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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สานักงานเลขานุการกรม
สานักงานสถิติแห่งชาติ
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสถิติแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)
ตามที่ สานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทาระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารแนบ ๑) และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ ๒) ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ ใช้เป็น
เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สานักงานสถิติแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้มกี ารวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่
และผลประโยชน์ของทางราชการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจ จั ย และควบคุมกระบวนการปฏิบั ติงาน เพื่อลดมูล เหตุของโอกาสที่จะทาให้ เกิดความเสี ยหายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย จากการปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ความขั ด แย้ ง ระหว่ าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนาไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
ปัจจัยเสี่ยง
๑. การระบุ ที่ ม าของปั จ จั ย เสี่ ย งในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ในงานวิ จั ย ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหน่วยงานที่มีหน้าที่เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ได้ระบุพฤติกรรมของข้าราชการประจา ซึ่ งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน ดังนี้
๑) การรั บ ผลประโยชน์ ห รื อ การเรี ย กร้ อ งสิ่ ง ตอบแทนจากการปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ
๒) การเบียดบังทรัพย์สินหรือทรัพยากรต่าง ๆ ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประจา เป็นต้น
๓) การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องโดยอาศั ยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้สิทธิใน
การเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนายาไปใช้ในคลินิกส่วนตัว การนารถราชการไปใช้ในกิ จธุระส่วนตัว และการเบิก
ค่าน้ามัน การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นต้น

-3-2๒. การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนซึ่งเป็นระบบ/กลไก/เครื่องมือในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างหนึ่ง เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕60
ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า มีข้อร้องเรียนเกี่ ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จานวน 27 เรื่อง จาแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้
1) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
2) เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการ จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 2.1) มารยาทเจ้าหน้าที่เดินสนาม 2.2) ไม่มีจิตสานึก
2.3) การคัดเลือกเข้าบรรจุผู้ช่วยพนักงานสถิติ และ 2.4) พนักงานราชการทาตัวไม่เหมาะสมในสถานที่ราชการ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ใดกระทาผิดวินัย จึงเห็นควรยุติเรื่อง
3) การเสนอแนะ/การแสดงความคิดเห็ น จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 3.1) หนี้นอกระบบ
3.2) กรณีการฝึกอบรม Infographic 3.3) กรณีโพสต์ข้อความทางเฟสบุ๊คส่วนตัว และ 3.4) กรณีเปิดโปง
กระชากหน้ากากพฤติกรรมสานักโพลท์ และโหรเชลียร์ จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ และดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
4) การสอบถาม จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 4.1) การสอบถามสถิติจานวนอายุ ปี 2559 ทั้ง 50 เขต
ในกรุงเทพฯ 4.2) กรณีอยากทราบการสารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยฯ 4.3) สอบถามเกี่ยวกับรายได้
ต่อครัวเรือน ปี พ.ศ. 2558 และ 4.4) จัดคนเข้าร่วมพิธี จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ และดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
5) การขอข้อมูลต่างๆ จานวน 8 เรื่อง ได้แก่ 5.1) ขอตารางสถิติสารวจการประมวลข้อมูล
พื้นที่การก่อสร้าง ในรูปแบบ Excel 5.2) ขอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค CPI 5.3) อยากทราบสถิติย้อนหลัง 25 ปี
5.4) ขอข้อมูล ทาสัมมนา 5.5) สถิติประชากร 5.6) 10 อันดับโรคติดต่อในประเทศไทยและโรคติดต่อใน
ประเทศไทย ปี 59 5.7) ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้เมล็ดกาแฟ และ 5.8) ข้อสงสัย (ข้อมูลผิดพลาด) จากการ
ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ
และดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว
จากพฤติกรรมเชิงประจักษ์ตามแหล่งข้อมูลในข้อ ๒ มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการระบุ
ที่มาของปัจจัยเสี่ยงตามแหล่งข้อมูลในข้อ ๑ เพียงเรื่องเดียว คือ การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องโดยอาศั ยโอกาส
ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคานึงถึงหรือพิจารณาประกอบด้วย เช่น ค่านิยมเชิง
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรที่ไม่เห็นว่าการกระทาที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่อง
ส่วนรวมเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจหรือขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ทาให้ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมา
ดังนั้ น ในการประเมิน ความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในส านักงาน
สถิติแห่งชาติ เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันเรื่องดังกล่าว จึงยังต้องหยิบยกพฤติกรรมการระบุที่มา
ของปั จ จั ย เสี่ ย งตามแหล่ ง ข้อ มูล ในข้อ ๑ และปั จจั ยจากพฤติกรรมเชิ งประจัก ษ์ต ามแหล่ งข้ อมู ล ในข้ อ ๒
มาพิจารณาประกอบกัน

-3๓. การกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่โดยเฉลี่ย/คาอธิบาย
สูงมาก
1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
สูง
1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง
ปานกลาง
1 ปี ต่อ ครั้ง
น้อย
2-3 ปี ต่อครั้ง
น้อยมาก
5 ปี ต่อครั้ง

ระดับ
5
4
3
2
1

เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่โดยเฉลี่ย/คาอธิบาย
ระดับ
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
5
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
4
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
3
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
2
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
1

- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
มูลค่า /คาอธิบาย
มีการสูญเสียทรัพย์สินอย่างมหันต์ ผลการปฏิบัติงาน
รุนแรงที่สุด
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ค่อนข้างรุนแรง
ตามเป้าหมายเท่าที่ควร
มีการสูญเสียทรัพย์สินมาก ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ปานกลาง
ตามเป้าหมายพอสมควร
มีการสูญเสียทรัพย์สินพอสมควร ผลการปฏิบัติงาน
น้อย
เป็นไปตามเป้าหมายพอสมควร
มีการสูญเสียทรัพย์สินเล็กน้อย ผลการปฏิบัติงาน
น้อยมาก
เป็นไปตามเป้าหมาย

ระดับ
5
4
3
2
1

- เกณฑ์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
เขตสี

มาตรการควบคุม

ระดับความเสี่ยงต่า
ระดับความเสี่ยงปานกลาง

ช่วงระดับ
ความเสี่ยง
1-3 คะแนน
4-9 คะแนน

เขียว
เหลือง

ระดับความเสี่ยงสูง

10-16 คะแนน

ส้ม

ระดับความเสี่ยงสูงมาก

17-25 คะแนน

แดง

ยอมรับความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ระดับความเสี่ยง

-4-

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ
(Impact)

- เกณฑ์ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
1

10
15
20
8
12
16
6
9
12
4
6
8
2
3
4
2
3
4
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

25
20
15
10
5
5

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ โดยสามารถ
สรุ ป ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย ง และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
วัตถุประสงค์
ของการควบคุม
การรั บ ผลประโยชน์
หรื อ การเรี ย กร้ อ งสิ่ ง
ตอบแทนจากการ
ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่
ความรับผิดชอบ

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

1) รับ/เรียกรับ /ยอมรับผลประโยชน์
2) หักค่าใช้จ่าย หรือ เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ ายจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อจัดหาของขวัญ
3) เบียดบังผลประโยชน์ ที่เป็น
ตั ว เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
4) การให้ ข องขวั ญ ของก านั ล
หรื อ จ่ า ยผลประโยชน์ เพื่ อ ให้
ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
ระดับ หรือความดีความชอบ
การเอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ 3) อาศั ย โอกาสในการ 1) ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
พวกพ้ อ ง โดยอาศั ย ปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์ เพื่ อ แสวงหาประโยชน์ แ ก่ ต น
โอกาสในการปฏิ บั ติ แก่พวกพ้อง
หรื อ พวกพ้ อ ง หรื อ ครอบครั ว
หน้าที่
หรือคนรู้จัก
2) ด าเนิ น การใดๆ ที่ เ ป็ น การ
ช่ ว ยเหลื อ ญาติ มิ ต ร หรื อ พวก
พ้ อ งให้ ไ ด้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
ในตาแหน่งงานใดๆ ใน สสช./
สถจ.
การเบียดบังทรัพย์สิน
หรื อ ทรั พ ยากรต่ า งๆ
ของทางราชการ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว

1) อาศั ย ต าแหน่ ง หน้ า ที่
แสวงหาผลประโยชน์
2) อาศั ย โอกาสในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ สวงห า
ผลประโยชน์

4) เบียดบังทรัพย์สินหรือ
ทรัพยากรต่างๆ ของทาง
ราชการ ไปใช้ ป ระโยชน์
ส่วนตัว

1) น าทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์
ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
๒) ใช้ เ วลาท าการของราชการ
ปฏิบัติงานอื่น ที่มิใช่งานราชการ

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง
5
5
5

5

5

5

5

5

5

-5จากการพิจ ารณาค่าระดับความเสี่ยง และการจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงพบว่า
ทุกปัจจัยเสี่ยงที่ระบุมาในข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดสูง และส่งผลกระทบที่รุนแรง ดังนั้น ในการพิจารณากาหนด
กิ จ กรรมการควบคุ ม ในแต่ ล ะสาเหตุ ข องความเสี่ ย งให้ เ หมาะสม จ าเป็ น ต้ อ งน าปั จ จั ย เสี่ ย งดั ง กล่ า ว
มากาหนดเป็ นระเบี ย บภายในของหน่ ว ยงาน กาหนดกลไกการควบคุม การกากับดูแล และ การรายงาน
ทั้งในเชิงป้องกันและปราบปราม โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสองส่วน ประกอบด้วย
๑) การปฏิบัติในเชิงป้องกัน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา คณะกรรมการควบคุมและป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ
เป็นประธานกรรมการ รองผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ เลขานุการกรม และ ผู้ตรวจราชการกรม โดยมี
ผู้อานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
พร้ อมข้ อ เสนอแนะ ต่ อคณะกรรมการควบคุ ม และป้ องกั น การมี ผ ลประโยชน์ ทั บซ้ อนของบุ ค ลากร และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติทุก ๆ ๖ เดือน
๒) การปฏิบัติในเชิงปราบปราม จาเป็นต้องนากลไกด้านวินัยมากากับดูแลในเรื่องดังกล่าว
และเป็ น หน้ าที่รั บ ผิ ดชอบของกลุ่ ม นิ ติก าร ที่จ ะต้ องด าเนิ นการในเชิงปราบปรามให้ เ ป็น ไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากระเบี ย บส านั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
บุคลากรในการปฏิบั ติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ กาหนดให้ ต้องมีการ
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านโดยวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของหน่ ว ยงาน พร้ อ ม
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานสถิติแห่งชาติภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 จะใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดาเนินงานตาม
ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕60 ถึง
เดือนมีนาคม ๒๕๖1) และจากสรุปผลการดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (รอบตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1)
๑. จากผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บส านั ก งานสถิ ติแ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกัน การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕60 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖1 สรุปได้ดังนี้

-6กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนกลำง)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
ศูนย์/สำนัก
และ
แบบ ผ.ท. 3
24 ก.ค. 60 สานักภูมิสารสนเทศสถิติ

1

จ้างปรับปรุงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน สานักภูมิสารสนเทศสถิติ (ชัน้ 3)

2

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จานวน 1 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
รุ่น Veriton M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206100013587-0938-0077/56

3 ต.ค. 60

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ นิตกิ าร

3

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
เปลีย่ นกรองน้ามันดีเซล เปลีย่ นไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค
น้ามันเฟืองท้าย น้ามันเกียร์ และตรวจเช็ค อาการวิ่งมีเสียงดัง
และหอน อาการเบรครถแล้วสัน่ ของรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า
ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020013458-0702-0007/56

4 ต.ค. 60

4

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
เปลีย่ นไส้กรองอากาศ เปลีย่ นกรองโซล่า เปลีย่ นน้ามันเกียร์
น้ามันเฟืองท้าย เปลีย่ นอินเตอร์คูลเลอร์ ของรถยนต์
ยีห่ อ้ อีวูซุ ทะเบียน ชย-2713 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00120602005733-0702-0002/50

5

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1.นางสาวสายสุข วัชรเสรี
2.นายสารวม สุขสมเชาว์
3.นางหทัยรัตน์ โพธิ์แจ้ง
4.นายอรุณ สีแดง

นักวิชาการช่างศิลป์ชานาญการ
นักวิชาการช่างศิลป์ชานาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นายช่างศิลป์ชานาญงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวดวงฤทัย อาไพรัตน์
2.นางสาวจุไรรัตน์ บัวทอง
3.นางสาวสโรชา พัฒนวิบลู ย์

นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป
พนักงานบริหารทัว่ ไป

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร
3.นายฐิตวิ ัฒน์ รัตนา

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

4 ต.ค. 60

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร
3.นายถนอม ประภารัตน์

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยีห่ อ้ Samsung รุ่น CLP-775ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-135640943-001/56

6 ต.ค. 60

กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายจิร วัส พูลทรัพย์
2.นางนิภาพรรณ บรมพิชยั ชาติกลุ
3.นายบดินทร์ อึง่ ทอง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

6

จัดพิมพ์วารสาร สารสถิติ จานวน 4 ฉบับ ๆ ละ 2,000 เล่ม
รวมจานวนพิมพ์ 8,000 เล่ม

9 ต.ค. 60

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป

7

จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยีห่ อ้ Mitsubishi
รุ่น XL 1550U หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-120604008668-0512-0006/51

9 ต.ค. 60

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายวิเชียร ใหม่แก้ว

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบตั งิ าน

2.นายวีร ะชน ไม้สวุ งศ์
3.นายสิทธิชยั สัพโส

8

ค่าจ้างซ่อม Sound Control (ชุดจ่ายไฟและควบคุมห้องประชุม )
9 ต.ค. 60
ยีห่ อ้ Dis CU5905 และเครื่องควบคุมเสียง ยีห่ อ้ TOA
รุ่น A1712 (ส่วนควบคุมใช้คู่กบั DIS CU5905)
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060300-14882-0907-0003/57

9

- กลุม่ บริการและสนับสนุนคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
1.ย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan
1.1 โทรศัพท์ร ะบบ IP Phone เลขหมาย 02-142-1323
ย้ายจากห้องประชุม 402 ไปยังห้อง 403 (ข้างห้องผสช.)
2.เปลีย่ นรูปแบบการใช้งานเลขหมาย 02-142-1323
เป็นภายในกทม.อย่างเดียว
- กลุม่ ช่วยอานวยการ สานักงานเลขานุการกรม
2.1 เปิด Port Lan ณ ห้องทีป่ รึกษา ชัน้ 4

ศท. กลุม่ บริการและสนับสนุนระบบ ผูต้ รวจรับพัสดุ
คอมพิวเตอร์

10 ต.ค. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

นายวิเชียร ใหม่แก้ว

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ชานาญงาน

1.นายวัฒนา เอีย่ มอรุณไทย
2.นายวิเชียร ใหม่แก้ว

เจ้าหน้าทีเ่ ครื่องคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ชานาญงาน

-7กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนกลำง)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

10

จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton
X270 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9269-09380024/53
2.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton
M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-09380080/54
3.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton
M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-98420938-0073/54

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

ศูนย์/สำนัก

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่

10 ต.ค. 60 กองสถิตพิ ยากรณ์ กลุม่ คลังข้อมูล

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๘ ต.ค. ๖๐ กองสถิตสิ งั คม กลุม่ สถิตธิ ุร กิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และบริการ

1.นางสาวบุบผา สิงห์สามารถ
2.นางสาวมัณฑนา เปงปัน
3.นายเทวิน สาตร์สงู เนิน
1.นางวิสณี พูลทรัพย์
2.นางสาวพัชยา เลาสุทแสน
3.นางสาวภารดี แซ่เฮง
1.นางสาวสมใจ มูลสาร
2.นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน
3.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

๑๙ ต.ค. ๖๐ กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

17 ต.ค. 60 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์
2.นายจิร วัส พูลทรัพย์
3.นายบดินทร์ อึง่ ทอง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสังเวียน เชาวลิต
2.นางนพรัตน์ ทองสว่าง
3.นางพัชราพร เนขุนทด
1.นายวรวุฒิ ไพศาลภูมิเศรษฐ์
2.นางสาวรุจริ า พรมมาตย์
1.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงดาร
2.ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนีย์ รามัญจิตต์
3.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
น่างช่างศิลป์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

