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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
พ . ๒๕๖2
รอบ 6 เดือนแรก
แรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
2562

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
โทร. 0 2142 1327 , 0 2143 1384
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
ตามที่ สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทําระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒561 (เอกสารแนบ ๑) ขึ้น เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้กระทําการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
อาจเกิ ด ผลประโยชน์ทับ ซ้ อนของสํ า นั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ มีการวิ เ คราะห์
ความเสี่ยงไว้ ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่
และผลประโยชน์ของทางราชการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจ จั ย และควบคุ มกระบวนการปฏิ บั ติงาน เพื่ อลดมู ล เหตุ ของโอกาสที่ จะทํ าให้ เ กิ ดความเสี ย หายจากการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิ เคราะห์ค วามเสี่ ยงเกี่ยวกั บผลประโยชน์ ทับซ้ อน หมายถึง กระบวนการวิ เคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
ทํ า ให้ 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 า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น
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 ได้ระบุพฤติกรรมของข้าราชการประจํา ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
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
การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประจํา เป็นต้น
๓) การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้สิทธิใน
การเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนํายาไปใช้ในคลินิกส่วนตัว การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และการเบิก
ค่าน้ํามัน การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นต้น

-2๒. การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนซึ่งเป็นระบบ/กลไก/เครื่องมือในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างหนึ่ง เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕62
ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 24 เรื่อง จําแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้
1) เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
2) เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อร้องเรียน
จํานวน 1 เรื่อง ได้แก่ 2.1) ร้องเรียน ผอ. ไม่มีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
จากพฤติกรรมเชิงประจักษ์ตามแหล่งข้อมูลในข้อ ๒ มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการระบุ
ที่มาของปัจจัยเสี่ยงตามแหล่งข้อมูลในข้อ ๑ เพียงเรื่องเดียว คือ การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องโดยอาศัยโอกาส
ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องคํานึงถึงหรือพิจารณาประกอบด้วย เช่น ค่านิยมเชิง
พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรที่ไม่เห็นว่าการกระทําที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างเรื่องส่วนตัวและเรื่อง
ส่วนรวมเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจหรือขาดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ทําให้ไม่มีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมา
ดังนั้ น ในการประเมิ น ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนของบุ คลากรในสํ า นั กงาน
สถิติแห่งชาติ เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันเรื่องดังกล่าว จึงยังต้องหยิบยกพฤติกรรมการระบุที่มา
ของปั จ จั ย เสี่ ย งตามแหล่ ง ข้ อ มู ล ในข้ อ ๑ และปั จ จั ย จากพฤติ กรรมเชิ งประจั ก ษ์ ต ามแหล่ งข้ อมู ล ในข้ อ ๒
มาพิจารณาประกอบกัน
๓. การกําหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
- เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
ความถี่โดยเฉลี่ย/คําอธิบาย
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/คําอธิบาย
ระดับ
สูงมาก
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
5
สูง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ
4
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
3
น้อย
อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง
2
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น
1

-3- เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)
โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
มูลค่า /คําอธิบาย
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

ระดับความเสี่ยงต่ํา
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

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

-4จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจําแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 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 ายจากผู้ใต้บัง คับบัญชา
เพื่อจัดหาของขวัญ
3) เบียดบังผลประโยชน์ที่เป็น
ตั ว เงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
4) การให้ ข องขวั ญ ของกํ า นั 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) ดํ า เนิ 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
ในตําแหน่ง งานใดๆ ใน สสช./
สถจ.
การเบียดบังทรัพย์สิน
หรื อ ทรั พ ยากรต่ า งๆ
ของทางราชการ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว

1) อาศั ย ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่
แสวงหาผลประโยชน์
2) อาศั ย โอกาสในการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แ สว งห า
ผลประโยชน์

4) เบียดบังทรัพย์สินหรือ
ทรัพยากรต่างๆ ของทาง
ราชการ ไปใช้ ป ระโยชน์
ส่วนตัว

1) นํ า ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์
ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
๒) ใช้ เ วลาทํ า การของราชการ
ปฏิบัติงานอื่น ที่มิใช่งานราชการ

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
โอกาส ผลกระทบ ความเสี่ยง
5
5
5

