 3.นางสาวชนกนันท ์ ตาจนัทร์ดี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
เจา้หน้าทีส่ถติิ

35 แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่ด าเนินการรับสมัคร เพือ่สรรหา ๑ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการรับสมัครบคุคล 1.นายสุพรรณ  ศรีเหรา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
และเลือกสรรเปน็พนักงานราชการ เพือ่สรรหา และเลือกสรร 2.นางนริศรา  บวัเกตุ เจา้พนักงานสถติิช านาญการ

เปน็พนักงานราชการ 3.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
เจา้หน้าทีรั่บสมัครรวมทัง้ตรวจ 4.นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถติิช านาญการ
สอบคุณสมบติัและเอกสารของ 5.นางจนิตนา  เลิศค า พนักงานสถติิ
ผู้สมัคร 6.นางสาวเพญ็ประภา  ทบัทองหลาง พนักงานสถติิ

36 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัราชการของพนักงาน ๑๑ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางณัชชาพร  จนัทรสุกรี เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ราชการและลูกจา้งในส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรูณ์ ปฏิบติัราชการของพนักงาน 2.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชยั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประจ าป ีงบประมาณ 2560 ราชการและลูกจา้ง 3.นางธีราพร  วิจติปญัญา นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นางสุชาวดี  เล่ือนชดิ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
37 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑๙ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการการประเมิน 1.นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ผลการปฏิบติังานของพนักงาน 2.นายชวลิต  วัฒนกจิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ราชการ

38 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๒๑ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางพรรณทพิา  เลาหะทองทพิย์ สถติิจงัหวัดล าปาง
พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชการสถติิปฏิบติัการ

พนักงานราชการ

39 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการเชา่บา้นขา้ราชการ ๒๒ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
การเชา่บา้นขา้ราชการ 2.นายชวลิต  วัฒนกจิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

40 แต่งต้ังนายทะเบยีนขอ้มูลขา่วสารลับและคณะกรรมการตรวจสอบ ๓๑ ม.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการแต่งต้ังนาย 1.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง ทะเบยีนขอ้มูลขา่วสารลับ 2.นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

และคระกรรมการตรวจสอบ

41 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๒๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางพรรณทพิา  เลาหะทองทพิย์ สถติิจงัหวัดล าปาง
ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

3.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

42 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการเชา่บา้นขา้ราชการ ๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
การเชา่บา้นขา้ราชการ 2.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวศิภาวรรณ  สุยะสืบ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

43 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

44 แต่งต้ังหวัหน้าเจา้หน้าทีแ่ละเจา้หน้าที่ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง หวัหน้าเจา้หน้าทีแ่ละเจา้หน้าที่ 1.นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
2.นางสาวจฬุารัตน์  ทะปะละ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
3.นางสาวปยิะนุช  กาแลกปลูก ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

45 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
4.นางสาวศิภาวรรณ  สุยะสืบ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
5.นางสาวจฬุารัตน์  ทะปะละ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

46 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๑๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
4.นางสาวศิภาวรรณ  สุยะสืบ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
5.นางสาวจฬุารัตน์  ทะปะละ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

47 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๑๒ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1. นางพรรณทพิา  เลาหะทองทพิย์ สถติิจงัหวัดล าปาง
พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 2. นายอดิศร  จนิาวิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ของพนักงานราชการ 3. นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

48 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ๑๖ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริง 1.นางเกือ้พร  รัตนค า สถติิจงัหวัดล าพนู
ความรับผิดทางละเมิด 2.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายตระการ  วัลลภาชยั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

49 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๒๒ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางเกือ้พร  รัตนค า สถติิจงัหวัดล าพนู
ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

50 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางเกือ้พร  รัตนค า สถติิจงัหวัดล าพนู
พนักงานราชการ ปงีบประมาณ 2560 ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

พนักงานราชการ 3.นายตระการ  วัลลภาชยั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
4.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
5.นางสาวมวินดา  สุขบรีุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
51 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

(โครงการต่อเนื่อง) ปงีบประมาณ 2560 ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายตระการ  วัลลภาชยั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
3.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
4.นางสาวมวินดา  สุขบรีุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

52 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๑๕ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าพนู คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายคเชนทร์  อึง่สกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ. 2560) ปงีบประมาณ 2560 ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายตระการ  วัลลภาชยั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
4.นางสาวมวินดา  สุขบรีุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