11

จ้างพิมพ์ซองขยายข้างสีนาตาลบรรจุ
้
แบบสอบถาม
โครงการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2561 จานวน 5,500 ซอง

12

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ HP Officejet Pro K8600
๒๐ ต.ค. ๖๐ กองนโยบายและวิชาการสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10080-0944-0016/54
กลุม่ ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
2.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND
๒๔ ต.ค. ๖๐
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-14804-0942-0005/57
3.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
๓๐ ธ.ค. ๖๐
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10012-0942-0025/54

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ พัฒนาแผนทีส่ ถิตภิ ูมิภาค 1
กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ พัฒนาทรัพยากรบุค คล

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

13

จ้างพิมพ์แบบสอบถามและแผ่นปกแบบสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 จานวน 52,000 เล่ม

24 ต.ค. 60 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์
2.นายจิร วัส พูลทรัพย์
3.นายบดินทร์ อึง่ ทอง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

14

จ้างย้ายโทรศัพท์และเปิด Port lan ดังนี้
กลุม่ ส่งเสริมวิชาการสถิติ กองนโยบายและวิชาการสถิติ
1.ค่าบริการย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan
1.1โทรศัพท์เลขหมาย 02-142-1283 และ 02-142-1284
จานวน 2 เลขหมาย
1.2 ค่าบริการย้าย Port Lan
ย้ายจากกลุม่ วิเทศสัมพันธ์ สานักพัฒนาบุค ลากร ชัน้ 2
ไปยังกลุม่ ส่งเสริมวิชาการสถิติ กองนโยบายและวิชาการสถิติ
ชัน้ 3 จานวน 2 จุด

25 ต.ค. 60 กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ ส่งเสริมวิชาการสถิติ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางเยาวภา มณี ฉาย

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

15

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
ตรวจเช็ค ระบบหม้อน้า ตรวจเช็ค ความร้อน และภายใน
ห้องเครื่อง ของรถยนต์ ยีห่ อ้ อีซซู ุ ทะเบียน อห-6111
หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0014/47

27 ต.ค. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

16

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง ไส้กรองน้ามันเครื่องตรวจเช็ค
สภาพเครื่องยนต์ ตรวจเช็ค ระบบคลัช ตรวจเช็ค และเติมน้ามัน
เกียร์ น้ามันเฟืองท้าย ของรถยนต์ ยีห่ อ้ อีซซู ุ ทะเบียน
ษณ-6010 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0007/47

30 ต.ค. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

17

จัดซือ้ แบตเตอรี่ร ถยนต์ สาหรับรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า
ทะเบียน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020016315-0702-0006/58 จานวน 1 ลูก

30 ต.ค. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายนาโชค ชุม่ พึง่
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

-8กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนกลำง)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
ศูนย์/สำนัก
และ
แบบ ผ.ท. 3
30 ต.ค. 60 กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุม่ งานวิเคราะห์และพยากรณ์

18

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-92860942-0001/53
2.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-100260942-0039/54

19

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
๓๐ ต.ค. ๖๐ ศท.ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9991-0942-0004/54

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1.นางสางนิตยา ปะอินทร์
2.นางสาวอังสนา เพชรศักดิว์ งศ์
3.นางสาวจิตการ ศุภศักดิธ์ ารง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป

1.นางสาวณั ชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์
2.นางยุพนิ แสงทอง
3.นางสมศจี สุทธิพงษ์
1.นางสาวพัชยา เลาสุทแสน
2.นางสาวภารดี แซ่เฮง
3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิน่ ป่า

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

2.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น CLP-770ND
๑๓ ธ.ค. ๖๐ กองสถิตสิ งั คม กลุม่ สถิตแิ รงงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10063-0943-0003/54

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

20

จ้างพิมพ์ร ายงาน จานวน 2 รายการ ดังนี้
1.สรุปผลทีส่ าคัญ สารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จานวน 1,500 เล่ม
2.สรุปผลทีส่ าคัญ การมีอปุ กรณ์ รับชมรายการโทรทัศ น์ใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2560 จานวน 300 เล่ม

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม
2.นางสาวสุภิญญา คามั่น
3.นายสมใจ ชวนละคร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

21

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
2 พ.ย. 60
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10018-0942-0031/54

กองนโยบายวิชาการสถิติ
กลุม่ ส่งเสริมวิชาการสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายอนัค พันธ์ อาวะกุล
2.นางสาวสุนิสา นาคสังข์
3.นางศิรินทร์ทพิ ย์ ทรงฤทธิ์
1.นางวิสณี พูลทรัพย์
2.นางสาวพัชยา เลาสุทแสน
3.นางสาวภารดี แซ่เฮง
1.ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงสุนีย์ รามัญจิตต์
2.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา
3.นางสาวญมณ ประเสริฐพุม่

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป
พนักงานบริหารทัว่ ไป

2 พ.ย. 60

2.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ HP Color Laserjet P3005
10 พ.ย. 60 กองสถิตสิ งั คม กลุม่ สถิตแิ รงงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-6265-0942-0014/51

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

3.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ HP Laserjet Pro รุ่น P1102
หมายเลขครุภัณฑ์ สพป-0942-003-01/53

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

24 พ.ย. 60 กองนโยบายวิชาการสถิติ
กลุม่ พัฒนาทรัพยากรบุค คล
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จ้างซ่อมเครื่อง Printer จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
3 พ.ย. 60
1.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10049-0942-0062/54
2.เครื่อง Printer ยีห่ อ้ HP Color Laserjet 2600N
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-8634-0943-0008/51

กองสถิตสิ งั คม กลุม่ สถิตปิ ระชากร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
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จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
เปลีย่ นไส้กรองอากาศ ตรวจเช็ค น้ามันเฟืองท้าย น้าม้นเกียร์
ของรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ฮว-1193
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020017733-0702-0002/59

6 พ.ย. 60

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายวรากร ขวัญดี
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
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จ้างพิมพ์ร ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560
จานวน 1,000 เล่ม

8 พ.ย. 60

กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์
2.นายจิร วัส พูลทรัพย์
3.นายบดินทร์ อึง่ ทอง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

25

จ้างพิมพ์ร ายงานการสารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 จานวน 350 เล่ม

10 พ.ย. 60 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม
2.นางสาวสุภิญญา คามั่น
3.นายสมใจ ชวนละคร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

-9กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนกลำง)
ลำดับ ที่
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ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

ศูนย์/สำนัก

จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จานวน 2 เครื่อง ดังนี้
1.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton X270
๑๓ พ.ย. ๖๐ กองสถิตพิ ยากรณ์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9280-0938-0035/53

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายเสริมชาย พรหมเทพ
2.นางสาวประดิษฐา ลิขติ พัฒนะกุล
3.นส.สุจติ รา โยธะคง
1.นายเสริมชาย พรหมเทพ
2.นางสาวสุค รีม กันไชย
3.นางสาวสาณี เรืองพยัค ฆ์

นายช่างศิลป์ชานาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการ

2.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton X270
๒๖ ม.ค. ๖๑ กองสถิตพิ ยากรณ์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9255-0938-0010/53

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม เปิด Port Lan ดังนี้
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป กองสถิตสิ งั คม
1.โทรศัพท์เลขหมาย 02-142-3341 จานวน 1 เลขหมาย
2.ค่าบริการเปิด Port Lan จานวน 1 จุด
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป กองสถิตพิ ยากรณ์
3.ค่าบริการเปิด Port Lan จานวน 1 จุด

16 พ.ย. 60 กองสถิตสิ งั คม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายบดินทร์ อึง่ ทอง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

28

จ้างเปลีย่ นไส้กรองน้ามันดีเซล (กรองโซล่า) สาหรับรถยนต์
ยีห่ อ้ โตโยต้า ทะเบียน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 110501-12060200-13458-0702-0007/56

16 พ.ย. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายฐิตวิ ัฒน์ รัตนา
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
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จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยีห่ อ้ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre16 พ.ย. 60 กองสถิตสิ าธารณมติ
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12060100-14643-09060006/57 รายการอะไหล่ทเี่ ปลีย่ นดังนี้
- ดรัมลูกกลิง้ สร้างภาพ (CT350942) จานวน 1 ลูก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอารี วงษ์สวุ รรณ์
2.นายทีปสร สุกษมภัทร์
3.นางสาวงามทิพย์ คากลัด

เจ้าพนักงานธุร การอาวุโส
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
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จ้างย้ายโทรศัพท์และเปิด Port Lan ดังนี้
1.ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป กองสถิตสิ งั คม
1.1 ค่าบริการย้ายโทรศัพท์ จานวน 13 เลขหมาย
1.นางสาวจันทรัตน์ โกยทอง
2.นางสาวดวงฤทัย อาไพ
3.นางสาวจุไรรัตน์ บัวทอง
1.นางปนัดดา สุขขา
2.นางสาวจันทรัตน์ โกยทอง
3.นางสาวอุร ชา นุชเหลือบ

เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
นิตกิ รปฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป
ผอ.กลุม่ คุ้มครองจริยธรรม
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
พนักงานบริหารทัว่ ไป

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

- กลุ่มนิติการ 02-143-1266 และ 02-141-7288-9

๒๑ พ.ย. ๖๐ สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ นิตกิ าร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 02-143-1348 และ
02-142-1327

๒๒ พ.ย. ๖๐ สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ คุ้มครองจริยธรรม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- กลุ่มสารบรรณ 02-142-1322 และ 02-143-8109
- กลุ่มการเจ้าหน้าที่ 02-142-12-1 และ 02-143-8111
- กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 02-141-7311-2 ,02-142-1316
และ 02-143-8107
- กลุม่ คุ้มครองจริยธรรม 4 จุด (หัวเครื่อง 2 จุด/ACC 2 จุด)
- กลุม่ นิตกิ าร 9 จุด (หัวเครื่อง 3 จุด/ACC 6 จุด)
- กลุม่ สารบรรณ 1 จุด (หัวเครื่อง)
- กลุม่ การเจ้าหน้าที่ 4 จุด (หัวเครื่อง 1 จุด/ACC 3 จุด)
- กลุม่ ยุทธศาสตร์และแผนงาน 3 จุด (หัวเครื่อง)
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-14804-0942-0005/57
31

จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปพร้อมเข้าเล่มรายงานการสารวจภาวะ
การทางานของประชากร ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน
2560) จานวน 450 เล่ม

22 พ.ย. 60 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-10กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนกลำง)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
ศูนย์/สำนัก
และ
แบบ ผ.ท. 3
23 พ.ย. 60 กองนโยบายและวิชาการสถิติ

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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จ้างย้ายโทรศัพท์และ Portlan ดังนี้
- ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป กองนโยบายและวิชาการสถิติ
1.ย้ายโทรศัพท์และ Portlan
1.1 ค่าบริการย้ายโทรศัพท์ IP Phone จานวน 11 จุด
1.2 ค่าบริการย้ายโทรศัพท์ สาหรับโทรสาร จานวน 2 จุด
1.3 ค่าบริการย้าย Port Lan รวม 26 จุด
- Port Lan กับหัวเครื่องโทรศัพท์ จานวน 11 จุด
- Port Lan ประเภท ACCESS จานวน 15 ชุด
2.เปิด Port Lan
2.1 ค่าบริการเปิด Port Lan จานวน 41 จุด
2.2 ค่าบริการรายเดือนๆ ละ 42.80 บาท/จุด
M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-0938-00808/54
3.เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton
M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-98420938-0073/54
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จ้างติดตัง้ จุดเชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต UTP Cat6 และปลัก๊ ไฟฟ้า
กลุม่ สถิตปิ ระชากร กองสถิตสิ งั คม
1.เดินสายระบบ Lan พร้อมอุปกรณ์ ติดตัง้ มาตรฐาน Cat6
ณ กลุม่ สถิตปิ ระชากร กองสถิตสิ งั คม จานวน 4 จุด
2.ติดตัง้ ระบบไฟฟ้าเต้ารับคู่เสียบขากลมเบน มีกราวด์
ยีห่ อ้ PANASONIC ติดตัง้ ณ กลุม่ สถิตปิ ระชากร กองสถิตสิ งั คม
จานวน 4 จุด
กลุม่ พัฒนาทรัพยากรบุค คล กองนโยบายและวิชาการสถิติ
3.เดินสายระบบ Lan พร้อมอุปกรณ์ ตดิ ตัง้ มาตรฐาน CAT6
จานวน 5 จุด

24 พ.ย. 60 กองนโยบายและวิชาการสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๘ ธ.ค. ๖๐ กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จ้างซ่อมประตู มีร ายละเอียดดังนี้
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
1. แก้ไขบานประตูปดิ ไม่สนิท (อยูใ่ นระยะเวลาการรับประกัน)
2 .แก้ไขประตูเบียด บานประตูตก
- เปลีย่ นโช๊ค
- แก้บานประตูเบียด
กลุม่ บริหารพัสดุ สานักงานเลขานุการกรม ซ่อมเปลีย่ น
3.กุญแจสวิง
( แก้บานประตูปดิ ไม่สนิท อยูใ่ นระยะเวลารับประกัน )

29 พ.ย. 60 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
และการสือ่ สาร
สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ บริหารพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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จ้างเปลีย่ นกรองโซล่า ตรวจเช็ค ระบบเบรคเวลาเบรคแล้ว
พวงมาลัยสัน่ (เจียร์จานดิสเบรคหน้า ซ้าย-ขวา) สาหรับ
รถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า ทะเบียน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-16315-0702-0006/58

30 พ.ย. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

36

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
เปลีย่ นไส้กรองอากาศ เปลีย่ นเช็ค /ตรวจเติมน้ามันเกียร์
เปลีย่ นเช็ค /ตรวจน้ามันเฟืองท้าย รถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า
ทะเบียนรถยนต์ ฮย-2321 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-14613-0702-0001/57

37

จ้างย้ายโทรศัพท์และ Portlan ดังนี้
- กลุม่ พัฒนาทรัพยากรบุค คล กองนโยบายและวิชาการสถิติ
1.1 ย้ายโทรศัพท์ เลขหมาย 02-142-1281-2
จานวน 2 เลขหมาย
1.2 ย้าย Port Lan จานวน 2 Port

34

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1.นางสาวสายสุข วัชรเสรี
2.นายสารวม สุขสมเชาว์
3.นายอรุณ สีแดง
4.นางหทัยรัตน์ โพธิ์แจ้ง

นักวิชาการช่างศิลป์ชานาญการ
นักวิชาการช่างศิลป์ชานาญการ
นายช่างศิลป์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

1.นางนลินี ทองสว่าง
2.ว่าทีร่ ้อยตรีหญิงสุนีย์ รามัญจิตต์
3.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา
1.นางอรศรี ฮินท่าไม้
2.นางสาวกรรณิ การ์ เสนา
3.นางนิภาพรรณ บรมพิชยั ชาติกลุ

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

1.นายศักดิส์ ทิ ธิ์ โรคน้อย
2.นายสัมฤทธิ์ อินทศร
3.นายประพันธุ์ โชคสมพงษ์กลุ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อาวุโส
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายนาโชค ชุม่ พึง่
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

30 พ.ย. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายสุริยา ธรรมนาม
3.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

1 ธ.ค. 60

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร
2.ว่าที่ ร.ต.หญิงสุนีย์ รามัญจิตต์
3.นางสาววรวรรณ เสียงลือชา

นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ พัฒนาทรัพยากรบุค คล

-11กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนกลำง)
ลำดับ ที่

38

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
ศูนย์/สำนัก
และ
แบบ ผ.ท. 3
จ้างซ่อมเครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ ยีห่ อ้ DUPLO
6 ธ.ค. 60 สานักงานเลขานุการกรม
รุ่น DFC-100 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-13881กลุม่ สารบรรณ
0968-0001/56

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1.นายธีร เดช ธรรมโกศล
2.นายสุร ชาติ ช่วงทิพย์
3.นายพจน์ เนียมขุนทด

นายช่างพิมพ์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
พนักงานโรงพิมพ์