5

5

5

5

5

5

จากการพิจ ารณาค่ าระดับ ความเสี่ย ง และการจัด ลําดั บความรุน แรงของความเสี่ย งพบว่ า
ทุกปัจจัยเสี่ยงที่ระบุมาในข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดสูง และส่งผลกระทบที่รุนแรง ดังนั้น ในการพิจารณากําหนด
กิ จ กรรมการควบคุ ม ในแต่ ล ะสาเหตุ ข องความเสี่ ย งให้ เ หมาะสม จํ า เป็ น ต้ อ งนํ า ปั จ จั ย เสี่ ย งดั ง กล่ า ว
มากํ า หนดเป็ นระเบี ย บภายในของหน่ ว ยงาน กํ า หนดกลไกการควบคุ ม การกํ ากั บ ดู แล และ การรายงาน
ทั้งในเชิงป้องกันและปราบปราม โดยมีผู้รับผิดชอบหลักสองส่วน ประกอบด้วย

-5๑) การปฏิบัติในเชิงป้องกัน ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
กรรมการ รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ โดย
มีผู้อํานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบั ติงาน โดยวิ เคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่ วยงาน พร้อมข้ อเสนอแนะต่ อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติ ทุกๆ 6 เดือน
๒) การปฏิบัติในเชิงปราบปราม จําเป็นต้องนํากลไกด้านวินัยมากํากับดูแลในเรื่องดังกล่าว
และเป็ น หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของกลุ่ ม นิ ติ ก าร ที่ จ ะต้ องดํ า เนิ น การในเชิ งปราบปรามให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
จากระเบี ย บสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 กําหนดให้ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน โดย
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุม
และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําสํานักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น การวิ เคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติ งานที่อาจเกิ ดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จะใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการดําเนินงานตาม
ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) และจากสรุปผลการดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๖2 ไตรมาสที่ 1 - 2 (รอบตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2)
๑. จากผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖2 สรุปได้ดังนี้

-6การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที่...........
ส่วนกลาง
1

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง เปลี่ยน

2 ต.ค. 61

ไส้กรองอากาศ ตรวจเช็คสายพานไทมิ่ง ตรวจเช็คระบบส่งกําลัง

สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

ตรวจเช็คช่วงล่าง แตร ไฟแสงสว่าง และสลับยาง ของรถยนต์

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

2.นายรวมยศ คล่องบัญชี

พนักงานขับรถยนต์

3.นายนําโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทะเบียน ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0112060200-12939-0702-0017/55
2

จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สําหรับใช้งานกับรถยนต์ยี่ห้อ โตโยต้า

2 ต.ค. 61

หมายเลขทะเบียน ฮว-1193 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

1105-01-12060200-17733-0702-0002/59 ดังนี้
- แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid ขนาด 12V 85Ah ยี่ห้อ
GS/GT195
3

จ้างพิมพ์รายงานการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส

2 ต.ค. 61

กองสถิตสิ ังคม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.2561 จํานวน 450 เล่ม

4

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 เครื่อง

1.นางวิสณี พูลทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

2.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

3 ต.ค. 61

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มบริหารพัสดุ

นางสาวศิริพร ประสานสันติ

นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

3 ต.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

2.นางสาวสุภิญญา คํามั่น

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

3.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

1.นายพลากร ดวงเกตุ

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

2.นางวีรวรรณ สาระชู

เจ้าพนักงานสถิตชิ ํานาญงาน

3.นายอภิเดช แก่นนาค

เจ้าพนักงานสถิตชิ ํานาญงาน

1.นางสาวอมรศรี ประทุม

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

1.เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10003-0942-0016/54
2.เครื่องสํารองไฟ (UPS) ยี่ห้อ SOCOMEC รุ่น EGYS-L520
หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0949-0009/43
5

จ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วัด ITU โครงการสํารวจ ICT ครัวเรือน 2561

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ไตรมาส 1) จํานวน 200 เล่ม

6

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND

4 ต.ค. 61

กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ

จํานวน 2 เครื่ออง ดังนี้
- หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9997-09420010/54
- หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9997-09420011/54
7

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รวม

5 ต.ค. 61

กองสถิตสิ าธารณมติ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้

2.นางสาวนารีรัตน์ ณ นุวงศ์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

1.จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG

3.นางสาวงามทิพย์ คํากลัด

เจ้าพนักงานสถิตชํานาญงาน

รุ่น CLP-770ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-1206100010061-0943-0001/54
2.จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER
รุ่น Veriton M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-120610009773-0938-0004/54