53 ประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราวโครงการส ารวจต่าง ๆ ๑๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการประเมินผล 1.นางกมลทพิย์  ฉนัทวรางค์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาต่อสัญญาจา้ง ประจ าปงีบประมาณ การปฏิบติังานของลูกจา้ง 2.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
พ.ศ. 2560 (จา้ง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กนัยายน 2561) ชัว่คราว 3.นางสาวพรไพลิน  พทุธวงค์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

54 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ๑๙ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริง 1.นายจริพล  รอดบาง สถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์
ความรับผิดทางละเมิด 2.นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางวัชราพร  โกธรรม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

55 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการประเมินผล 1.นายอาศิส  วณิชาพชัร หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

สังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ รอบที่1 การปฏิบติังานของ 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด หวัหน้าวิชาการสถติิและวางแผน

(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) ลูกจา้งชัว่คราว 3.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถติิช านาญการ

56 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน ๒๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอาศิส  วณิชาพชัร หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ของพนักงานราชการ สังกดัส านักงานสถติิ รอบที1่ ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด หวัหน้าวิชาการสถติิและวางแผน

(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

57 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังาน ๓๐ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายอาศิส  วณิชาพชัร หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
ของพนักงานราชการ สังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผลการประเมิน 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด หวัหน้าวิชาการสถติิและวางแผน
รอบที1่ (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

58 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ๓๐ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายเชาวลิต  ทองมาก สถติิจงัหวัดชยัภูมิ
ของขา้ราชการพลเรือนสามัญ รอบการประเมินที ่2 ผลการประเมินผลการปฏิบติั 2.นายอาศิส  วณิชชาพชัร หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ราชการ รอบการประเมินที ่2 3.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

4.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถติิช านาญการ

59 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอาศิส  วณิชชาพชัร หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

60 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชชาพชัร หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ของพนักงานราชการ 3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

61 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังาน ๓๑ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอาศิส  วณิชชาพชัร หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
ของลูกจา้งชัว่คราว รอบที ่2 ปฏิบติังานของลุกจา้งชัว่คราว 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

3.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถติิช านาญการ

62 การกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๗ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถติิจงัหวัดนครพนม
และลูกจา้งชัว่คราว รอบการประเมินที ่1 ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

พนักงานราชการและลูกจา้ง 3.นายเสฎฐวุฒิ  วราพฒุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ชัว่คราว 4.นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

5.นายธ ามรงค์  เคนคม พนักงานสถติิ

63 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๔ ก.พ. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถติิจงัหวัดนครพนม
ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
พ.ศ.2560 (งานนับจดนอกเขตเทศบาล) 3.นายเสฎฐวุฒิ  วราพฒิุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4

และ
แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
64 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการปฏิบติัราชการ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการกล่ันกรองผลการ 1.นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถติิจงัหวัดนครพนม

ของขา้ราชการ ปฏิบติัราชการของขา้ราชการ 2.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

3.นายเสฎฐวุฒิ  วราพฒิุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

65 แต่งต้ังพนักงานเจา้หน้าทีแ่ละออกบตัรประจ าตัวพนักงานเจา้หน้าที่ ๔ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการแต่งต้ังพนักงาน นางรัดดา  กลางบญุเรือง สถติิจงัหวัดนครพนม
เพือ่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัสถติิ พ.ศ. 2560 เจา้หน้าทีแ่ละออกบตัรประจ าตัว
โครงการส ารวจขอ้มูลผู้มีรายได้น้อย พนักงานเจา้หน้าที่

66 แต่งต้ังเจา้หน้าทีรั่บสมัครและคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก ๒๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คณะกรรมการด าเนินการสอบ 1.นางอญัชลี  ธนากรูเมธา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ลูกจา้งชัว่คราว ในส านักงานสถติิจงัหวัดนครพนม คัดเลือกลูกจา้งชัว่คราว 2.นายเสฎฐวุฒิ  วราพฒิุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายจรีะศักด์ิ  อรุาสาย นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นายธ ามรงค์  เคนคม พนักงานสถติิ

67 แต่งต้ังผู้ประเมินผลการปฏิบติังานของขา้ราชการ พนักงานราชการ ๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสมบรูณ์  ชาลีวรรณ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
และลูกจา้งชัว่คราว รอบที ่1/2560 ปฏิบติังานของขา้ราชการ 2.นายเชาวเรศ  ทองจตุั หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