39

จ้างพิมพ์ร ายงานสรุปผลทีส่ าคัญ การสารวจอนามัยสวัสดิการ
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560
จานวน 1,000 เล่ม

7 ธ.ค. 60

กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

40

จ้างย้ายโทรศัพท์และเปิด Port Lan ดังนี้
1.กลุม่ สารบรรณ สานักงานเลขานุการกรม
1.1 เปลีย่ นจากเดิมสายนอก เลขหมาย 02-143-1349
เป็นสายใน จานวน 1 เลขหมาย

๗ ธ.ค. ๖๐

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ สารบรรณ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวรุจริ า โถทอง

พนักงานคอมพิวเตอร์

41

จ้างพิมพ์แบบสอบถามการสารวจการเคลือ่ นย้ายสินค้า
พ.ศ. 2561 จานวน 30,000 ชุด

13 ธ.ค. 60 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายบุญสิทธิ์ สุทธินุ่น
2.นายประวิทย์ บรรจง
3.นางสาววิไล ซึมกลาง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานบริหารทัว่ ไป

42

จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครางการสารวจยอดขายรายไตรมาส
พ.ศ. 2561 จานวน 60,000 แบบ

13 ธ.ค. 60 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวสมใจ มูลสาร
2.นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน
3.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

43

จ้างซ่อมเครื่อง Scanner ยีห่ อ้ Fujitsu รุ่น FI-6130LA
15 ธ.ค. 60 ศท.กลุม่ วิจยั และพัฒนา
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10087-0946-0004/54

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศักดิส์ ทิ ธิ์ โรคน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
2.นางสาวณั ชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน
3.นางยุพนิ แสงทอง
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

44

จ้างพิมพ์ร ายงานสรุปผลทีส่ าคัญสารวจการมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560
จานวน 1,500 เล่ม

18 ธ.ค. 60 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

45

จ้างตรวจเช็ค ระยะ 140,000 กม. เปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ น
กรองโซล่าตรวจเช็ค ระบบไฟส่องสว่าง ตรวจเช็ค ระบบเบรค
ของรถยนต์ ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020012939-0702-0017/55

18 ธ.ค. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

46

จ้างพิมพ์แบบสอบถามการสารวจธุร กิจทางการค้าและธุร กิจ
ทางการบริการ พ.ศ. 2561 จานวน 60,000 แบบ

20 ธ.ค. 60 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนันทาฉวี หงษ์สนธิ์
2.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์
3.นางเอือ้ อารีย์ สุขสมบูร ณ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานาบริหารทัว่ ไป

47

จ้างพิมพ์ร ายงานตัวชีว้ ัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร พ.ศ. 2559 จานวน 700 เล่ม

26 ธ.ค. 60 กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

48

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จานวน 1 เครื่อง ดังนี้
27 ธ.ค. 60 กลุม่ ตรวจสอบภายใน
1. เครื่อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-09-12061000-13525-0942-0018/56

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนรีกานต์ มณี อนิ ทร์

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการ

49

จ้างเปิดจุด Port lan จานวน 1 จุด บริเวณหน้าห้องทีป่ รึกษา
ชัน้ 4 ทิศ เหนือ จานวน 1 จุด

29 ธ.ค. 60 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นางสุรัตดา จุลศร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

50

จ้างพิมพ์แบบสอบถามการสารวจองค์การเอกชนทีไ่ ม่แสวงหา
กาไร พ.ศ. 2561 จานวน 35,000 เล่ม

8 ม.ค. 61

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวสมใจ มูลสาร
2.นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน
3.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

-12กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนกลำง)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
ศูนย์/สำนัก
และ
แบบ ผ.ท. 3
9 ม.ค. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

51

จัดซือ้ แบตเตอรี่ร ถยนต์ สาหรับรถยนต์ ยีห่ อ้ NISSAN
หมายเลขทะเบียน ฮท-6723 หมายเลขครุภณฑ์ 1105-0012060200-9493-0702-0004/53
- แบตเตอรี่ชนิดน้า ขนาด 12V 85Ah ยีห่ อ้ GS/GT195
จานวน 1 ลูก

52

จ้างตรวจเช็ค ช่วงล่าง (เวลาวิ่งเร็ว 80-100 กม./ชม.
9 ม.ค. 61
พวงมาลัยสัน่ รถมีอาการร่อนส่ายเวลาเบรคพวงมาลัยสัน่ )
สตาร์ทเงียบ ไม่มีไฟโชว์หน้าปัดบางครั้ง , เช็ค ยางรองฝาห้อง
เครื่องหลุดออกจากฝาของรถยนต์ ฮท-6723
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9493-0702-0004/53

53

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
จานวน 3 เครื่อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
๑๑ ม.ค. ๖๑ ศย.กลุม่ พัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รุ่น Veriton M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-85-1206100013674-0938-0164/56

สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

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

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

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

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

1.นายสุร ชัย นิลแสง
2.นายธงชัย บุปผากัณฑ์
3.นางสาวสุกญั ญา บรรดาศักดิ์
1.นางสาวบุบผา สิงห์สามารถ
2.นายดารงค์ศักดิ์ ศรีไพบูลย์
3.นายเทวิน สาตร์สงู เนิน
1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์
2.นายบดินทร์ อึง่ ทอง
3.นางสาวประภาพร สินทิพลา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
พิเศษ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานธุร การปฏิบตั งิ าน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
รุ่น Veriton X270 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-120610009261-0938/53
3.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยีห่ อ้ ACER
รุ่น Veriton M265 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-120610009294-0938-0055/53

๑๕ ม.ค. ๖๑ กองสถิตพิ ยากรณ์ กลุม่ คลังข้อมูลสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

54

จ้างพิมพ์แบบสอบถามการสารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสือ่ สารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561
จานวน 48,000 เล่ม

15 ม.ค. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

55

จ้างซ่อมรถยนต์ เนื่องจากเครื่องยนต์เร่งไม่ขนึ้ มีเสียงดัง
18 ม.ค. 61 สานักงานเลขานุการกรม
เปลีย่ นโช๊ค หลังและตรวจเช็ค ช่วงล่าง ของรถยนต์ ฮท-6724
กลุม่ ช่วยอานวยการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-9494-0702-0005/53

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร
3.นายปราโมทย์ เย็นแข

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

56

จ้างเปิดจุด Port Lan จานวน 3 จุด บริเวณห้อง
ผูอ้ านวยการสานักพัฒนาบุค ลากร (เดิม ) ชัน้ 2 ทิศ ใต้
ของกองนโยบายและวิชาการสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวมาลิดา ปานทวีเดช
2.นางสาวรวยริน กกกนทา
3.นางสาวอัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ

ผอ.กลุม่ ส่งเสริมวิชาการสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

57

จ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่อง เปลีย่ นไส้กรองน้ามันเครื่อง
23 ม.ค. 61 สานักงานเลขานุการกรม
ตรวจเช็ค เติมน้ามันเบรค น้ามันเฟืองท้าย ตรวจเช็ค ระบบเบรค
กลุม่ ช่วยอานวยการ
ของรถยนต์ ยีห่ อ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน ศจ-6008
กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00-12060200-01760702-0001/48

ผูต้ รวจรับพัสดุ

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

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

58

จ้างทาซองขยายข้างบรรจุแบบสอบถามโครงการสารวจการมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในสถานประกอบการ
พ.ศ. 2561 จานวน 2,000 ซอง

24 ม.ค. 61 กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์
2.นางสาวสุภิญญา คามั่น
3.นางสาวพรชนก บุญจีน

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานบริหารทัว่ ไป

59

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook
ยีห่ อ้ HP รุ่น Probook 4430ฆ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112061000-12827-0954-0002/55

29 ม.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนิตยา กิจสนาพิทกั ษ์
2.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร
3.ว่าที่ ร.ต.หญิงสุนีย์ รามัญจิตต์

นักทรัพยากรบุค คลชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ
นักทรัพยากรบุค คลชานาญการ

60

จ้างซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ยีห่ อ้ ACER รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภัณฑ์
1105-04-12061000-9904-0938-0135/54

7 ก.พ. 61

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายอนัค พันธ์ อาวะกุล
2.นางสาวอัมภาวรรณ ชัยประดิษฐ
3.นางสาวศิรินทร์ทพิ ย์ ทรงฤทธิ์

นักวิชากรสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
นักวิชากรสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

1 ก.พ. 61

กองสถิตสิ งั คม กลุม่ สถิตริ ายได้ร ายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

19 ม.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถิติ

กองนโยบายและวิชาการสถิติ
กลุม่ ส่งเสริมวิชาการสถิติ

-13กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนกลำง)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

61

จัดซือ้ ยางรถยนต์สาหรั บการใช้งานกับรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ฮว-1193 หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-01-1206020017733-0702-0002/59
- ยางยีห่ อ้ บริ ดสโตน 205-70-15BS R611 จานวน 4 เส้น

62

จ้างพิม พ์แผ่นพับตัวชีว้ ัดของประเทศไทยและอาเซียน 2560
จานวน 1,000 ใบ

63

จ้างซ่อมเครื่ อง Printer จานวน 3 เครื่ อง ดังนี้
1.ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่ อง Printer ยีห่ อ้ HP
รุ่ น Laserjet P3005 หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-06-120610006285-0942-0034/51
2. ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่ อง Printer ยีห่ อ้
SAMSUNG รุ่ น ML-4551ND หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-0312061000-10050-0942-0063/54
3. ซ่อมและเปลีย่ นอะไหล่เครื่ อง Printer ยีห่ อ้ SAMSUNG
รุ่ น ML-4510ND หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-01-1206100013527-0942-0020/54

แบบ ผ.ท. 2
ศูนย์/สำนัก
และ
แบบ ผ.ท. 3
9 ก.พ. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายวรากร ขวัญดี
3.นายคนึงศั กดิ์ แก้วนิรันดร์ ลาพร

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

1.นายพลากร ดวงเกตุ
2.นายอภิเดช แก่นนาค
3.นางสาวกุลทิวา ปาลกะวงศ์
ณ อยุธยา

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานบริ หารทัว่ ไป

15 ก.พ. 61 กองบริ หารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
ผูต้ รวจรั บพัสดุ
กลุม่ วางแผนและควบคุ ม คุ ณภาพข้อมูล

นางสาวชมพูม าศ วาดพนม

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

๑๕ ก.พ. ๖๑ กองสถิตสิ งั คม กลุม่ สถิตปิ ระชากร

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานธุร การชานาญงาน

13 ก.พ. 61 กลุม่ บูร ณาการข้อมูลสถิติ
กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

๒๗ ก.พ. ๖๑ กลุม่ ตรวจราชการและประสานภูมิภาค ผูต้ รวจรั บพัสดุ

64

จ้างพิม พ์ปก-บทสรุ ปพร้ อมเข้าเล่ม รายงานการสารวจภาวะ
การทางานของประชากร ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.2560)
จานวน 450 เล่ม

19 ก.พ. 61 กองสถิตสิ งั คม

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

1.นางสาวพัชยา เลาสุทแสน
2.นางวิสณี พูลทรั พย์
3.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

65

จ้างซ่อมเครื่ อง Printer จานวน 1 เครื่ อง ดังนี้
26 ก.พ. 61 กองสถิตสิ งั คม
1.เครื่ อง Printer ยีห่ อ้ HP รุ่ น Laserjet P3005
หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-03-12061000-6266-0942-0015/51

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

66

จัดซือ้ ยางรถยนต์ จานวน 8 เส้น ดังนี้
1.ซือ้ ยางรถยนต์สาสหรั บการใช้งานกับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-0112060200-14613-0702-0001/57
- ยางยีห่ อ้ บริ ดสโตน 205-70-15 Bs R611 จานวน 4 เส้น
2. ซือ้ ยางรถยนต์สาหรั บการใช้งานกับรถยนต์หมายเลขทะเบียน
ฮล-127 หมายเลขครุ ภัณฑ์ 1105-01-12060200-163150702-0006/58
- ยางยีห่ อ้ บริ ดสโตน 205-70-15 Bs R611 B439จานวน 4 เส้น

28 ก.พ. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายนาโชค ชุม่ พึง่
3.นายสุริยา ธรรมนาม

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

28 ก.พ. 61 สานักงานเลขานุการกรม
กลุม่ ช่วยอานวยการ

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ
2.นายนาโชค ชุม่ พึง่
3.นายวิทยา เขมะชิต

นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

รวม 66 โครงกำร

รวม 228 รำย

-14กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางไพเราะ สุวรรณมณี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

1

จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ประจาปี 2561

2

จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ ชาร์ป รุ่น MX-560AT
จานวน 1 กล่อง เพือ่ ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายไพศาล ลีวัฒนา

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

3

จัดซือ้ วัสดุเพือ่ ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 9 รีม
-กระดาษปก จานวน 1 รีม
-แผ่นใส จานวน 1 กล่อง
-ปากกา จานวน 40 ด้าม

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

4

จัดซือ้ วัสดุเพือ่ ใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศ
-กระเป๋าเอกสาร จานวน 40 ใบ

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

5

จัดซือ้ วัสดุเพือ่ ใช้ในโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 25 รีม

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเอกสุนทร บุร ณนัฏ

พนักงานสถิติ

6

จัดซือ้ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์เพือ่ ใช้ในโครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560 จานวน 4 รุ่น
หมึก HP รุ่น CE740A
หมึก HP รุ่น CE741A
หมึก HP รุ่น CE742A
หมึก HP รุ่น CE7403A

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา
2.นายประสินธ์ สงวนทรัพย์
3.นายเอกสุนทร บุร ณนัฏ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

7

จัดจ้างทารูปเล่มโครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับ
พืน้ ที่ 76 จังหวัด จานวน 40 เล่ม

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

8

จ้างเหมาบุค คลภายนอกเพือ่ ทาความสะอาดสานักงาน

๒ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปาณิ สรา ทาลมดี
2.ว่าทีเ่ รือตรีวัชระ ทองมา
3.นายสมจิตต์ โพธิ์ชยั สาร

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

9

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับรถราชการประจาสานักงาน

๒ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปาณิ สรา ทาลมดี
2.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ
3.นายชัยมงคล โตอุทยั

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

10

เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จานวน 9 หมายเลข

๑๖ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปาณิ สรา ทาลมดี
2.นางสาวณั ชชา ฟองสมุทร
3.นายชัยมงคล โตอุทยั

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

11

จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ Sharp รุ่น MX-M452N
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-19-12060100-14575-09060012/56

๑๒ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปาณิ สรา ทาลมดี
2.ว่าทีเ่ รือตรีวัชระ ทองมา
3.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

12

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ น
สานักงาน

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปาณิ สรา ทาลมดี
2.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ
3.นายชัยมงคล โตอุทยั

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

13

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ น
สานักงาน

๑๗ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวปาณิ สรา ทาลมดี
2.นางสาวณั ชชา ฟองสมุทร
3.นายชัยมงคล โตอุทยั

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

14

จ้างซ่อมแซมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจาสานักงาน
จานวน 6 เครื่อง

๓๑ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชลบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางแสงเดือน บุญสร้อย

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

-15กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๓๑ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครนายก

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

15

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ (หมึกเครื่องพิมพ์สแี ละแผ่น DVD-R)
จานวน 2 รายการ

16

จัดจ้างเข้ารูปเล่มรายงานแผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืน้ ที่ ฉบับที่ 2

๓๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครนายก

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชัชชัย พัดชา

พนักงานสถิติ

17

จ้างเหมาทาความสะอาดทีท่ าการสานักงานฯ

๒๙ ก.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครปฐม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวชินีศิษฎ์ หมื่นพล
2.นายวัฒนา มังกรแสงแก้ว
3.นายประสิทธิพร ศรนุวัตร

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

18

อนุมัตดิ าเนินการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพือ่ ใช้ในการส่งข้อมูล
ด้วยเครื่อง Tablet จานวน 8 หมายเลข
1.ยีห่ อ้ HTC/Flyer P510E หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-6612061000-12590-0970-0070/55
2.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-6612061000-14197-0970-0488/56
3.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-6612061000-15938-0970-00996/57
4.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-6612061000-15933-0970-0991/57
5.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-6612061000-14198-0970-0489/56
6.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-6612601000-14199-0970-0490/56
7.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-6612601000-12589-0970-0069/54
8.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB71Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-6612061000-15940-0970-0998/57