-7การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที่...........
ส่วนกลาง
8

1.นายชัยพร กวยานนท์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

1.จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้

2.นายนิตชิ ล ตันสกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

รุ่น CLP-680ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-

3.นางนิภาพร เอกพัฒน์

พนักงานบริหารทั่วไป

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางธัญสินี ทิม ศรี

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางวิสณี พูลทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

5 ต.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

14809-0943-0005/57
2.จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-1206100013516-0942-0009/56
9

10

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG

5 ต.ค. 61

กองสถิตพิ ยากรณ์

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

กลุ่มงานวิเคราะห์และ

10157-0942-0080/54

พยากรณ์สถิตเิ ชิง สัง คม

จ้างพิม พ์รายงานการสํารวจความสุขคนทํางาน (ในองค์กร)

8 ต.ค. 61

กองสถิตสิ ังคม

พ.ศ.2561 (ฉบับ Pocket Book) จํานวน 500 เล่ม

11

จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สําเนา ยี่ห้อ RICOH

2.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้งถิ่นป่า

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

10 ต.ค. 61

สํานักงานเลขานุการกรม กลุ
สารบรรณ
ผู้ต่มรวจรั
บพัสดุ

นายธีรเดช ธรรมโกศล

นายช่างพิมพ์ชํานาญงาน

10 ต.ค. 61

ศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายศักดิส์ ิทธิ์ โรคน้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

กองสถิตพิ ยากรณ์

2.นางสาวบุบผา สิงห์สามารถ

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ

3.นายดํารงศักดิ์ ศรีไพบูลย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

สํานักงานเลขานุการกรม กลุ
่มนิตกิ าร
คณะกรรมการตรวจรั
บพัสดุ

1.นางสาวภูษณิศา วังชัย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

2.นางสาวอังค์ณิสา บุญกลิ่น

พนักงานบริหารทั่วไป

1.นางสาวนภัสสร หอมวงศ์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการพิเศษ

รุ่น DD4450 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206010014649-0916-0001/57
12

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้
- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9992-0942-0005/54

และการสื่อสาร
กลุ่มวิจัยและพัฒนา

- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

12 ต.ค. 61

ครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9287-0942-0002/53
13

จ้างติดตัง้ Gin Phone กับหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข

11 ต.ค. 61

02-141-7289 ณ กลุ่ม นิตกิ าร สํานักงานเลขานุการกรม
14

จ้างพิม พ์ซองบรรจุแบบสอบถามขยายข้าง โครงการสํารวจภาวะ

11 ต.ค. 61

จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan จํานวน 3 จุด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตริ ายได้รายจ่าย

เศรษฐกิจและสัง คมของครัวเรือน พ.ศ.2562 จํานวน 6,000 ชุด

15

กองสถิตสิ ังคม

16 ต.ค. 61

กองบริหารจัดเก็บ

กับเลขหมาย 02-141-7479, 02-141-7480, 02-143-

ข้อมูลสถิต ิ

8129 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ

กลุ่มจั ดเก็บข้อมูลพื้น ที่ 3

ผู้ตรวจรับพัสดุ

2.นายบดินทร์ อึ่งทอง

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

3.นายภัทร อํานวยวิบูลย์ผล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

นางสาวพันน์ชยา วัฒนศรีกันย์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

-8การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที่...........
ส่วนกลาง
16

1.หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060300-9456-1049-

จ้างซ่อมไมโครโฟน ยี่ห้อ TOA รุ่น WM5320 จํานวน 4 ชุด ดังนี้

กองนโยบายและวิชาการ ผู้ตรวจรับพัสดุ
สถิติ

0001/53

กลุ่มพัฒนาทรัพยากร

2.หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060300-9457-1049-

บุคคล

17 ต.ค. 61

นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

0002/53
3.หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060300-9458-10490003/53
4.หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060300-9459-10490004/53
17

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รวมจํานวน

กองนโยบายและวิชาการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวดวงสมร วัฒนศฤงคาร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