พนักงานราชการ และลูกจา้ง 3.นางสาวเกษร  ศรีภา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ชัว่คราว

68 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงการขอรับเงินค่าเชา่บา้น ๑๗ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางยุภาพร  มูลอตั หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ขอ้เทจ็จริงการขอรับค่าเชา่บา้น 2.นางบษุยา  สุพร นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ

3.นางปยินุช  จนิดา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

69 แต่งต้ังหวัหน้าเจา้หน้าทีแ่ละเจา้หน้าทีด่ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและ ๒๖ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม หวัหน้าและเจา้หน้าทีด่ าเนินการ 1.นางสาวพมิพพ์ร  หรสิทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
บริหารพสัดุ จดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุ 2.นางสาวสมส่วน  วงค าลาด ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางสาวพนัธ์วิรา  วีระพฒัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

4.นางสาวศิญาภัสร์  อาจภิรมย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

70 แต่งต้ังเจา้หน้าทีต่รวจสอบพสัดุประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ๒๗ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม เจา้หน้าทีต่รวจสอบพสัดุ 1.นางสาวนุชจรี  แจง้กระจา่ง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2.นางยุยุภาพร  มูลอตั หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

2560

71 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจแุละแต่งต้ัง ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางปภพสร  ทมิศรีกล่ า หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
เปน็ลูกจา้งชัว่คราว คัดเลือกบคุคลเพือ่บรรจแุละ 2.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

แต่งต้ังเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 3.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

4.นางสาวยุพเรศ  ชว่งวงษญ์าติ นักวิชาการสถติิช านาญการ

5.นางอไุรวรรณ  เพช็ร์ทอง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

72 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบคุคลเพือ่แต่งต้ังเปน็ ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยโสธร คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางณปพสร  ทมิศรีกล่ า หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
ลูกจา้งชัว่คราว คัดเลือกบคุคลเพือ่แต่งต้ังเปน็ 2.นายจติรกร  ประทมุทพิย์ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ลูกจา้งชัว่คราว 3.นางจารุลักษณ์  ขนัเงิน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

4.นางสาวยุพเรศ  ชว่ยวงษญ์าติ นักวิชาการสถติิช านาญการ

5.นางดารุณี  นนทรา เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

73 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบคุคล ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการด าเนินการ 1.นางวิลาวรรณ์  แสนจนัทร์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
เปน็พนักงานราชการ สรรหาและเลือกสรรบคุคล 2.นางสงกรานต์  วงษา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

เปน็พนักงานราชการ 3.นางจ านงค์  ตามพร เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

4.นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

74 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเปน็ ๙ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการด าเนินการ 1.นายบญุเลิศ  สุวรรณรัตน์ สถติิจงัหวัดสุรินทร์
พนักงานราชการ สรรหาและเลือกสรรบคุคล 2.นางวิลาวรรณ์  แสนจนัทร์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

เปน็พนักงานราชการ 3.นางสงกรานต์  วงษา เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

4.นางจ านงค์  ตามพร เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

75 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดชอบทางละเมิด ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริง 1.นางฐิตาภรณ์  ภาษาเวทย์ สถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู
ความรับผิดทางละเมิด 2.นายก าจร  ผาสอน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวนิตยา  ค าพศิาล เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
76 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑๖ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายดนุช  กจัฉปะรักษ์ สถติิจงัหวัดกระบี่

และลูกจา้งชัว่คราว ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ปฏิบติังาน 2.นายชวิีน  มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

3.นางสาวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

77 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๕ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการด าเนินการ 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถติิจงัหวัดชมุพร
พนักงานราชการทัว่ไป สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ราชการทัว่ไป ในต าแหน่ง 3.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

78 แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาประเมินผลการปฏิบติังาน ๑๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการประเมิน 1.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
ของพนักงานราชการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

การปฏิบติังานของพนักงาน 3.นางนวลอนงคื  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ
ราชการ 4.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางลาวัลย์  เชงิไกรยัง พนักงานสถติิ

79 แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้ง ๑๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการประเมิน 1.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
ชัว่คราว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

การปฏิบติังานของลูกจา้ง 3.นางนวลอนงค์  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ
ชัว่คราว 4.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นายอนุวัฒน์  รถอทุศิ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