๘ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครปฐม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสมบัติ สะพลอย
2.นายวัฒนา มังกรแสงแก้ว
3.นายประสิทธิพร ศรนุวัตร

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

19

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ

๘ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครปฐม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

20

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ (กระดาษ)

๑๕ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครปฐม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

21

จัดซือ้ วัสดุเพือ่ ใช้ในโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
-ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ KYOCERA รุ่น TASKalfa 3010i
จานวน 1 กล่อง

๑๐ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

22

จัดซือ้ วัสดุเพือ่ ใช้ในโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 70 รีม

๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

23

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง สาหรับใช้กบั รถยนต์ประจาสานักงาน
ทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

๓๑ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

24

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 1)

๒๓ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปทุมธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

25

จัดซือ้ หมึกเครื่องโทรสาร Cannon Cartridge 319

๒๗ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสมิตานันท์ พรหมจักร

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

26

จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า๒๘ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปราจีนบุรี
มหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี 2561

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

-16กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑๔ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

27

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาเดือน ตุลาคม2560 - กันยายน2561

28

จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงานฯ
1.โต๊ะทางานเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้ 5 ชุด
2.เหล็กเก็บเอกสารบานเลือ่ นทึบ 9 ตัว
3.ตูเ้ หล็ก 2 บาน 4 ตัว

๑๙ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

29

จัดซือ้ ครุภัณฑ์สานักงานฯ
-เก้าอีส้ านักงาน (56.11.21.02) จานวน 10 ตัว

30

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1.นางสาวสุธีกานต์ จันทร์แจ่มหล้า
2.นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม
3.นางสาวชวนพิศ เสือคาบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม
2.นางสาวชวนพิศ เสือคาบแก้ว
3.นางสาวกัญญพัชร พุม่ พวง

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

๑๙ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม
2.นางสาวกัญญพัชร พุม่ พวง
3.นางสาวเอมอร เจียมตน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 12 รายการ

๒๖ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม
2.นางสาวชวนพิศ เสือคาบแก้ว
3.นางสาวเอมอร เจียมตน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

31

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-ปลัก๊ ไฟสาเร็จรูป 5 เมตร Macnus 5 อัน

๒๖ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

32

จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 9 อัน

๒๖ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

33

จัดจ้างทาตรายางสานักงานฯ จานวน 2 อัน

๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

34

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
1.Tonet Samsung MLT-D201LZ
2.หมึกเติม Epson ธ6641 BK4
3.หมึกเติม Epson T6642C
4.หมึกเติม Epson T6643M
5.หมึกเติม Epson T6644Y

๒๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม
2.นางสาวชวนพิศ เสือคาบแก้ว
3.นางสาวเอมอร เจียมตน

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

35

จัดซือ้ อุปกรณ์ และวัสดุสนิ้ เปลืองคลังสินค้า (24.10.21.00)
จานวน 7 รายการ

๒๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม
2.นางสาวชวนพิศ เสือคาบแก้ว
3.นางสาวกัญญพัชร พุม่ พวง

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

36

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง สาหรับใช้กบั รถยนต์ประจาสานักงาน
ทะเบียน กง 2609 เพชรบุรี (ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561)

๘ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

37

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-แบตเตอรี่ พานา 90 D31L จานวน 1 ลูก

๒๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

38

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-หมึกพิมพ์สาเนา S-4207 จานวน 1 กล่อง
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 11 รีม

๒๓ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

39

จ้างซ่อมแซมรถยนต์ประจาสานักงานฯ ยีห่ อ้ อีซซู ุ
ทะเบียน กง 2909 เพชรบุรี

๒๘ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

40

จัดจ้างล้าง/ตรวจเช็ค /เติมน้ายาเครื่องปรับอากาศ สานักงานฯ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-35490904-0016/49
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-35500904-0017/49
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-138900904-0022/56
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-138910904-0023/56

๑๒ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

-17กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๒๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

41

จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น Fs-6030 MSP
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-69-12060100-129460906-0009/55

42

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง สาหรับใช้กบั รถยนต์ประจาสานักงาน
ทะเบียน กง 2609 เพชรบุรี (ประจาเดือน มีนาคม 2561)

๒๒ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

43

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทาโครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จานวน 7 รายการ

๒๑ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดระยอง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจุไรวรรณ โชติองั กุล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

44

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทาโครงการพัฒนาข้อมูล
สถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืน้ ที่ จานวน 65 คน

๗ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดระยอง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจุไรวรรณ โชติองั กุล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

45

จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดืม่ สาหรับประชุมโครงการ
พัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืน้ ที่

๒๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดระยอง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจุไรวรรณ โชติองั กุล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

46

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 1)

๒ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

47

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 2)

๑๑ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

48

จัดจ้างทาพวงมาลา เพือ่ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั

๑๗ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภัสธธร ดาจันทร์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

49

จัดจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายถวายความอาลัยงานพระราชพิธี ๑๗ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพชรมน เรืองผิว

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

50

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 3)

๒๐ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

51

จัดจ้างทากรอบรูปและภาพพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิร าลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

๒๔ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสิริกลุ เปียประเสริฐ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

52

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 4)

๒๗ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

53

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1)

๒๒ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

54

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 1)

๘ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

55

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 2)

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

56

จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ใช้ในพิธีวันพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)

๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภัสธธร ดาจันทร์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

57

จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ประจาสานักงานฯ ทะเบียน
กง 559 ราชบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-63-1206020014344-0702-0017/56

๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุมณฑา สารวมจิตต์

พนักงานสถิติ

58

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 3)

๒๔ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

-18กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

59

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1)

60

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2)

๑๕ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

61

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 3)

๒๓ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

62

จัดซือ้ ตลับหมึกเลเซอร์ Fuji Xerox M 255DF CT 201937
จานวน 1 กล่อง

๒๗ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสิริกลุ เปียประเสริฐ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

63

จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย" ประจาปี 2561

๖ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพชรมน เรืองผิว

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

64

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในโครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2560 จานวน 3 รายการ

๖ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภัสธธร ดาจันทร์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

65

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมีนาคม ครั้งที่ 1)

๘ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

66

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมีนาคม ครั้งที่ 2)

๒๑ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

67

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมีนาคม ครั้งที่ 3)

๒๒ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

68

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(เดือนมีนาคม ครั้งที่ 4)

๒๓ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุทชิ า สัจจปัญญาพล

พนักงานสถิติ

69

จัดซือ้ ผงหมึก SAMSUNG 4030ND NO.201S เพือ่ ใช้ในโครงการ
สามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

๒๖ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดราชบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

70

เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเพือ่ ใช้ในการส่งข้อมูลด้วยเครื่อง Tablet
สานักงานฯ จานวน 8 หมายเลข
1.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15436-0970-0494/57
2.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-19722-0970-0180/57
3.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15440-0970-0498/57
4.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15440-0970-0498/57
5.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15441-0970-0499/57
6.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-19721-0970-0185/57
7.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-16347-0970-0345/57
8.ยีห่ อ้ Sonore รุ่น TAB710Q-3G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15
12061000-15737-0970-0492/57

๒๙ ก.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเตือนจิต ปานบุญ

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

71

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ

๒๙ ก.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวเตือนจิต ปานบุญ
2.นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ
3.นางสาวเนียร กาฬภักดี

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-19กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑๖ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

72

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทาโครงการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับของขวัญปีใหม่ทตี่ อ้ งการจากรัฐบาล
พ.ศ.2561

73

จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ S050586 สีดา ใช้กบั เครื่องพิมพ์สานักงาน
ยีห่ อ้ Epson จานวน 1 กล่อง

๓๐ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

74

จ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ประจาสานักงานฯ ทะเบียน
กท 4064 ลพบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-1206020012782-0702-0006/55

๑๗ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายตระการ รัตนรุ่งโสภณ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

75

จัดซือ้ หมึกพิมพ์ MLT-D201S ซึง่ ใช้กบั เครื่อง Samsung
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12061000-19222-09420087/59 จานวน 1 กล่อง

๑๘ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวทิพวรรณ พานทอง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

76

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 10 รีม

๑ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

77

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-ดินสอกดขนาด 0.7 มม. จานวน 19 แท่ง
-หมึกพิมพ์สาเนาดิจทิ อล RICOH JP12 จานวน 1 กล่อง
-กระดาษ A4 80 แกรม จานวน 10 รีม

๑ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

78

จัดจ้างล้างทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จานวน 7 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-16824-09040009/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17069-09040020/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17070-09040021/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17071-09040022/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17072-09040023/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17073-09040024/58
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060100-17074-09040025/58

๒๓ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายธัญญ์ชวิน นาคนิธิชยั รัชต์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

79

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)

๙ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางประนอม สุขอยู่

พนักงานสถิติ

80

จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ ประจาเดือนตุลาคม
พ.ศ.2560

๙ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววราภรณ์ เดชครอบ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

81

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

๙ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววราภรณ์ เดชครอบ
2.นางสาวสดใส สอิง้ ทอง
3.นางประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

82

อนุมัตเิ ช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จานวน 7 หมายเลข

๑๐ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางประนอม สุขอยู่

พนักงานสถิติ

83

จัดจ้างทาพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจาปี 2560

๑๘ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววราภรณ์ เดชครอบ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

84

จัดเปลีย่ นแบตเตอรี่ร ถยนต์สานักงานฯ จานวน 1 ลูก

๑๗ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนิรันดร์ เกตุสรุ ิวงศ์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

85

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560)

๒๙ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางประนอม สุขอยู่

พนักงานสถิติ

-20กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๔ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

86

จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2560

87

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2560

๔ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

88

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560)

๔ ม.ค. ๖๑

89

จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ ประจาเดือนธันวาคม
พ.ศ.2560

90

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาววราภรณ์ เดชครอบ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววราภรณ์ เดชครอบ
2.นางสาวสดใส สอิง้ ทอง
3.นางประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางประนอม สุขอยู่

พนักงานสถิติ

๔ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววราภรณ์ เดชครอบ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนธันวาคม
พ.ศ.2560

๔ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววราภรณ์ เดชครอบ
2.นางสาวสดใส สอิง้ ทอง
3.นางประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

91

จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2561

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววราภรณ์ เดชครอบ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

92

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ ประจาเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2561

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววราภรณ์ เดชครอบ
2.นางสาวสดใส สอิง้ ทอง
3.นางประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

93

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)

๑๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางประนอม สุขอยู่

พนักงานสถิติ

94

จัดซือ้ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 10 รีม

๒๐ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวัชรา งามดี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

95

จัดซือ้ หมึกพิมพ์ S - 4207 จานวน 1 กล่อง และกระดาษไข
จานวน 1 หลอด

๒๑ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวัชรา งามดี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

96

จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)

๑๗ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอนุชติ พึง่ ปัญญาดี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

97

จัดจ้างทาพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจาปี 2560

๑๘ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางปาณิ ศ า ทองสุข

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

98

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทาโครงการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับของขวัญปีใหม่ทตี่ อ้ งการจากรัฐบาล
พ.ศ.2560

๖ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ สังข์สขุ

พนักงานสถิติ

99

จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 1

๑๕ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ โพธิ์เทศ

พนักงานสถิติ

100 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 2

๒๔ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวรัตนาภรณ์ ผลไม้

พนักงานสถิติ

101 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560)

๒๐ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

102 จัดจ้างทาความสะอาดรถยนต์สานักงานฯ

๒๑ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

103 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๒๒ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวิภาพรรณ หงษา

พนักงานสถิติ

104 จ้างซ่อมแซมระบบไฟรถยนต์สานักงานฯ

๒๘ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

105 จ้างซ่อมแซมบารุงรักษาประตูสานักงานฯ

๓๑ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวิภาพรรณ หงษา

พนักงานสถิติ

-21กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

106 จัดจ้างทาความสะอาดรถยนต์สานักงานฯ

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑๙ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

107 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

๒๓ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริทพิ ย์ แซ่เล้า

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

108 จัดทากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ (พรบ.)

๒๖ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

109 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)

๒๗ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุทธิพฒ
ั น์ ผ่องอ่อน

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

110 จัดจ้างทาพานพุม่ กุหลาบ เนื่องในงานวันสุขาภิบาล
ท่าฉลอม

๑๘ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ โพธิ์เทศ

พนักงานสถิติ

111 จัดจ้างบริการเช็ค เครื่องปริ้น Kyocera Fs-c5100DN
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-67-12061000-11913-09430036/54

๒๑ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายโสภณ ลาภส่งเสริม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

112 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนเมษายน พ.ศ.2561

๒๘ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริทพิ ย์ แซ่เล้า

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

113 จ้างทาสาเนาข้อสอบเพือ่ คัดเลือกพนักงานราชการทัว่ ไป

๗ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

114 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ จัดทาเอกสารดาเนินการสอบเข้ารับการ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป

๗ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

115 จ้างซ่อมเครื่องโรเนียว ยีห่ อ้ RICOH รุ่น PriportDX3443
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-53-12060100-1416-0006/56

๑๒ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

116 จัดซือ้ วัสดุค รุภัณฑ์สานักงานฯ จานวน 16 รายการ
โครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

๙ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

117 จัดซือ้ วัสดุค รุภัณฑ์จานวน 6 รายการ เพือ่ ใช้ในการจัดประชุม
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืน้ ทีใ่ น
ปีงบประมาณ 2561

๒๐ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

118 จัดจ้างทาเอกสารเพือ่ จัดทาแผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงราย

๒๐ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

119 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ร าชการ

๒๓ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเชียงราย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตูแ้ ก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

120 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ร าชการ

๒๗ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดน่าน

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

121 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม จานวน 5 รีม

๘ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

122 จ้างซ่อมเปลีย่ นลูกปืนอัลเตอร์เนเตอร์และมูเลย์ไดชาร์จรถยนต์
สานักงานฯ จานวน 3 รายการ

๘ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพงษ์ทพิ ย์ คิ้มแหน

ผูอ้ านวยการกลุม่ วิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน

123 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร CANON จานวน 2 รายการ

๘ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

124 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 5 รายการ เพือ่ ใช้ในการจัดประชุม
คณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพงษ์ทพิ ย์ คิ้มแหน

ผูอ้ านวยการกลุม่ วิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน

125 จัดซือ้ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon จานวน 1 กล่อง
เพือ่ ใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพงษ์ทพิ ย์ คิ้มแหน

ผูอ้ านวยการกลุม่ วิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน

-22กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

126 จัดซือ้ วัสดุผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Canon จานวน 1 กล่อง
เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านสานักงานและโครงการสามะโนอุตสาหกรรม
พ.ศ.2560
127 จัดซือ้ วัสดุค รุภัณฑ์จานวน 13 รายการ เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
สานักงานและโครงการสามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๒๐ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

๒๐ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพิจติ ร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวพงษ์ทพิ ย์ คิ้มแหน
2.นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
3.นางสาวชุตกิ านต์ ติฉนิ

ผูอ้ านวยการกลุม่ วิชาการสถิตแิ ละ
วางแผน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ

128 จัดซือ้ พวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ประจาพุทธศักราช 2560

๒๐ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพรรณ วงศ์ชยั

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

129 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ทะเบียน กต 2672 เพชรบูร ณ์
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560)

๓ พ.ย. ๖๐

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพรรณ วงศ์ชยั

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

130 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 8 หมายเลข ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560

๑๔ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวศิริพรรณ วงศ์ชยั
2.นางพรทิพย์ เพ็ชรชูชาติ
3.นางณปภัช เกตุแพง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

131 จัดซือ้ พานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๔ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพรรณ วงศ์ชยั

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

132 จัดจ้างเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครื่องรถยนต์สานักงานฯ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-62-12060200-177400702-0004/59

๑๗ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

133 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ทะเบียน กต 2672 เพชรบูร ณ์
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

๑ ก.พ. ๖๑

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพรรณ วงศ์ชยั

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

134 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 8 หมายเลข ประจาเดือนมกราคม 2561