2 เครื่อง ดังนี้

สถิติ

2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนีย์ รามัญจิตต์

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-770ND หมายเลข

กลุ่มพัฒนาทรัพยากร

3.นางสาวญมณ ประเสริฐ พุม่

พนักงานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-12831-0943-0001/55

บุคคล

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

2.นายฐิ ตวิ ัฒน์ รัตนา

พนักงานขับรถยนต์

3.นายนําโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

ศูน ย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายจักรพงษ์ คําพันธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

และการสื่อสาร

2. นางศศิธร มากธันญา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

3. นายกฤษณะ อัฒจักร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

4. นายณัฏฐ์ เงาศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

5. นายสุนทร เวโรจน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

นางสาวจิระนันท์ พันธรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

17 ต.ค. 61

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LENOVO รุ่น Think Centre
M700 Tower หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206100018612-0938-0276/59
18

จ้างตรวจเช็คความเร็ว รถยนต์วิ่งเกิน 100 กม. ขึ้นไป เครื่องยนต์

18 ต.ค. 61

มีเสียงดังและสะท้าน,เช็คระบบคลัชท์ เนื่องจากคลัชท์แข็ง,ตรวจเช็ค

สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

ระยะ, เช็ครีโมทกุญแจเปิด-ปิด ไม่ทํางาน ของรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า
หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-13458-0702-0007/56
19

จ้างบํารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล

24 ต.ค. 61

คอมพิวเตอร์ (ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร) ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 2 เดือน (1 พ.ย. 61 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 61)

20

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre

24 ต.ค. 61

กองสถิตพิ ยากรณ์

25 ต.ค. 61

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

25 ต.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

นายนิตชิ ล ตันสกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12060100-146240906-0001/57
21

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
เปลี่ยนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน
หมายเลขทะเบียน ฮท-6723 กรุงเทพมหานคร
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-9493-0702
-0.075471698

22

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER
รุ่น M490G หมายเลขครุภัรฑ์ 1105-03-12061000-98660938-0097/54

กลุ่มสถิตกิ ารเกษตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

-9การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที.่ ..........
ส่วนกลาง
23

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และ เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟ (UPS)
รวมจํานวน 3 เครื่อง ดัง นี้
- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

30 ต.ค. 61

ครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10023-0942-0036/54
- เครื่อง Printer ยี่ห้อ HP Laserjet P3005 หมายเลขครุภัณฑ์

19 ต.ค. 61

1105-06-12061000-6284-0942-0033/51
- เครื่องปรับแรงดันกระแสไฟ (UPS) ยี่ห้อ APC รุ่น BR500CI

กองบริหารจัดการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวศุภลักษณ์ หมอรักษา

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

2.นางจินตนา ปั้นอํานวยทรัพย์

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ระบบสถิต ิ
กองบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิต ิ
3.นางสาวทิวารัตน์ เขื่อนแก้ว

21 พ.ย. 61

RS 500VA หมายเลขครุภัณฑ์ สบส-0949-010-04/54
24

จ้างซ่อมเครื่อง Printer และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัตกิ าร

31 ต.ค. 61

รวมจํานวน 2 เครื่อง ดัง นี้
- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

กองสถิตพิ ยากรณ์

ครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10029-0942-0042/54

กลุ่มบริการและเผยแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวศิริพร แก้วโชติช่วงกูล

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

ข้อมูลสถิต ิ
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell รุ่น Optiplex 980

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.นางสาวพันทิวา ศรีอุทัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10492-0938-

และการสื่อสาร

3.นายศุพล ตัง้ ศุภจรูญนุกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร

0228/54

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

1.นางสิริรัตน์ จั่นงิ้ ว

จัดเก็บข้อมูล
25

เช่าชุดโปรแกรมการนําเสนอข้อมูลสถิตเิ พือ่ เสนอผู้บริหาร

7 พ.ย. 61

(คณะรัฐ มนตรี)

26

จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สําคัญ การมีอุปกรณ์รับชมรายการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

และการสื่อสาร

8 พ.ย. 61

โทรทัศน์ใ นครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จํานวน 300 เล่ม

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.นายศักดิส์ ิทธิ์ โรคน้อย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
พินักเศษ
วิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