80 แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณากล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติั ๑๒ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถติิจงัหวัดชมุพร
งานของลูกจา้งชัว่คราว ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

4.นางนวลอนงค์  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ

5.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

81 แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณากล่ันกรองการประเมินผลการประเมิน ๑๙ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถติิจงัหวัดชมุพร
ผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

4.นางนวลอนงค์  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ

5.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

82 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถติิจงัหวัดชมุพร
พนักงานราชการ การประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ของพนักงานราชการ 3.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

4.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางนวลอนงค์  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ

83 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถติิจงัหวัดชมุพร
ลูกจา้งชัว่คราว การประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ของลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

4.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางนวลอนงค์  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ

84 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการประเมิน 1.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
การปฏิบติังานของพนักงานราชการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

การปฏิบติังานของพนักงาน 3.นางนวลอนงค์  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ
ราชการ 4.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางสาวอภิญญา  คารวานนท์ พนักงานสถติิ

85 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการประเมิน 1.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ
การปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

การปฏิบติังานของลูกจา้ง 3.นางนวลอนงค์  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ
ชัว่คราว 4.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางสาวศรวณีย์  นุ้ยแทน่ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

86 คณะกรรมการพจิารณาเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร คณะกรรมการพจิารณาเล่ือน 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถติิจงัหวัดชมุพร
ค่าตอบแทนของพนักงาน 2.นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
ราชการ 3.นางสุชาดา  วรธงไชย หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

4.นางนวลอนงค์  ผลสง่า นักวิชาการสถติิช านาญการ

5.นางสาวสุภาวดี  เรืองออ่น เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

6.นางลาวัลย์  เชงิไกรยัง พนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
87 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ ๓ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุวัจนี  หนูจนิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นายวันมุสฏอฟา วันดิลกกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

88 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๑๑ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายธนู สุวรรณโน สถติิจงัหวัดนราธิวาส
พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ของพนักงานราชการ

89 แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรลูกจา้งชัว่คราวตามหลักเกณฑ์และ ๑๐ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการสรรหาและเลือก 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
วิธีการทีก่ าหนดประกาศรับสมัคร สรรเพือ่จา้งลูกจา้งชัว่คราวสังกดั 2.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

4.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

90 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพือ่กล่ันกรองการประเมินผลการ ๒๖ ต.ค. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
ปฏิบติัการงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

พนักงานราชการ 3.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ

91 แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรลูกจา้งชัว่คราวตามหลักเกณฑ์และ ๓ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการสรรหาและเลือก 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
วิธีการทีก่ าหนดประกาศรับสมัคร สรรเพือ่จา้งลูกจา้งชัว่คราวสังกดั 2.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

4.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

92 แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรลูกจา้งชัว่คราวตามหลักเกณฑ์และ ๑๑ พ.ย. ๕๙ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการสรรหาและเลือก 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
วิธีการทีก่ าหนดประกาศรับสมัคร สรรเพือ่จา้งลูกจา้งชัว่คราวสังกดั 2.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

4.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

93 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลงานและคุณลักษณะหรือ ๑๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการประเมินกรรมการ 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
พฤติกรรมในการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ผลงานและคุณลักษณะหรือ 2.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

พฤติกรรมในการปฏิบติังานของ 3.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ลูกจา้งชัว่คราว 4.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

94 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๑๓ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิจงัหวัดอาวุโส

พนักงานราชการ 3.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ

95 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลงานและคุณลักษณะหรือ ๔ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการประเมินกรรมการ 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
พฤติกรรมในการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ผลงานและคุณลักษณะหรือ 2.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

พฤติกรรมในการปฏิบติังานของ 3.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ลูกจา้งชัว่คราว 4.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

96 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลงานและคุณลักษณะหรือ ๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการประเมินกรรมการ 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
พฤติกรรมในการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ผลงานและคุณลักษณะหรือ 2.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

พฤติกรรมในการปฏิบติังานของ 3.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ลูกจา้งชัว่คราว 4.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

97 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานและคุณลักษณะหรือพฤติกรรม ๒๔ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการประเมิน 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
ในการปฏิบติังาน ของลูกจา้งชัว่คราว กรรมการผลงานและคุณลักษณะ 2.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิจงัหวัดอาวุโส

หรือพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 3.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ของลูกจา้งชัว่คราว 4.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