๑๔ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวศิริพรรณ วงศ์ชยั
2.นางพรทิพย์ เพ็ชรชูชาติ
3.นางณปภัช เกตุแพง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

135 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 12 รายการ

๑๔ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางนงลักษณ์ ขุนโต
2.นางพรทิพย์ เพ็ชรชูชาติ
3.นางณปภัช เกตุแพง

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

136 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดชุด สาหรับการประชุมโครงการพัฒนาข้อมูล
สถิตสิ ารสนเทศ ระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด จานวน 50 ชุด

๒๗ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

137 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-ปากกาควอนตัม้ 007 น้าเงิน จานวน 50 ด้าม

๒๗ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

138 จัดซือ้ พานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ร่วมพิธีวางพานพุม่ ดอกไม้สด ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒ มี .ค. ๖๑

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

139 ดาเนินการต่อสัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ

๒๗ ก.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาพูน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายคเชนทร์ อึง่ สกุล
2.นางศิวพร ปาระศรี
3.นางสาววัชรินทร์ ดวงอ้าย

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

140 เช่าอาคารสถานทีเ่ พือ่ ใช้เป็นทีท่ าการสานักงานสถิตจิ งั หวัดลาพูน

๑๑ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาพูน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายคเชนทร์ อึง่ สกุล
2.นางสาวมวินดา สุขบุรี
3.นางศิวพร ปาระศรี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเพชรบูร ณ์

-23กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

141 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๒ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

142 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์สานักงานฯ
ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

๒ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

143 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๑ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

144 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สานักงานฯ
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๑ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

145 จ้างซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ประจาสานักงานฯ
หมายเลขทะเบียน กค 8447 สุโขทัย

๑๒ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

146 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๓ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

147 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สานักงานฯ
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๓ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

148 จัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 2 รีม

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

149 จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด (วันพ่อขุนรามคาแหง)

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางชุตมิ ณทน์ ผ่านสาแดง

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

150 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

๑ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

151 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สานักงานฯ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

๒ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

152 จ้างเหมาบริการทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

๒ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

153 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สานักงานฯ
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

๒ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

154 จ้างพิมพ์ร ายงานแผนพัฒนาสถิติ ระดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุโขทัย ฉบับที่ 2
จานวน 35 เล่ม

๒ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุโขทัย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพรไพลิน พุทธวงค์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวรชัย สุวรรณ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

๒๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

155 จัดจ้างซ่อมรถยนต์สานักงานฯ หมายเลขทะเบียน ศจ 5698 กทม.
๘ ม.ค. ๖๑
หมายเลขครุภัณฑ์ 1150-49-12060200-0218-0702-0005/48
156 จัดจ้างเตรียมเอกสารสาหรับการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติ
ระดับจังหวัด จานวน 50 เล่ม

-24กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
157 จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ สาหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด ๒๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุตรดิตถ์
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทพิ ยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

158 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กาวแท่ง UHU ขนาด 40 กรัม จานวน 24 แท่ง
-คลิปบอร์ดพลาสติก ขนาด A4 จานวน 8 อัน
-ปากกาลบคาผิด ขนาด 7 มิลลิมิตร จานวน 4 โหล

๖ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพาธิศ สุริยนต์

พนักงานสถิติ

159 จัดจ้างทาป้ายไวนิลโครงการสารวจสถานการณ์ เด็กและสตรีใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559

๙ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางยุทธพงษ์ มีศ รี

พนักงานสถิติ

160 จัดจ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มเอกสารโครงการสารวจสถานการณ์ เด็ก
และสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2559

๙ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวทัดตา จันทรพัฒนา

พนักงานสถิติ

161 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-หมึก Samsung Proxpress M4030ND จานวน 1 กล่อง

๙ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวทัดตา จันทรพัฒนา

พนักงานสถิติ

162 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันบิดาแห่งฝนหลวง"

๙ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายจีร ะศักดิ์ อุร าสาย

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

163 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 32 รีม
-เทปติดสัน 1.5 นิ้ว จานวน 4 ม้วน
-แฟ้มสันหนา 3 นิ้ว จานวน 6 เล่ม

๓๐ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางยุทธพงษ์ มีศ รี

พนักงานสถิติ

164 จัดจ้างทาป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก
โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ ฐานทางโทรคมนาคมฯ

๒๐ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุร พร วงศ์สกล

พนักงานสถิติ

165 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 8 หมายเลข ประจาปีงบประมาณ 2561

๙ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นายเอกดนัย วุฒิ
3.นายวิชาญ ดรสุวรรณดี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

166 จัดซือ้ ครุภัณฑ์ร ถยนต์บรรทุกประจาสานักงานฯ

๑ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นายบริรักษ์ หาญณรงค์
3.นายอาชวิน พรมเทพ

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

167 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร RISO EZ-371A
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-1206010019671-0916-0002/59

๖ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอุไรวรรณ เนื่องวรรณะ

พนักงานสถิติ

168 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ เพือ่ ใช้ในการจัดทารายงานโครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

๑๓ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวชุลพี ร เป็นแผ่น
2.นางสุพรรษา อาพระรัตน์
3.นายไพบูลย์ จักรพล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

169 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 12 รายการ

๑๕ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวชุลพี ร เป็นแผ่น
2.นายไพบูลย์ จักรพล
3.นายสมศักดิ์ จันทะวงษ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

170 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-หมึกถ่ายเอกสารริโก้ จานวน 1 ตลับ
-หมึกเติม จานวน 2 ขวด
-ปากกาเน้นข้อความ จานวน 7 ด้าม

๑๕ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวชุลพี ร เป็นแผ่น
2.นายไพบูลย์ จักรพล
3.นายสมศักดิ์ จันทะวงษ์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-25กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

171 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560)
หมายเลขทะเบียน สฎ 387 กทม.

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๔ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

172 จัดจ้างทาตรายางเพือ่ ใช้ในราชการของสานักงานฯ

๔ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

173 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันบิดาแห่งฝนหลวง"

๔ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

174 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๔ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

175 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จานวน 2 รีม
-เทปใส 1 นิ้ว แกนใหญ่ จานวน 2 ม้วน

๔ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

176 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 15 รายการ

๔ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

177 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ
ซองน้าตาลขยายข้าง และ หมึกก๊อปปีป้ ริ๊นท์ RISO RN

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

178 จัดจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษารถยนต์ของทางราชการ
หมายเลขทะเบียน สฎ 387 กทม.

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

179 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาเดือน มิถนุ ายน 2561

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดเลย

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

180 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์สานักงานฯ ประจาปีงบประมาณ
2561 (ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560)

๙ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวรัญญู อินทยุง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

181 จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช
ประจาปีงบประมาณ 2561

๑๙ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางรัตติยากร ชะโกฎ

พนักงานสถิติ

182 จัดซือ้ ซองน้าตาล A4 ขยายข้างมีค รุฑ

๓๐ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิ สรา ชูกจิ วัฒนกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

183 จัดซือ้ เสือ่ น้ามัน

๓๐ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

184 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงสาหรับรถยนต์สานักงานฯ ประจาปีงบประมาณ
2561 (ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560)

๖ ธ.ค. ๖๐

สานักงานถสิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวรัญญู อินทยุง

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

185 จัดจ้างทาป้ายสานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์ (ใหม่ )

๒๑ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางศิริสดุ า ต่อชัย

พนักงานสถิติ

186 จัดซือ้ ตลับหมึก Samsung MLT-D201S (M403x/M408x)

๒๕ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวละเอียด ปานทอง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

187 จัดซือ้ วัสดุสานักงาน จานวน 4 รายการ

๒๕ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางมณี พนั ธ์ จิตเย็น

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

188 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงรถยนต์ร าชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561)

๕ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

189 จ้างถ่ายเอกสารโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิตปิ ระเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)

๕ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

190 จ้างทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)

๕ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางรัตติยากร ชะโกฏ

พนักงานสถิติ

191 จัดจ้างทาเอกสารรูปเล่ม แผนพัฒนาสถิตริ ะดับพืน้ ทีจ่ งั หวัดสุรินทร์
ฉบับที่ 2

๑๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

192 จัดจ้างทาอาหารและเครื่องดืม่

๑๓ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางมณี พนั ธ์ จิตเย็น

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-26กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

193 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ กระดาษA4 จานวน 60 รีม

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑๓ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

194 จัดซือ้ หมึกพิมพ์สาเนา RZ สีดา จานวน 1 หลอด

๑๓ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิ สรา ชูกจิ วัฒนกุล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

195 ขอจ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์สานักงานฯ ทะเบียน กฉ 7362
สุรินทร์

๑๙ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญญากร นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
2.นายเสรี สมเผ่าวงค์
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
3.นายสิทธิ์ชยั สดใส
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

196 ขอจ้างทาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม "การสารวจภาวะการทางานของ
ประชากร จังหวัดสุรินทร์ ไตรมาสที่ 3 และ 4 "

๒๗ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

197 จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันมาตรญานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

๒๘ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสิทธิ์ชยั สดใส

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

198 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงรถยนต์ของทางราชการ ประจาปีงบประมาณ
2561 (ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561)

๒๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผูช้ าวยพนักงานสถิติ

199 จ้างจัดทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการจัดประชุมฯ

๒๑ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

200 จ้างทาป้ายฟิวเจอร์บอร์ด "ทาเนียบรายนามผูด้ ารงตาแหน่ง
สถิตจิ งั หวัดฯ "

๒๑ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุรินทร์

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

201 อนุมัตจิ ดั ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ยีห่ อ้ มิตซูบชิ ิ ทะเบียน กข 6618 นภ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ประจาเดือนตุลาคม 2560)

๖ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจังหวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจีร ภา วงษ์ยา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

202 อนุมัตจิ ดั ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ยีห่ อ้ มิตซูบชิ ิ ทะเบียน กข 6618 นภ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560)

๑ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวจีร ภา วงษ์ยา
2.นางจุฑาทิพ จาปาลอย
3.นายนพดล ภูกองชัย

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

203 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๗ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางจุฑาทิพ จาปาลอย

พนักงานสถิติ

204 อนุมัตจิ ดั ซือ้ TONER LASRJET WORK CE 285A/35/36/325
จานวน 3 กล่อง

๑๔ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

205 อนุมัตจิ ดั ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ยีห่ อ้ มิตซูบชิ ิ ทะเบียน กข 6618 นภ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ประจาเดือนธันวาคม 2560)

๑ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายเอลวิทย์ พรมจันทร์
2.นพรัตน์ พึง่ โคกสูง
3.นายโกวิทย์ สมใจ

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานสถิติ
พนักงานสถิติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานสถิติ

206 อนุมัตจิ ดั ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ยีห่ อ้ มิตซูบชิ ิ ทะเบียน กข 6618 นภ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ประจาเดือนมกราคม 2561)

๘ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวกาญจนา ชามนตรี
2.นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

207 อนุมัตจิ ดั จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด (วันพ่อขุนรามคาแหง)

๘ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

208 อนุมัตจิ ดั จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด (งานสักการะสมเด็จพระนเรศวร)

๘ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

209 จัดซือ้ เครื่องพิมพ์เอกสาร ยีห่ อ้ CANON LBP 6030/325

๑๑ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

210 จัดซือ้ ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-M205

๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

211 จ้างซ่อมรถยนต์ประจาสานักงานฯ ทะเบียน กข 6618 นภ.
(ครั้งที่ 1)

๒๒ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง

พนักงานสถิติ

212 อนุมัตจิ ดั ซือ้ หมึกพิมพ์ยหี่ อ้ PIXMA CANON
1. หมึก CANON 790 สีดา จานวน 1 กล่อง
2. หมึก CANON 790 สี จานวน 3 กล่อง

๒๒ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางภิษฐิ ปางชาติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

213 อนุมัตจิ ดั จ้างซ่อมรถยนต์ประจาสานักงานฯ ทะเบียน กข 6618 นภ.
(ครั้งที่ 2)

๒๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนภดล ภูกองชัย

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-27กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

214 จัดซือ้ ผงหมึก TONER USER CANON LBP 6000
จานวน 10 กล่อง

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๓๐ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาวจีร ภา วงษ์ยา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

215 อนุมัตจิ ดั ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ยีห่ อ้ มิตซูบชิ ิ ทะเบียน กข 6618 นภ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

๑ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวจีร ภา วงษ์ยา
2.นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชติ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

216 จัดซือ้ วัสดุสนิ้ เปลืองสานักงาน Paper Duble A 80 แกรม
จานวน 72 รีม

๒ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจีร ภา วงษ์ยา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

217 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด (งานวันพระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย)

๒๘ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา ชามนตริ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

218 อนุมัตจิ ดั ซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ยีห่ อ้ มิตซูบชิ ิ ทะเบียน กข 6618 นภ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 (ประจาเดือนมีนาคม 2561)

๒ มี .ค. ๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายนพรัตน์ พึง่ โคกสูง
2.นายโกวิทย์ สมใจ

พนักงานสถิติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานสถิติ

219 จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด (งานพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชการลที่ 5 เนื่องในวัน "วันท้องถิน่ ไทย"
ประจาปีงบประมาณ 2561 )

๑๕ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา ชามนตรี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

220 จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด (งานพิธีวันทีร่ ะลึก พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ประจาปีงบประมาณ 2561)

๑๕ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจีร ภา วงษ์ยา

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

221 จัดซือ้ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ร าชการ สาหรับรถยนต์ร าชการ
ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๙ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

222 จ้างทาพวงมาลา เพือ่ ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน "ปิยมหาราช"

๒๐ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

223 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนตุลาคม 2560

๒๗ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

225 จ้างทาตรายาง

๑๐ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

226 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ Laser ยีห่ อ้ Canon รุ่น LBP6030

๒๙ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

227 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ

๒๙ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

228 จัดจ้างตรวจเช็ค สภาพรถยนต์ร าชการ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-120602009604-0702-0001/54

๓๐ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

229 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์ร าชการ หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12060200-9604-07020001/54

๑๒ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

230 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนธันวาคม 2560

๑๓ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

231 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 5 รายการ

๒๘ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

232 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนมกราคม 2561 (ครั้งที่ 1)

๘ ม.ค. ๖๑

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

224 จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
๙ พ.ย. ๖๐
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

-28กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑๑ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

234 จัดซือ้ พานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ถวายสักการะพิธีวันพ่อขุนรามคาแหง

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

235 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 4 รายการ

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

236 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนมกราคม 2561 (ครั้งที่ 3)

๑๗ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

237 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนมกราคม 2561 (ครั้งที่ 4)
(ทดสอบเกณฑ์การใช้นามั
้ น)

๑๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

238 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนมกราคม 2561 (ครั้งที่ 5)
(ทดสอบเกณฑ์การใช้นามั
้ น)

๒๒ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

233 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนมกราคม 2561 (ครั้งที่ 2)

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

239 จัดซือ้ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ Sharp รุ่นAR-5731
๒ ก.พ. ๖๑
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12060100-12950-0906-0005/55

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

240 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ Laser ยีห่ อ้ Canon รุ่น LPB6030
๖ ก.พ. ๖๑
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12061000-0000-0942-0002/61

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

241 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 1)

๑๔ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

242 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 2)

๒๐ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

243 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนมีนาคม 2561 (ครั้งที่ 1)

๙ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

244 จัดซือ้ อาหารและเครื่องดืม่ จัดประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัด ๑๒ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

245 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนมีนาคม 2561 (ครั้งที่ 2)

๑๖ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

246 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ Laser ยีห่ อ้ Canon รุ่น LBP6030
๒๑ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12061000-0000-0942-0002/61

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

247 จัดซือ้ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ยีห่ อ้ Double A ขนาด 80 แกรม

๒๑ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

248 จัดจ้างทาตรายาง จานวน 2 อัน

๒๖ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววรลักษณ์ ทิพย์ทอง

พนักงานสถิติ

249 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ยีห่ อ้ มาสด้า หมายเลขทะเบียน
กธ 4069 อุดรธานี ประจาเดือนมีนาคม 2561 (ครั้งที่ 3)

๒๗ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

250 จ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยูห่ วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า

๓๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

251 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 2 รายการ

๑๓ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

252 อนุมัตซิ อ่ มและบารุงรักษารถยนต์ประจาสานักงานฯ

๒๒ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

253 จ้างทาอาหารว่างในการจัดประชุมคณะกรรมการ จานวน 40 ชุด

๕ ก.พ. ๖๑

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

-29กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

254 จัดซือ้ วัสดุใช้สานักงานฯ กระดาษ A4 จานวน 15 รีม

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๕ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