3.นายฉัฐ วัสส์ ปุษปาคม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

1.นางสาวสุภิญญา คํามั่น

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

กลุ่มสถิตเิ ทคโนโลยี

2.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

สารสนเทศและการ

3.นางสาวพรชนก บุญจีน

พนักงานบริหารทั่วไป

สื่อสาร
27

จ้างพิมพ์รายงานการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

9 พ.ย. 61

การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1) จํานวน 350 เล่ม

28

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

กลุ่มสถิตธิ ุรกิจการค้า

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

2.นางสาวสุภิญญา คํามั่น

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

และบริการ

3.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายสัมฤทธิ์ อินทศร

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จํานวน 3 เครื่อง ดัง นี้
- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

13 พ.ย. 61

ครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10008-0942-0021/54

และการสื่อสาร

อาวุโ ส

กลุ่มบริการและสนับสนุน

ระบบคอมพิวเตอร์
- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

3 ธ.ค. 61

ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9999-0942-0012/54

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.นางสาวกาญจนา กําลังหาญ

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

3.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

และการสื่อสาร
กลุ่มเตรียมข้อมูล

- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10038-0942-0051/54

14 พ.ย. 61

กองสถิตสิ ังคม
กลุ่มสถิตแิ รงงาน

-10การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที่...........
ส่วนกลาง
29

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND

14 พ.ย. 61

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นายกฤษณะ อัฒจักร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10142-0943-

และการสื่อสาร

2.นางยุพนิ แสงทอง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ํานาญงาน

0005/54

กลุ่มพัฒนาระบบเครื่อง

3.นางสาวณัชชาวีย์ เจริญวรนุวัฒน์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กลุ่มช่วยอํานวยการ

2.นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์

พนักงานขับรถยนต์

3.นายนําโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

คอมพิวเตอร์ฯ
30

จ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet Pro

16 พ.ย. 61

31

ซื้อยางรถยนต์ จํานวน 4 เส้น สําหรับใช้งานกับรถยนต์ ยี่ห้อ นิสสัน

กองสถิตสิ ังคม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตแิ รงงาน

8600 Plus หมายเลขครุภัณฑ์ สสก-0944-006-03/57
16 พ.ย. 61

(รถตูน้ ั่ง 4 ตอน) ทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 110501-12060200-5732-0702-0001/50
32

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน

20 พ.ย. 61

ศจ-6005 หมายเลขครุภัรฑ์ 1105-01-12060200-0177-

สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

2.นายสิรศักดิ์ ชูกลิ่น

พนักงานขับรถยนต์

3.นายนําโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุครีม กันไชย

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภัทร อํานวยพิบูลย์ผล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภัทร อํานวยพิบูลย์ผล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวบัวเรียน แสงคร้าม

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

กลุ่มสถิตธิ ุรกิจการค้า

2.นางสาวสุภิญญา คํามั่น

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

และบริการ

3.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กลุ่มช่วยอํานวยการ

2.นายวิทยา เขมะชิต

พนักงานขับรถยนต์

3.นายนําโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

1.นางสาวสมใจ มูลสาร

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

กลุ่มสถิตธิ ุรกิจการค้า

2.นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

และบริการ

3.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

นางสาวสุกานต์ กลั่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิ าน

0702-0002/48
33

จ้างเปิด Port Lan จํานวน 1 จุด ณ กลุ่มบริการและเผยแพร่

20 พ.ย. 61

ข้อมูลสถิต ิ กองสถิตพิ ยากรณ์

กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุ่มบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสถิต ิ

34

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre

20 พ.ย. 61

IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-14627-

กองสถิตสิ ังคม
กลุ่มสถิตริ ายได้รายจ่าย

0906-0004/57
35

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR3245 หมายเลข

21 พ.ย. 61

ครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-9292-0906-0005/53
36

จ้างพิมพ์รายงานการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

กลุ่มสถิตริ ายได้รายจ่าย
22 พ.ย. 61

การสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 (ไตรมาส 1 ) จํานวน 350 เล่ม

37

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN (ตูน้ ั่ง 4 ตอน) หมายเลข

กองสถิตสิ ังคม

4 ธ.ค. 61

ทะเบียน ฮท-6723 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

12060200-9493-0702-0004/53
38

จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส

6 ธ.ค. 61

พ.ศ.2561 จํานวน 60,000 แบบ

39

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น Docucentre
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-146280906-0005/57

7 ธ.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

กองบริหารจัดการ
ระบบสถิต ิ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

-11การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที่...........
ส่วนกลาง
40