98 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานและคุณลักษณะหรือพฤติกรรม ๒๑ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการประเมิน 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถติิจงัหวัดปตัตานี
ในการปฏิบติังาน ของลูกจา้งชัว่คราว กรรมการผลงานและคุณลักษณะ 2.นางเสาวคนธ์  สง่าเนตร เจา้พนักงานสถติิจงัหวัดอาวุโส

หรือพฤติกรรมในการปฏิบติังาน 3.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ของลูกจา้งชัว่คราว 4.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
99 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเพือ่ท าหน้าทีป่ระเมินผลการทดลอง ๒๗ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา

ปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ทีไ่ด้รับการบรรจแุละแต่งต้ังใหม่ ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นายคนอง  ดาวประดับ หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

3.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

100 มอบหมายใหข้า้ราชการท าหน้าทีผู้่ประเมินผลการปฏิบติัราชการ ๒๗ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนพวรรณ  พนัธรักษ์ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ปฏิบติัราชการของพนักงาน 2.นางสุขกลัปญ์า  รัตพนัธ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ราชการและลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสาวชลีุกร  แกว้นพรัตน์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

101 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ
ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

102 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ ๑๒ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายดนุช  กจัฉปะรักษ์ สถติิจงัหวัดภูเกต็
ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการ 2.นางสาวธมลวรรณ  ณ พทัลุง เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

3.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

103 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังาน ๓ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายดนุช  กจัฉปะรักษ์ สถติิจงัหวัดภูเกต็
ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นายปยิะมาต  รับไทรทอง หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ของพนักงานราชการ 3.นางสาวธมลวรรณ  ณ พทัลุง หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

104 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา คัดสรร ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน ๑๗ ก.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการสรรหา คัดสรร 1.นางสาวธมลวรรณ  ณ พทัลุง เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
หรือต่อสัญญาจา้งลูกจา้งชัว่คราว โครงการต่างๆ ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน 2.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

หรือต่อสัญญาจา้งลูกจา้ง 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ชัว่คราว 4.นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ

5.นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ

105 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา คัดสรร ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน ๘ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดยะลา คณะกรรมการการสรรหา 1.นายสิทธิชยั  ตัณฑ์ศิริ สถติิจงัหวัดยะลา
หรือต่อสัญญาจา้ง ลูกจา้งชัว่คราวโครงการต่างๆ คัดสรร ประเมินบคุคล 2.นายธเนส  สุวัตถกิลุ หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

3.นางสาวเมธินี  ช านิธุระการ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

4.นายสมประสงค์  สิทธิสมบติั นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

5.นางสาวสุนิวัย  พพิรรธวงศา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

106 การแต่งต้ังคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบติังาน ๓๑ มี.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา คณะกรรมการการประเมินผล 1.นายวิโรจน์  เล่ือนราม สถติิจงัหวัดสงขลา
ของพนักงานราชการ การปฏิบติังานของพนักงาน 2.นางมุกดารัตน์  สุวรรณรัตน์ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

ราชการ 3.นายญาณพล  ธรรมโร เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

107 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้งชัว่คราว ๒๘ เม.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นางกาญจนา  กาวชู เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

บคุคลเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวธัญฑิกา  ยืนสกลุ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

4.นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

5.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

108 แต่งต้ังคณะกรรมการในการสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้งชัว่คราว ๕ พ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการในการสอบ 1.นางกาญจนา  กาวชู เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

คัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวธัญฑิกา  ยืนสกลุ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

4.นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

5.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ุ เจา้พนักงานสถติิช านาญการ

6.นางสาวสุรีพร  ติลกโชติพงศ์ พนักงานสถติิ

7.นางสาวพรทพิย์  สอนบญุปาน พนักงานสถติิ

8.นายสมรักษ ์ แสงอาวุธ พนักงานสถติิ

9.นายชยัศักด์ิ  รักษาบลัย์ พนักงานสถติิ

10.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถติิ

11.นางสาวนันทา  ชมุศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

12.นางสาวฐิยาดา  ชรัูตน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

13.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

14.นางสาววรรณวิมล  ขนุศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

15.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

16.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั ให้ปฏิบัติหน้ำที่

สว่นภูมิภาค
109 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้งชัว่คราว ๑๓ มิ.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการในการสอบ 1.นางกาญจนา  กาวชู เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

คัดเลือกบคุคลเปน็ลูกจา้ง 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ชัว่คราว 3.นางสาวธัญฑิกา  ยืนสกลุ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