255 จัดซือ้ ผงหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยีห่ อ้ Canon Toner CAT325
จานวน 2 กล่อง

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

256 จ้างเหมาถ่ายเอกสารเย็บชุด กระดาษ A4 ยีห่ อ้ Alcott 70 กรัม
จานวน 35 ชุด

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

257 จัดซือ้ วัสดุใช้ในสานักงานฯ กระดาษA4 จานวน 58 รีม

๙ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

258 จัดซือ้ ผงหมึกเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด LED ขาวดา ยีห่ อ้ Samsung
รุ่น Proxpress M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-3112061000-19530-0942-0136-59

๙ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

259 จัดซือ้ ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร IMAGE RUNNER TR 2520
CANON NPG 51 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-31-1206010019668-0906-0022/59

๙ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุบลราชธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

260 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
ทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๒ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยูส่ ขุ

สถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

261 จัดซือ้ น้าดืม่ เพือ่ บริโภคสาหรับบุค ลากรของสานักงานฯ
จานวน 23 ถัง

๒ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

262 จัดจ้างทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุม Video Conference ๒๑ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ
ครั้งที่ 6

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

263 จัดจ้างทาอาหารว่างและเครื่องดืม่ ในการประชุมแปลงแผนแม่บท
สานักงานฯ

๒๗ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ
๒๘ มี .ค. ๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวสิริกร จันทะวงษ์
2.นายธนัยนันท์ สีมาพล

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

264 จัดซือ้ พานพุม่ ดอกไม้สด เนื่องในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจาปี พ.ศ.2561

๓๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดบึงกาฬ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดา เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

265 จ้างเหมาพนักงานทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาปีงบประมาณ 2560

๒๖ ก.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนิธิชญา อุย่ ตระกูล

พนักงานสถิติ

266 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับเครื่อง Tablet
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 6 หมายเลข

๒๖ ก.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวธาราทิพย์ แก้วพิทกั ษ์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

267 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 3 รายการ โครงการพัฒนาข้อมูล
สถิตแิ ละสารสนเทศระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนิธิชญา อุย่ ตระกูล

พนักงานสถิติ

268 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 3 รายการโครงการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับของขวัญปีใหม่ทตี่ อ้ งการจากรัฐบาล

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางวรรณ์ ฑา มาศเสม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

269 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ใช้ถวายพระราชสักการะพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ

๒๘ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนิธิชญา อุย่ ตระกูล

พนักงานสถิติ

270 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ

๑๔ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวนภางค์ภัทร คาไทร

พนักงานสถิติ

271 จัดจ้างซ่อมบารุงรักษารถยนต์ร าชการทะเบียน สฎ 397 กทม.

๑๙ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายพงศ์นที คงทวีกลุ

พนักงานสถิติ

272 จัดซือ้ พวงมาลาดอกไม้สดเพือ่ ใช้ในงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน
วันวีร ไทย

๒๗ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาวดี เรืองอ่อน

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

-30กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑๓ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชัยวัฒน์ รุ่งแก้ว

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

274 จัดจ้างส่งเอกสารโครงการสารวจความพิการ พ.ศ.2561

๑๔ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

275 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความคิดเห็นประชาชน
เกีย่ วกับของขวัญปีใหม่ทตี่ อ้ งการจากรัฐบาล พ.ศ.2561
จานวน 2 รายการ

๑๕ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางลาวัลย์ เชิงไกรยัง

พนักงานสถิติ

276 จัดจ้างซ่อมบารุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 7461 ชุมพร
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-77-12060200-13441-07020001/56

๒๗ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายจตุร งค์ สุตราม

พนักงานสถิติ

277 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1)
ทะเบียน กง 7461 ชุมพร

๒ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชัยวัฒน์ รุ่งแก้ว

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

278 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ เพือ่ ใช้สาหรับการจัด
ประชุมคณะกรรมการสถิตริ ะดับจังหวัดโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ ระดับพืน้ ที่ ครั้งที่ 1

๑๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิตแิ ละวางแผน

279 จัดจ้างทาป้ายไวนิลเพือ่ การประชาสัมพันธ์การปฏิบตั งิ านของ
สานักงานฯ

๑๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวรุ่งฟ้า จันทร์สรุ ิย์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

280 จัดซือ้ วัสดุค รุภัณฑ์ จานวน 3 รายการ

๑๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา อินนาคม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

281 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2)
ทะเบียน กง 7461 ชุมพร

๒๑ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพร ภมรนาค

พนักงานสถิติ

282 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 5 รายการ โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (การแจงนับ)

๑๒ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิตแิ ละวางแผน

283 จัดซือ้ ผงหมึก TONER SAMSUNG M4030ND

๑๒ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ เชิงไกรยัง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิตแิ ละวางแผน

284 จัดซือ้ พานพุม่ ดอกไม้สด "วันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธาน
มูลนิธิสายใจไทย"

๓๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดชุมพร

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพร ภมรนาค

พนักงานสถิติ

285 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับเครื่อง tablet
จานวน 8 หมายเลข

๑ ต.ค. ๖๐

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

286 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ โครงการสารวจความคิดเห็นประชาชน
เกีย่ วกับของขวัญปีใหม่ทตี่ อ้ งการจากรัฐบาล พ.ศ.2561

๑๔ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวจารุณี ศรีวิไล

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

287 จัดซือ้ หมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่อง Printer สี RIKO

๖ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

288 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ร าชการ
หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๖ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวซากีนี ลีเดร์
2.นายอิสมะแอ เจ๊ะกา
3.นางสาวนูร ไอนี อิสาเฮาะ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

289 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับเครื่อง Tablet
ประจาปีงบประมาณ 2561

๖ ต.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวซากีนี ลีเดร์
2.นางสาวเซาะเด๊าะ ละเตะ
3.นางสาวสีตรี อฮานิง สะแม

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

273 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560) ทะเบียน กง 7461 ชุมพร

สานักงานสถิตจิ งั หวัดตรัง

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

-31กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

290 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560) ทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๙ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานสถิติ

291 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กระดาษถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 80 แกรม จานวน 4 รีม
-ยางลบดินสอ STAEDTLER จานวน 20 ก้อน

๗ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุวัจรี หนูจนิ

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

292 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560) ทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๙ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวซากีนี ลีเดร์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

293 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA SS 6030
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12060100-129400906-0018/55

๑ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกันตรัตน์ รามาส

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

294 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560) ทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๕ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานสถิติ

295 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1)
ทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๒ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานสถิติ

296 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกันตรัตน์ รามาส

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

297 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2)
ทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๒๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานสถิติ

298 จ้างเหมาทาตรายางสานักงานฯ จานวน 6 อัน

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานสถิติ

299 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-สันรูด 10 mm คละสี จานวน 3 ห่อ
-แฟ้มซองกระดุม จานวน 3 โหล
-ปากกา Super Oillball จานวน 1 กล่อง

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชีวิน มนัสศุภมงคล

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส

300 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 2 กล่อง

๕ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางกันตรัตน์ รามาส

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

301 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) ทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานสถิติ

302 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561) ทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๙ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผูช้ ว่ ยเจ้าพนักงานสถิติ

303 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กระดาษถ่ายเอกสารดับเบิล้ A A4 จานวน 4 รีม

๑๖ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางตัสนีม ละเมาะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

304 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข

๒๐ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

305 จัดซือ้ ตลับหมึก Laser สาหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น M 2410 สีดา
จานวน 1 กล่อง

๖ ธ.ค. ๖๐

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางตัสนีม ละเมาะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

306 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข

๑๒ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

307 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 11 รายการ

๒๐ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางตัสนีม ละเมาะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

-32กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๘ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางตัสนีม ละเมาะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

309 จัดซือ้ ตลับหมึก Laser สาหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น M2410 สีดา
จานวน 1 ตลับ

๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางตัสนีม ละเมาะ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

310 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ตสาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๑๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

311 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๑๑ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

312 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๒๐ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

313 จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๒๓ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

314 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

๓๑ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

315 เช่าอาคารเป็นทีท่ าการสานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา
ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

๓๑ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

316 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

๓๑ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

317 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๗ พ.ย. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

318 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๑๐ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายรังสฤษดิ์ รัตนรังสฤษดิ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

319 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๒๒ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

320 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

๒๗ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

321 เช่าอาคารเป็นทีท่ าการสานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา
ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

๒๗ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

322 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

๒๗ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

308 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จานวน 21 รีม
-ก้านสันรูด 5 มิล A4 จานวน 12 อัน
-ดับเบิลคลิป ตราม้า เบอร์ 110 สีดา จานวน 8 อัน
-ดับเบิลคลิป ตราม้า เบอร์ 109 สีดา จานวน 1 อัน

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

-33กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

323 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายรังสฤษดิ์ รัตนรังสฤษดิ์

นักวิชาการสถิตแิ ละวางแผน

324 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๙ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

325 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๒๕ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

326 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๒๙ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

327 เช่าอาคารเป็นทีท่ าการสานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๒๙ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

328 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๒๙ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

329 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจติ อล RISOEZ 371
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060100-196820916-0005/59

๑๑ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

330 จัดซือ้ หมึกพิมพ์ SAMSUNG รุ่น PREXpress M4030ND
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-19594-09420146/59

๑๒ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

331 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Epson รุ่น Aculaser M2410
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-132840942-0071/55

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

332 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

333 จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

334 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๑๘ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

335 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๒๔ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

336 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1

๒๗ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

337 เช่าอาคารเป็นทีท่ าการสานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๒๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

-34กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๒๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

339 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๒๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

340 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

338 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

๓๑ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

341 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๙ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

342 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TK-479
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060100-145670906-0011/56

๑๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

343 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๑๙ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

344 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 14 รายการ

๑๙ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

345 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๒๒ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายรังสฤษดิ์ รัตนรังสฤษดิ์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

346 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

๒๗ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

347 เช่าอาคารเป็นทีท่ าการสานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

๒๗ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

348 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

๒๗ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

349 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ใช้ในการร่วมพิธีถวายพระราช
สักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

350 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการพัฒนาข้อมูลสถิตแิ ละ
สารสนเทศระดับพืน้ ที่ 76 จังหวัด

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา บุญมา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

351 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น Pixma MP287
หมายเลขครุภัณฑ์ พังงา-0944-0001/60

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา บุญมา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

352 จ้างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 990
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12061000-13071-09380140/55

๑๓ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

353 จ้างซ่อมบารุงรถยนต์สานักงานฯ หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-73-12060200-135430702-0011/56

๒๒ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา บุญมา

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

-35กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๒๙ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

355 เช่าอาคารเป็นทีท่ าการสานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

๓๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

356 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

354 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1)
หมายเลขทะเบียน กค 3238 พังงา

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

๓๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

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

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

357 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

๓๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพังงา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

358 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๔ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

359 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๔ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

360 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๓ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

361 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๓ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

362 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561)
หมายเลขทะเบียน กง 4999 พัทลุง

๒๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

363 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

๑ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

364 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจาสานักงานฯ
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

๒๖ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

365 จ้างแม่บา้ นทาความสะอาดสานักงานฯ
ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

๒ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

366 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1)
หมายเลขทะเบียน กง 4999 พัทลุง

๑๖ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

367 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-หมึกพิมพ์ ซัมซุง MLT-D201S จานวน 1 กล่อง
-หมึกพริ้นเตอร์ เลเซอร์ Brother TN-261BK จานวน 1 กล่อง
-หมึกพริ้นเตอร์ เลเซอร์ Brother TN-261C จานวน 1 กล่อง

๒๑ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

368 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 15 รายการเพือ่ ใช้ในงานโครงการ
สามะโนอุตสาหกรรม 2560

๒๖ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

369 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2)
หมายเลขทะเบียน กง 4999 พัทลุง

๒๘ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

-36กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๓๐ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดพัทลุง

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

371 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

๒๘ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

372 เช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

๒๙ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาวมณี วรรณ จันทร์เฮือง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

373 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

๒๗ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

374 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๒๖ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

375 เช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

๒๖ ธ.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นายศรัณย์ ภิบาลศักดิ์
3.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

376 จัดซือ้ น้ามันเชือ้ เพลิง ประจาปีงบประมาณ 2561
(ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561)
หมายเลขทะเบียน ศจ 5694 กทม.

๑๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซีย่ งฉิน

พนักงานสถิติ

377 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๒๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

378 เช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2561

๒๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

379 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจติ อล
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74-12060100-133250906-0016/56
และหมึกเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-7412060100-18336-0914-0008/59

๑ ก.พ. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

380 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-7412060100-13325-0906-0016/56

๑๕ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซีย่ งฉิน

พนักงานสถิติ

381 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

๒๑ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

382 เช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

๒๑ ก.พ. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

383 จัดซือ้ โทรทัศ น์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว

๙ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

384 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 5 รายการ โครงการสามะโน
อุตสาหกรรม 2560

๑๕ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณี ย์ คงจร

พนักงานสถิติ

385 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ยหี่ อ้ Fuji Xerox
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74-12061000-5922-09420029/50

๒๓ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี กรอบแก้ว

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

386 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 28 รายการ

๒๓ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซีย่ งฉิน

พนักงานสถิติ

370 จัดจ้างทาพานพุม่ ดอกไม้สด เพือ่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุม่
ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ วั
พระมหาเจษฎาราชเจ้า

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

-37กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๒๖ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

388 เช่าอาคารสานักงานฯ ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

๒๖ มี .ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

389 จ้างซ่อมเครื่องจักรกล,Router จานวน 1 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78---0936-001-78/55

387 เช่าใช้สญั ญาณอินเตอร์เน็ต สาหรับเครื่อง Tablet
จานวน 7 หมายเลข ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่

พนักงานสถิติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

๑๐ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชืน่

พนักงานสถิติ

390 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสานักงานฯ จานวน 3 เครื่อง
๑๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา
-หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-17731-0904-0007/59
-หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-14561-0904-0039/56
-หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-6739-0904-0004/51

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวบุษรา วงศ์คาอินทร์

พนักงานสถิติ

391 จัดจ้างเปลีย่ นยางรถยนต์สานักงานฯ ทะเบียน นข 6212 สงขลา
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060200-12156-07020005/54

๑๘ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสุภพ สุวรรณโณ
2.นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชืน่
3.นายตะวัน ฆังรัตนะ

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

392 จัดจ้างตรวจเช็ค สภาพรถยนต์พร้อมเปลีย่ นอะไหล่ร ถทะเบียน
ขจ 9516 สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-120602000702-0013/56

๑๘ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายตะวัน ฆังรัตนะ

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

393 จัดจ้างตรวจเช็ค สภาพรถยนต์พร้อมเปลีย่ นอะไหล่ร ถทะเบียน
นข 6212 สงขลา หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-1206020012156-0702-0005/54

๑๘ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายสุภพ สุวรรณโณ

พนักงานสถิติ

394 จัดซือ้ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยีห่ อ้ CANON รุ่น IRADVC3320
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-09060010/59

๑๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสุภพ สุวรรณโณ
2.นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชืน่
3.นายตะวัน ฆังรัตนะ

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

395 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox 240A จานวน 1 เครื่อง
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78---12061000-5923-09420030/50

๑๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชืน่

พนักงานสถิติ

396 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 16 รายการ

๑๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสุภพ สุวรรณโณ
2.นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชืน่
3.นายตะวัน ฆังรัตนะ

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

397 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ

๑๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชืน่

พนักงานสถิติ

398 จัดจ้างทาป้ายไวนิล เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ในการประชาสัมพันธ์ของ
สานักงานฯ

๒๙ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสงขลา

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวณั ตยิ าภรณ์ มุ่งมี

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

399 จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด สาหรับถวายราชสักการะเนื่องใน
วันปิยมหาราช พ.ศ. 2560

๒๐ ต.ค. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสตูล

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางชลิดา จันทรังษี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

400 จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด สาหรับถวายราชสักการะเนื่องใน
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2560