4.นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
5.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

110 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๒๙ ส.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นางละอองดาว  คมสัน สถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี
พนักงานราชการ สังกดัส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี การประเมินผลการปฏิบติังาน 2.นางกาญจนา  กาวชู หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

ของพนักงานราชการ 3.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน
4.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

111 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา คัดสรร ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน ๔ ก.ย. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสรรหา คัดสรร 1.นางกาญจนา  กาวชู หวัหน้าฝ่ายปฏิบติัการสถติิ

หรือต่อสัญญาจา้งลูกจา้งชัว่คราวโครงการต่าง ๆ ประเมินบคุคล เพือ่ปฏิบติังาน 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ หวัหน้าฝ่ายวิชาการสถติิและวางแผน

หรือต่อสัญญาจา้งลูกจา้ง 3.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ลูกจา้งชัว่คราวโครงการต่าง ๆ

รวม 111 โครงกำร รวม 403 รำย

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์ส ำนัก/ แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการ

ด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จ านวน 6 โครงการ ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบ 
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 63 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จ านวน 111 โครงการ 
ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 403 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การรายงานเรื่อง การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
- ไม่มีการรายงานเรื่องการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเข้ามา 
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จากรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็นว่า 
ส านักงานสถิติจังหวัด จ านวน 76 แห่ง มีการรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 60 แห่ง ดังนี้ 

 
(1) กาญจนบุรี 18  โครงการ (31) อุตรดิตถ์ 19  โครงการ 
(2) จันทบุรี 11  โครงการ (32) กาฬสินธุ์   7  โครงการ 
(3) ฉะเชิงเทรา 12  โครงการ (33) ชัยภูมิ 15  โครงการ 
(4) ชลบุรี 10  โครงการ (34) นครพนม 27  โครงการ 
(5) ชัยนาท   8  โครงการ (35) นครราชสีมา   4  โครงการ 
(6) นครนายก 16  โครงการ (36) บุรีรัมย์   2  โครงการ 
(7) นครปฐม 11  โครงการ (37) มหาสารคาม 18  โครงการ 
(8) ปทุมธานี   8  โครงการ (38) ยโสธร 25  โครงการ 
(9) ประจวบคีรีขันธ์ 22  โครงการ (39) ร้อยเอ็ด 10  โครงการ 
(10) ปราจีนบุรี 16  โครงการ (40) เลย   2  โครงการ 
(11) พระนครศรีอยุธยา 17  โครงการ (41) ศรีสะเกษ   3  โครงการ 
(12) เพชรบุรี 29  โครงการ (42) สกลนคร 16  โครงการ 
(13) ระยอง 16  โครงการ (43) สุรินทร์ 16  โครงการ 
(14) ราชบุรี 32  โครงการ (44) หนองคาย   5  โครงการ 
(15) ลพบุรี 18  โครงการ (45) หนองบัวล าภู 15  โครงการ 
(16) สมุทรสงคราม 48  โครงการ (46) อุบลราชธานี 22  โครงการ 
(17) สมุทรสาคร 24  โครงการ (47) บึงกาฬ 12  โครงการ 
(18) อ่างทอง 23  โครงการ (48) กระบี่ 27  โครงการ 
(19) ก าแพงเพชร   5  โครงการ (49) ชุมพร 25  โครงการ 
(20) เชียงราย 16  โครงการ (50) ตรัง 14  โครงการ 
(21) นครสวรรค์ 14  โครงการ (51) นครศรีธรรมราช   7  โครงการ 
(22) น่าน   9  โครงการ (52) นราธิวาส 23  โครงการ 
(23) พิจิตร 18  โครงการ (53) ปัตตานี 37  โครงการ 
(24) พิษณุโลก 25  โครงการ (54) พังงา 74  โครงการ 
(25) เพชรบูรณ์ 45  โครงการ (55) พัทลุง 17  โครงการ 
(26) แพร่ 10  โครงการ (56) ภูเก็ต 39  โครงการ 
(27) แม่ฮ่องสอน 13  โครงการ (57) ยะลา 16  โครงการ 
(28) ล าปาง 10  โครงการ (58) สงขลา 20  โครงการ 
(29) ล าพูน   9  โครงการ (59) สตูล 21  โครงการ 
(30) สุโขทัย 15  โครงการ (60) สุราษฎร์ธานี 14  โครงการ 
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และรายงานเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการรายงาน 34 แห่ง ดังนี้ 
 
(1) กาญจนบุรี   7  โครงการ (18) ชัยภูมิ   7  โครงการ 
(2) ฉะเชิงเทรา   1  โครงการ (19) นครพนม   5  โครงการ 
(3) ชลบุรี   2  โครงการ (20) นครราชสีมา   1  โครงการ 
(4) นครนายก   2  โครงการ (21) มหาสารคาม   3  โครงการ 
(5) นครปฐม   1  โครงการ (22) ยโสธร   2  โครงการ 
(6) ประจวบคีรีขันธ์   5  โครงการ (23) สุรินทร์   2  โครงการ 
(7) ระยอง   7  โครงการ (24) หนองบัวล าภู   1  โครงการ 
(8) ราชบุรี   2  โครงการ (25) กระบี่   1  โครงการ 
(9) ลพบุรี   1  โครงการ (26) ชุมพร 10  โครงการ 
(10) สมุทรสงคราม   5  โครงการ (27) นราธิวาส   2  โครงการ 
(11) ตาก   1  โครงการ (28) ปัตตานี 10  โครงการ 
(12) พิษณุโลก   1  โครงการ (29) พังงา   1  โครงการ 
(13) เพชรบูรณ์   1  โครงการ (30) พัทลุง   1  โครงการ 
(14) ล าปาง 11  โครงการ (31) ภูเก็ต   4  โครงการ 
(15) ล าพูน   5  โครงการ (32) ยะลา   1  โครงการ 
(16) สุโขทัย   1  โครงการ (33) สงขลา   1  โครงการ 
(17) อุตรดิตถ์   1  โครงการ (34) สุราษฎร์ธานี   5  โครงการ 
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ปัญหาและอุปสรรค 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2560 - กันยายน 2560) พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 

๑. ระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๙ ก าหนดว่า “เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือคณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวม
รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป” แต่ปรากฏว่ายังมีส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด
ที่ส่งแบบตรวจสอบและรับรองตนเองแนบท้ายเกินก าหนดในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
และส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัดไม่ส่งแบบตรวจสอบและรับรองตนเองแนบท้ายในรอบ 6 เดือนหลัง  
(เมษายน 2560 - กันยายน 2560) 

 ๒. ส านักงานสถิติหลายจังหวัด ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติในคู่มือระเบียบส านักงานสถิติ
แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๘ 
เนื่องจาก เอกสารแบบตรวจสอบและรับรองตนเองแนบท้ายไม่ครบและไม่ถูกต้อง กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมมีการ
ติดตามทวงถามถึงเอกสารที่ยังไม่ครบและไม่ถูกต้องกับทางสถิติจังหวัด จึงได้แนะน าวิธีการส่งเอกสารเพ่ิมเติม
อย่างเป็นระยะ 

ดังนั้น กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
ปรับปรงุการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2561 ไว้ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน
การมผีลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

3. ท าหนังสือติดตาม/ทวงถาม ส านักงานสถิติจังหวัดที่ไม่ได้จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรอง
ให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ 

โดยในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้มีการทบทวนระเบียบส านักงาน
สถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. ๒๕๕9 และได้ด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวไปแล้ว ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 11/ว68 ลงวันที่  
20 กันยายน 2559 

2. ซักซ้อมความเข้าใจ การใช้แบบฟอร์มต่างๆ ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  
ที่ 11/ว (58/195) (ยธ 1204/ว504) ลงวันที่ 8 มกราคม 2559 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติตามหลักสูตร “การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร 
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ที่ 11/18 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 
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4. ให้กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค ช่วยชี้แจงท าความเข้าใจ กับเจ้าหน้าที่สถิติ
จังหวัด เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 18 และ
ข้อ 19 อย่างเคร่งครัดในคราวออกตรวจราชการ ตามหนังสือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรมที่ 11/(58/195) 
(ยธ 1204/ว504) ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

แต่ปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงานของสถิติจังหวัดบางจังหวัดที่ไม่รายงานผลการ
ด าเนินงานและปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ยังคงมีอยู่ 
ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานฯ จะต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ และต้องทบทวนระเบียบ
ดังกล่าวให้ง่ายต่อการปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
              (นางสุดารัตน์  ขวัญดี) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 