๑๐ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสตูล

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางชลิดา จันทรังษี

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

401 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสตูล

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอภิสทิ ธิ์ มณี หยัน

พนักงานสถิติ

402 จัดซือ้ หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laserjet 85A

๒๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสตูล

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอภิสทิ ธิ์ มณี หยัน

พนักงานสถิติ

403 จัดจ้างเปลีย่ นแบตเตอรี่ ยานพาหนะสานักงานฯ
หมายเลขทะเบียน กค 2457 สตูล

๒๖ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสตูล

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายอภิสทิ ธิ์ มณี หยัน

พนักงานสถิติ

-38กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 2
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 3
๑๓ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

405 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ โครงการสารวจความ
คิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับของขวัญปีใหม่ทตี่ อ้ งการจากรัฐบาล
พ.ศ. 2561

๑๓ พ.ย. ๖๐ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

406 จัดจ้างตรวจสอบเปลีย่ นอะไหล่ร ถยนต์
ทะเบียน กบ 5336 สุร าษฎร์ธานี

๔ ธ.ค. ๖๐

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายศราวุธ รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

407 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ กล่องลังกระดาษเบอร์ 5 จานวน 20 กล่อง

๘ ม.ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายศราวุธ รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

408 จัดซือ้ ตลับหมึกเลเซอร์ Samsung MLT-D201S จานวน 2 กล่อง

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศราวุธ รัตนพันธ์
2.นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
3.นางสาวสุภาพร คุ้มภัย

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

409 จัดจ้างพิมพ์ร ายงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี พ.ศ. 2560
จานวน 20 เล่ม

๑๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

พนักงานสถิติ

410 จัดซือ้ หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 BK
จานวน 1 กล่อง

๒๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

411 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ
-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม จานวน 12 รีม
-ปากกาเจลควอนตัม้ สเก็ต 555 จานวน 5 ด้าม

๒๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์

พนักงานสถิติ

412 จัดซือ้ วัสดุค อมพิวเตอร์
-หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์ Samsung MLT-D201S
-หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี Fujixerox CT350268 340A
-หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 Cyan
-หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 Magenta
-หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 Yellow

๒๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศราวุธ รัตนพันธ์
2.นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน
3.นางสาวสุภาพร คุ้มภัย

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

413 จัดซือ้ วัสดุสานักงานฯ จานวน 6 รายการ

๒๕ ม.ค. ๖๑ สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

414 จัดซือ้ หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-261 BK
จานวน 1 กล่อง

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาพร คุ้มภัย

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

415 จัดซือ้ หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์สี Brother TN-2025
จานวน 1 กล่อง

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาพร คุ้มภัย

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

416 จัดจ้างทาตรายาง จานวน 4 อัน เพือ่ ไว้ใช้ในงานราชการของ
สานักงานฯ

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

417 จัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-7512060100-6727-0914-0047/50

๕ มี .ค. ๖๑

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ธานี

ผูต้ รวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

404 จัดจ้างทาพวงมาลาดอกไม้สด สาหรับถวายราชสักการะเนื่องใน
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง พ.ศ. 2560

รวม 417 โครงกำร

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ

รวม 567 รำย

ตำแหน่ง

-39กำรรำยงำน เรื่อง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 4
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 5
7 พ.ย. 60 สานักงานสถิตจิ งั หวัดกาญจนบุรี

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางนภัสนันท์ โพธิ์ศ รี
คัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว
2.นายเมธี มารอด
3.นายไพศาล ลีวัฒนา
4.นายปิตนิ ันท์ ปรีชาวุฒวิ งศ์
5.นายประสินธ์ สงวนทรัพย์
6.นางสาวนฤมล สัทธาพิทกั ษ์
7.นางสาวสายพิน คล้ายเงิน
8.นางสาวกรนิกา อาจเครือ

ตำแหน่ง

1

แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีด่ าเนินการประเมินสมรรถนะ เพือ่ เลือกสรร
ลูกจ้างชัว่ คราว

2

แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบตัวชีว้ ัด
การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของข้าราชการ

21 ก.พ. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดระยอง

คณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารประกอบตัวชีว้ ัด
การประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการของข้าราชการ

1.นางวรรณา ขอบอรัญ
2.นางสาวสังวาลย์ นัทธีเจริญ
3.นางสาวภัทราภรณ์ ห้องแซง

สถิตจิ งั หวัดระยอง
พนักงานสถิติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

3

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

22 ก.พ. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดระยอง

คณะกรรมการกลัน่ กรองการ 1.นางวรรณา ขอบอรัญ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ 2.นายอัฏฐชัย สนิทสนม
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 3.นางสาวจุไรวรรณ โชติองั กุล
4.นางสาวสังวาลย์ นัทธีเจริญ

สถิตจิ งั หวัดระยอง
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
พนักงานสถิติ

4

แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรหาบุค คลเพือ่ จ้างเป็น
พนักงานราชการ

12 ก.พ. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดลพบุรี

คณะกรรมการสรรหาและ
1.นางสาวรัชนี วงศ์รัชตนันท์
เลือกสรรหาบุค คลเพือ่ จ้างเป็น 2.นางสาวเตือนจิต ปานบุญ
พนักงานราชการ
3.นางสาวพรรษณพร จันทร์ดี
4.นางสาวพิไลพรรณ สามสารี
5.นางสาวนงลักษณ์ พรมรักษา

สถิตจิ งั หวัดลพบุรี
ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

5

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทัว่ ไป ตาแหน่งผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

5 ก.ย. 60

สานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม

คณะกรรมการดาเนินการ
1.นางศุภกานต์ พรหมน้อย
สรรหาและเลือกสรรพนักงาน 2.นางสาววราภรณ์ เดชครอบ
ราชการทัว่ ไป ตาแหน่งผูช้ ว่ ย 3.นายนิรันดร์ เกตุสรุ ิวงศ์
พนักงานสถิติ

สถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

6

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทัว่ ไป ตาแหน่งพนักงานสถิติ

2 ก.พ. 61

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาพูน

คณะกรรมการอานวยการ
1.นางเกือ้ พร รัตนคา
ออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
2.นายคเชนทร์ อึง่ สกุล
และประมวลผล สอบสัมภาษณ์ 3.นายตระการ วัลลภาชัย
4.นายธนกร แสงสุริยากาศ
5.นางสาวมวินดา สุขบุรี

สถิตจิ งั หวัดลาพูน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

7

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทัว่ ไป ตาแหน่งพนักงานสถิติ

5 ก.พ. 61

สานักงานสถิตจิ งั หวัดลาพูน

คณะกรรมการรับสมัค ร

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

8

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ สังกัดสานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ รอบที่ 1
(1 ต.ค.60 - 31 มี .ค.61)

26 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
1.นายอาศิส วณิ ชาพัชร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 2.นางสุภรา ชุม่ ขุนทด
ของพนักงานราชการ
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

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

9

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ลูกจ้างชัว่ คราว สังกัดสานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ รอบที่ 1
(1 ต.ค.60 - 31 มี .ค.61)

26 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
1.นายอาศิส วณิ ชาพัชร
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 2.นางสุภรา ชุม่ ขุนทด
ของลูกจ้างชัว่ คราว
3.นางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน

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

1.นายธนกร แสงสุริยากาศ
2.นางดารุณี ยาทัญ
3.นางศิวพร ปาระศรี
4.นางสาววริศ รา ญาณะ
5.นางสาวจันจิร า บุญมาลัย

ผอ.กลุม่ วิชาการสถิตแิ ละวางแผน
ผอ.กลุม่ ปฏิบตั กิ ารสถิติ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

-40กำรรำยงำน เรื่อง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย (ส่วนภูมิภำค)
ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

แบบ ผ.ท. 4
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 5
13 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

แต่งตั้ง/มอบหมำย
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทัว่ ไป ตาแหน่งพนักงาน
สถิติ

รำยชื่อ

ตำแหน่ง

10

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการทัว่ ไป ตาแหน่งพนักงานสถิติ

1.นางรัดดา กลางบุญเรือง
2.นางอัญชลี ธนากูร เมธา
3.นายเสฎฐวุฒิ วราพุฒ
4.นายจีร ะศักดิ์ อุร าสาย

สถิตจิ งั หวัดนครพนม
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

11

แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว

13 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดนครพนม

คณะกรรมการดาเนินการ
สอบคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว

1.นางรัดดา กลางบุญเรือง
2.นางอัญชลี ธนากูร เมธา
3.นายเสฎฐวุฒิ วราพุฒ
4.นายจีร ะศักดิ์ อุร าสาย

สถิตจิ งั หวัดนครพนม
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

12

แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุค คลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว

8 พ.ย. 60

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการรับสมัค รบุค คล 1.นางสาวนุชจรี แจ้งกระจ่าง
เพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
2.นายเอกดนัย วุฒิ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ

13

แต่งตัง้ คณะกรรมการคัดเลือกบุค คลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว

8 พ.ย. 60

สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการคัดเลือกบุค คล 1.นางอาฑิตยา ยิง่ สูง
เพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
2.นางสาวพิมพ์พร หรสิทธิ์
3.นางยุภาพร มูลอัต

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

14

แต่งตัง้ บุค คลผูใ้ ช้งาน (Company User) ในระบบ KTB Corporate
Online

19 ม.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

คณะทางานการจ่ายเงินในระบบ 1.นางปิยนุช จินดา
(Company User)
2.นางทิพวรรณ พรมเทพ

เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
ผูช้ ว่ ยพนักงานสถิติ

15

แต่งตัง้ บุค คลผูใ้ ช้งาน (Company User) ในระบบ KTB Corporate
Online

19 ม.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดมหาสารคาม

ผูร้ ับเงินและการนาเงินส่งคลัง นายยุทธพงษ์ วังเอก
และฝากคลัง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

16

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ สังกัดสานักงานสถิตจิ งั หวัดร้อยเอ็ด

7 มี .ค. 61

สานักงานสถิตจิ งั หวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการกลัน่ กรองการ 1.นายวรศักดิ์ สังฆมณี
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ 2.นายประเทือง ภูสะทด
พนักงานราชการ
3.นางสาวชุลพี ร เป็นแผ่น
4.นายวาทิตย์ สัมฤทธิ์รินทร์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

17

แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา คัดสรร ประเมินบุค คล เพือ่ ปฏิบตั งิ าน
หรือต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชัว่ คราวโครงการต่างๆ ของสานักงานสถิติ
จังหวัดร้อยเอ็ด

7 มี .ค. 61

สานักงานสถิตจิ งั หวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการสรรหา คัดสรร
ประเมินบุค คล เพือ่ ปฏิบตั งิ าน
หรือต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง
ชัว่ คราว

1.นายวรศักดิ์ สังฆมณี
2.นายประเทือง ภูสะทด
3.นางสาวชุลพี ร เป็นแผ่น
4.นายวาทิตย์ สัมฤทธิ์รินทร์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

18

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุค คลเป็นลูกจ้างชัว่ คราว สังกัด
สานักงานสถิตจิ งั หวัดร้อยเอ็ด

15 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุค คลเป็นลูกจ้างชัว่ คราว

1.นายวรศักดิ์ สังฆมณี
2.นายประเทือง ภูสะทด
3.นางสาวชุลพี ร เป็นแผ่น
4.นายวาทิตย์ สัมฤทธิ์รินทร์

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

19

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุค คลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ปฏิบตั งิ าน โครงการสามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

14 พ.ย. 60 สานักงานสถิตจิ งั หวัดหนองบัวลาภู

คณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุค คลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้าง
ชัว่ คราวปฏิบตั งิ าน

1.นายสุพรรณ ชาติแพงตา
2.นายกาจร ผาสอน
3.นางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา
4.นางสาวนิตยา คาพิศ าล

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบตั งิ าน

20

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุค คลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
ตาแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป โครงการสามะโนประชากรและ
เคหะ พ.ศ.2563

20 ต.ค. 60 สานักงานสถิตจิ งั หวัดอุดรธานี

คณะกรรมการสอบคัดเลือก
บุค คลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้าง
ชัว่ คราว

1.นายวิชติ ชมฉ่า
2.นางสุมลพร ตะน่าน
3.นายทศพร วงศ์ละ
4.นางสัตตบุษ ศิริประภา

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

21

แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ลกู จ้างชัว่ คราว โครงการสามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 (วุฒปิ ริญญาตรี )

12 ธ.ค. 60 สานักงานสถิตจิ งั หวัดกระบี่

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายวัฒนทิน สุทนิ
ลูกจ้างชัว่ คราว
2.นายชีวิน มนัสศุภมงคล
3.นางสาวศุภกุล ราชพิบลู ย์
4.นางณภัทร อ้อยศรีสกุล
5.นายปวิช ชาตรีวงศ์

สถิตจิ งั หวัดกระบี่
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน
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22

แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริ งการขอรั บค่ าเช่าบ้าน

แบบ ผ.ท. 4
สำนัก งำนสถิติจงั หวัด
และ
แบบ ผ.ท. 5
14 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

23

แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ

22 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายธนู สุวรรณโน
ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ 2.นายวันมุสฏอฟา วันดิลกกุล
3.นางกันตรั ตน์ รามาส

สถิตจิ งั หวัดนราธิวาส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

24

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ

23 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดนราธิวาส

คณะกรรมการกลัน่ กรองการ 1.นายธนู สุวรรณโน
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ 2.นางกันตรั ตน์ รามาส
พนักงานราชการ

สถิตจิ งั หวัดนราธิวาส
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

25

แต่งตัง้ คณะกรรมการกลัน่ กรองการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานราชการ สังกัดสานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

20 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการกลัน่ กรอง
1.นายดนุช กัจฉปะรั กษ์
การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน 2.นายเชาวเรศ ทองจัตุ
ของพนักงานราชการ
3.นางปิยะมาต รั บไทรทอง

สถิตจิ งั หวัดภูเก็ต
เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ

26

แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา คั ดสรร ประเมินบุค คล เพือ่ ปฏิบตั งิ าน
หรื อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชัว่ คราว โครงการต่างๆ ของสานักงานสถิติ

20 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการสรรหา คั ดสรร
ประเมินบุค คล เพือ่ ปฏิบตั งิ าน
หรื อต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง
ชัว่ คราว

1.นายเชาวเรศ ทองจัตุ
2.นางปิยะมาต รั บไทรทอง
3.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
4.นายเจนวิทย์ ซุย่ ลิม่
5.นางสาวอัสณี ย์ คงจร

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

27

แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณากาหนดอัตราร้ อยละของฐานในการ
คานวณเลือ่ นเงินเดือนข้าราชการ ณ 1 เมษายน 2561

20 มี.ค. 61 สานักงานสถิตจิ งั หวัดภูเก็ต

คณะกรรมการพิจารณากาหนด 1.นายเชาวเรศ ทองจัตุ
อัตราร้ อยละของฐานใน
2.นางปิยะมาต รั บไทรทอง
การคานวณเลือ่ นเงินเดือน
3.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
ข้าราชการ

เจ้าพนักงานสถิตอิ าวุโส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร

28

แก้ไขคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบคั ดเลือกบุค คลเป็นลูกจ้าง
ชัว่ คราว สังกัดสานักงานสุร าษฎร์ ธานี

23 พ.ย. 60 สานักงานสถิตจิ งั หวัดสุร าษฎร์ ธานี

คณะกรรมการสอบคั ดเลือก
บุค คลเป็นลูกจ้างชัว่ คราว
สังกัดสานักงานสุร าษฎร์ ธานี

นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
นักวิชาการสถิตปิ ฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

ลำดับ ที่

ชื่อ โครงกำร

รวม 28 โครงกำร

แต่งตั้ง/มอบหมำย

รำยชื่อ
ให้ ป ฏิบั ติห น้ำที่
คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายธนู สุวรรณโน
ข้อเท็จจริ งการขอรั บค่ าเช่าบ้าน 2.นายวันมุสฏอฟา วันดิลกกุล
3.นางกันตรั ตน์ รามาส

สถิตจิ งั หวัดนราธิวาส
นักวิชาการสถิตชิ านาญการ
เจ้าพนักงานสถิตชิ านาญงาน

1.นางสาวขนิษฐา ศรี สมทรั พย์
2.นางสาวอรพรรณ กาญจนพันธุ์
3.นายศราวุธ รั ตนพันธ์

รวม 102 รำย

ตำแหน่ง

-42๒. จากสรุปผลการดาเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดาเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรีย น พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ไตรมาสที่ ๑ – ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕60
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖1 สรุปได้ดังนี้
สรุปผลการดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียน พ.ศ. 2555
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561
(การดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน)

ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
ข้อสอบถาม/คาชมเชย

1. ยื่นด้วยตนเอง
2. ทางไปรษณีย์
3. ตู้รับเรื่องร้องเรียน
4. เว็บไซต์ www.nso.go.th
5. อื่น ๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ของ สปน. อีเมล์ และโทรศัพท์

รวม
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 ข้อร้องเรียน
1.2 ข้อเสนอแนะ
1.3 ข้อสอบถาม
1.4 ข้อมูล
1.5 คาติชม/อืน่ ๆ
2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
2.1 ข้อร้องเรียน (การกระทาผิดวินัย)
2.1.1 ทุจริตคอร์รปั ชั่น
2.1.2 ปฏิบัต/ิ ละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่ โดยมิชอบ อาทิเช่น ขอความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมและขอให้ย้ายข้าราชการ
ร้องเรียนการทางานของเจ้าหน้าที่ (พนักงานราชการ) ฯลฯ
2.1.3 ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2.1.4 คุกคามทางเพศ
2.1.5 ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
2.1.6 ผิดระเบียบ
2.1.7 อื่น ๆ
2.2 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
2.3 ข้อสอบถาม อาทิเช่น ข้อมูลไม่ตรงกับแหล่งอ้างอิง วิธีหาข้อมูลมูลค่าเพิ่ม
สาขาการก่อสร้าง

จานวน
ผลการดาเนินการ
เรื่อง
การตอบกลับ
การดาเนินการ
ทั้งหมด จานวนการตอบกลับ จานวนบัตรสนเท่ห์ จานวนเรือ่ งที่ จานวนเรื่องที่
ผู้ร้องภายใน
ที่ไม่สามารถ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
ระยะเวลาที่กาหนด ตอบกลับผู้ร้องได้ จนได้ข้อยุติ ดาเนินการ
1
1
1
1
1
1
16
11
5
11
5
1
1
1
14
5
13
6
19
19
19

8

4

4

2

6

1

-

1

1

-

4

4

-

4

-
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
ข้อสอบถาม/คาชมเชย

2.4 ข้อมูล
2.4.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ อาทิเช่น ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจการฮัจย์
2.4.2 ระบบการให้บริการ
2.5 คาติชม/อื่น ๆ
2.5.1 หน่วยงาน
2.5.2 เจ้าหน้าที่
หมายเหตุ เรื่องที่ไม่รับไว้ดาเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
รวม

จานวน
ผลการดาเนินการ
เรื่อง
การตอบกลับ
การดาเนินการ
ทั้งหมด จานวนการตอบกลับ จานวนบัตรสนเท่ห์ จานวนเรือ่ งที่ จานวนเรื่องที่
ผู้ร้องภายใน
ที่ไม่สามารถ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง
ระยะเวลาที่กาหนด ตอบกลับผู้ร้องได้ จนได้ข้อยุติ ดาเนินการ
1

1

-

1

-

5

5

-

5

-

14

5

13

6

19

19

19

จากตารางสรุปผลการดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 (2 ไตรมาส) พบว่ามี
ข้อร้องเรียน จานวน 19 เรื่อง
1. เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
2. เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอานาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อร้องเรียน
มีจานวน 9 เรื่อง ดังนี้
2.1 เรื่อง “ขอความเป็นธรรม” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติห น้าที่ซึ่ง ไม่มีความเสี่ ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง พบว่า เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของ
สานักงานฯ เกี่ยวกับผู้ร้องลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
ย่อยวังหิน ตาบลวังเงิน อาเภอแม่ทะ จังหวัดลาปาง โดยสานักงานสถิติจังหวัดลาปาง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และแก้ ไ ขข้ อ มู ล ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ ไ ด้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ใ ห้ ต รงตามความจริ ง แล้ ว ซึ่ ง เมื่ อ ตรวจสอบสิ ท ธิ์ โ ครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560 ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่านการอุทธรณ์ และได้รับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีมูลอันควรกล่าวหาว่าผู้ใดกระทาผิดวินัย จึ งยุติเรื่อง ตามระเบียบสานักงาน
สถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
2.2 เรื่ อง “ขอความช่วยเหลือขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมและขอความกรุณาให้ย้าย
ข้าราชการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติ ออกนอกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้า ที่ ซึ่ง
ไม่มคี วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ

-44จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า เรื่องดังกล่าว ร้องเรียนเป็นหนังสื อแต่ระบุเพียง
พฤติกรรมที่เป็นข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมแวดล้อมกว้างๆ ยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดอย่างไร แต่จากข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า หากยังคงให้ ผู้ถูกร้องเรียนรักษาราชการแทน
สถิติจังหวัดต่อไป อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือความร่วมมือของเจ้าหน้า ที่ที่ร้องเรียน อันส่งผลต่อ
ภารกิจของสานักงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนสถิติจังหวัด
ก็จ ะสามารถลดปั ญหาความขั ดแย้ งภายในส านัก งาน อันจะเป็ นประโยชน์กับ ทางราชการ อีกทั้ ง การให้
เจ้าหน้าที่ท่านอื่นรักษาราชการแทนสถิติจั งหวัด มิใช่การย้าย ย่อมไม่มีผลกระทบต่อผู้ถูกร้องเรียนและไม่มี
ผลกระทบต่อสานั กงานฯ จึงยุติเรื่อง ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน พ.ศ. 2555
2.๓ เรื่อง “ร้องเรียนการทางานของเจ้าหน้าที่” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ไม่มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์” 1
จึงไม่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนได้ แต่พิจารณาดาเนินการเรื่อง
เนื่องจากเรื่องร้องเรียนมีการระบุกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรือชี้พยานบุคคลที่ชัดเจน ทาให้
เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ซึ่งเมื่อให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงและนาส่งพยานหลักฐานแล้ว ไม่
พบว่ามีมูล อัน ควรกล่ าวหาว่า พนั กงานราชการผู้ นั้น กระทาผิ ดวินัย โดยผู้ บังคับบัญชาที่พบเหตุดังกล่ าวได้
ดาเนิน การกาชับ และตักเตือนให้ พนักงานราชการผู้ นั้นปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความซื่อสัตย์ และรักษาวินัยโดย
เคร่ ง ครั ดแล้ ว จึ งยุ ติเรื่อง ตามระเบี ยบส านักงานสถิติแห่ งชาติว่าด้ว ยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. 2555
2.4 เรื่อง “ร้องเรียน ผอ.กองบริห ารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึง่ ไม่มคี วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์”
จึงไม่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนได้ แต่พิจารณาดาเนินการเรื่อง เนื่องจาก
เรื่องร้องเรียนมีการระบุกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรือชี้พยานบุคคลที่ชัดเจน ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
จากข้อเท็จจริ งเบื้ องต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริห ารงานของผู้ อานวยการกองบริห าร
จัดเก็บข้อมูลสถิติ ซึ่ง ผู้อานวยการกองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ มีความตั้งใจที่จะพัฒนาข้อมูลงานสนาม และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้มีคุณภาพของข้อมูลดีขึ้น ทาให้จัดเก็บข้อมูลได้ง่ายและมีคุณภาพขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอความเห็นผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติสั่งให้ยุติเรื่อง 2 ตามระเบียบสานักงาน
สถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
1 ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๕ วรรค ๓ “กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดชี้พยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับเรื่องพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการรักษา
ประโยชน์ของทางราชการจะรับเรื่องไว้ก่อนก็ได้
หากเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คาติชม หรือคาถาม ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่สมควรแก่การดาเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสานักงานสถิติแห่งชาติ”
2 ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๘ เรื่องร้องเรียนตามข้อ ๗ (๑) ให้กลุ่มนิติการทาความเห็นและเสนอเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาใน
เบื้องต้น โดยการแต่งตั้งผู้สืบสวน หรือคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อแสวงหาความจริงว่า กรณีตามพฤติการณ์ที่ปรากฏในเรื่องร้องเรียนมีมูลที่ควรกล่าวหาผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือไม่ แล้วให้รายงานผลการสืบสวน
หรือพิจารณาต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ ได้รับรายงานและเห็นว่าผลการสืบสวนหรือพิจารณาเบื้องต้นไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยก็ให้สั่งยุติเรื่อง
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุเห็นว่า ผลการสืบสวนหรือพิจารณามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัย โดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดาเนินการทางวินัยแก่ผู้ถูกร้องเรียนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

-452.5 เรื่อง “ขอให้ตรวจสอบงบประมาณต่างๆ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง ไม่มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์” จึงไม่
สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนได้ แต่พิจารณาดาเนินการเรื่อง เนื่องจากเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นมี ก ารระบุ ก รณี แ วดล้ อ มชั ด แจ้ ง หรื อ ชี้ พ ยานบุ ค คลที่ ชั ด เจน ท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้มีการกระทาผิดวินัย
ตามกรณีที่มีการร้องเรียน
จากการตรวจสอบไม่พบกรณีตามที่ร้องเรียน จึงเห็นว่าไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ และไม่ระบุ
พยานหลักฐาน จึงยุติเรื่อง ตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
2.๖ เรื่อง “ร้องเรียนและขอความเป็นธรรมในการคัดเลือกข้าราชการที่เข้ารับการอบรม
การพัฒนานักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๔ ของสานักงานสถิติแห่งชาติ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง
ไม่มคี วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เบื้ อ งต้ น พบว่ า หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การตอบ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ
งบประมาณในการจัดอบรม ตามที่ได้ประกาศรับสมั ครอย่างชัดเจนและละเอียดครบถ้วน ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรม
นั้น มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ได้กาหนดและเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร ทั้งนี้ สานักงานสถิติ
แห่ ง ชาติ ไ ด้ เ สนอแผนการก าหนดต าแหน่ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การก าหนดต าแหน่ ง เป็ น ระดั บ สู ง ขึ้ น ประจ าปี
งบประมาณ 2561 – 2563 ผ่านกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนาเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงฯ
เพื่อสานักงานสถิติจังหวัดจะได้เป็น เส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการที่จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสถิติ
จังหวัดประเภทอานวยการระดับต้นได้ ทั้งนี้ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ยุติเรื่อง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2561
2.๗ เรื่อง “ร้องเรียนการบริหารงานของข้าราชการ ผอ.กองจัดเก็บฯ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ ซึง่ ไม่มคี วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์”
จึงไม่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนได้ แต่พิจารณาดาเนินการเรื่อง เนื่องจาก
เรื่องร้องเรียนมีการระบุกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรือชี้พยานบุคคลที่ชัดเจน ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหา
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จากข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้อานวยการกองบริ หาร
จัดเก็บข้อมูลสถิติ จึงเห็นควรนาเรื่องรวมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง
2.๘ เรื่อง “การสารวจการใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึง่ ไม่มคี วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อ
เสนอความเห็นต่อผู้อานวยการสานักงานสถิติแห่งชาติ ต่อไป
2.9 เรื่อง “การพูดจาไม่เพราะของสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งไม่มคี วามเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ

-46จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น พบว่า กรณีนี้มีรายละเอียดไม่ครบถ้วนในส่วนของ
ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ตามสมควร จึงเป็นกรณี “บัตรสนเท่ห์” จึงไม่สามารถดาเนินการขอข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้เสนอแนะได้ภายในเวลาที่กาหนด อีกทั้ง ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ
ตามพฤติการณ์ที่ป รากฏในเรื่องร้ องเรี ยนไม่มีมูลที่กล่ าวหาว่าผู้ ใดกระทาผิ ดวินัย จึงยุติเรื่อง ตามระเบียบ
สานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
3. การสอบถาม จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) ข้อมูลไม่ตรงกับแหล่งอ้างอิง 2) วิธีหาข้อมูลมูลค่าเพิ่ม
สาขาการก่อสร้าง 3) ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ และ 4) การฝึกงานของนักศึกษา
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ และดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จานวน 4 เรื่อง
4. การขอข้อมูลต่างๆ จานวน 1 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลกิจการฮัจย์
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนของสานักงานสถิติแห่งชาติ และดาเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จานวน 1 เรื่อง
5. เรื่องที่ไม่รับไว้ดาเนินการ 3 จานวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1) Start Feeling Slim : A Few
Ways To Lose 2) Metronidazole 200 mg For Dogs Jamejix 3) Phizer Viagra For Sale Jamejix
4) Doctor Who Tours และ 5) ปัญหามีอยู่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่และภารกิจงานของสานักงานสถิติแห่งชาติ และไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบสานักงาน
สถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
จึงดาเนินการส่งต่อเรื่องไปยัง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จานวน 1 เรื่อง และดาเนินการจนได้
ข้อยุ ติแล้ ว จ านวน 5 เรื่ อง ซึ่ง ไม่ มีความเสี่ ยงเกี่ย วกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการจัดซื่อจัดจ้าง จากตารางการรายงาน เรื่อง การ
จัดซื้อจัดจ้าง ส่วนกลาง มีการดาเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จานวน 66 โครงการ มีการตรวจสอบ
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 228 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งและส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นกั บ ผู้ เ สนองานหรื อ ผู้ เ ข้ า ประกวดราคาทุ ก ราย

3 ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติ ฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อ
ปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและ
การรักษาวินัย หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และกรณีผู้รับจ้างเหมาดาเนินงาน กระทาการฝ่าฝืนข้อกาหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คาติชม หรือคาถามในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสานักงานสถิติแห่งชาติด้วย
*** ผังขั้นตอนกระบวนการดาเนินการ “หัวข้อ 3.1 ขั้นตอนการตรวจคาร้อง” (ตารางรายละเอียด)
“กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ จะพิจารณาดาเนินการเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่มีการระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรื อชี้พยานบุคคลที่ชัดเจน ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติม
ได้ หรือมีช่องทางที่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนได้”

-47ส่วนภูมิภาค มีการดาเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จานวน 417 โครงการ มีการ
ตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ผู้ตรวจรับพัสดุ จานวน 567 ราย ไม่พบว่ามี
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย
และการบริหารงานบุคคล จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง
ไม่มีการดาเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนภูมิภาค มีการดาเนินการในเรื่องการ
บริ ห ารทรั พยากรบุ ค คล ด้ า นกฎหมาย จานวน 28 โครงการ มี ก ารตรวจสอบผู้ ที่ ไ ด้ รับ การแต่ ง ตั้ง เป็ น
คณะกรรมการ จ านวน 102 ราย ไม่พบว่า มี ผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องและส่ ว นได้ส่ ว นเสีย หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน และมีการรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุ คลากรในการปฏิบั ติห น้ าที่ร าชการและผู้ บังคับบัญชาได้มีการควบคุ ม ดูแลให้ เจ้า หน้าที่ปฏิบัติตาม
ข้ อ ปฏิ บั ติ ที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บฯ ข้ อ ๕ ถึ ง ข้ อ ๑๔ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ท าให้ ไ ม่ เ กิ ด ข้ อ ร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น และสรุปผลการดาเนินการตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดาเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1 ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕60
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖1 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ถึงแม้ว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕๖1) และสรุปผลการดาเนินการตาม
ระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดาเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖1
ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕60 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖1 จะไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ใ นเรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นแต่ อ ย่ า งใด
สานักงานสถิติแห่งชาติ ก็ยังให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่ องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
สานักงานสถิติแห่งชาติได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ทบทวนระเบียบสานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
2. สร้ างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติต ามระเบียบส านักงานสถิติแห่ งชาติว่าด้ว ยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร
3. ทาหนังสือติดตาม/ทวงถาม สานักงานสถิติจังหวัดที่ไม่จัดส่งแบบตรวจสอบ แบบรั บรอง
ตนเอง และเอกสารประกอบแบบฯ ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุม่ คุ้มครองจริยธรรม
ผู้จัดทารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