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER

13 ธ.ค. 61

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิลาวัลย์ รุ่ง เรือง

รุ่น M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-08-12061000-

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํชําานาญการ
นาญการ

13668-0938-0158/56
41

42

1.นางสาววรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

สารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2562

กลุ่มสถิตธิ ุรกิจการค้า

2.นางสาววรรณนิศา รอดโอ

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

จํานวน 48,000 เล่ม

และบริการ

3.นางสาวเกวลิน จันพลงาม

พนักงานบริหารทั่วไป

จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยี

จ้างพิมพ์รายงานตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

14 ธ.ค. 61

17 ธ.ค. 61

พ.ศ. 2560 จํานวน 700 เล่ม

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

กองสถิตพิ ยากรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นส.อังคณา แย้มอุบล

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์และ

2. นส.นิตยา ปะอินทร์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

พยากรณ์สถิตเิ ชิง

3. นส.อังสนา เพชรศักดิว์ งศ์

นักวิชการสถิตชิ ํานาญการ

1.นางยุพนิ แสงทอง

เจ้าพนักงานสถิตชิ ํานาญงาน

2.นายธงชัย บุปผากัณฑ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เศรษฐกิจ
43

จ้างเกี่ยวกับระบบสื่อสาร ดัง นี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศท.

๑๗ ธ.ค. ๖๑

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ตรวจรับพัสดุ

๒๒ พ.ย. ๖๑

กลุ่มพัฒนาระบบเครื่อง ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.Config เครื่องโทรศัพท์ จํานวน 1 เลขหมาย 02-141-7338
- กลุ่มพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ศท.
2.เปิด Port Lan จํานวน 1 จุด

คอมพิวเตอร์
กองบริหารจัดเก็บข้อมูล
สถิต ิ

- กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพืน้ ที่ 3 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิต ิ

๑๓ พ.ย. ๖๑

กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพืน้ ที่ 3 ผู้ตรวจรับพัสดุ

3.นางสาวพันน์ชยา วัฒนศรีกันย์

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

25 ธ.ค. 61

กองสถิตสิ ังคม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภัทร อํานวยพิบูลย์ผล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวภารดี แซ่เฮง

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

2.นางวิสณี พูลทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน แจ้ง ถิ่นป่า

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

1.นางสาวปัทมาวดี ทองดอนอ่อน

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

กลุ่มสถิตธิ ุรกิจการค้า

2.นางสาวธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

และบริการ

3.นางสาวลินดา ศุมานนท์

พนักงานบริหารทั่วไป

1. นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

3.เปิด Port Lan จํานวน 1 จุด
44

จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น

กลุ่มสถิตแิ รงงาน

M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-1206100018751-0942-0054/59
45

จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปรายงานการสํารวจภาวะการทํางานของ

27 ธ.ค. 61

ประชากร ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2561

กองสถิตสิ ังคม
กลุ่มสถิตแิ รงงาน

จํานวน 450 เล่ม
46

จ้างพิมพ์แผ่นพับโครงการสํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

27 ธ.ค. 61

จํานวน 15,000 แผ่น

47

จ้างพิมพ์ซองสีน้ําตาลขยายข้างสําหรับใช้ใ นโครงการสํารวจ

28 ธ.ค. 61

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถาน

กลุ่มสถิตเิ ทคโนโลยี

2. นส.สุภิญญา คํามั่น

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

ประกอบการ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,000 ซอง

สารสนเทศและ

3. นส.พรชนก บุญจีน

พนักงานบริหารทั่วไป

การสื่อสาร

-12การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที่...........
ส่วนกลาง
48

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จํานวน 2 เครื่อง ดังนี้
- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 ม.ค. 62

ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-9994-0942-0007/54

- เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND หมายเลข

๑๙ ธ.ค. ๖๑

ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10156-0942-0079/54
49

จัดซื้อแบตเตอรี่ สําหรับใช้งานกับรถยนต์ ทะเบียน ฮจ-2201 ยี่ห้อ

8 ม.ค. 62

NISSAN หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-5732-

และการสื่อสาร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง

8 ม.ค. 62

เปลี่ยนไส้กรองอากาศ และตรวจเช็คระยะ ของรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
อาวุ
อาวุโโสส
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ชํชําานาญงาน
นาญงาน

กลุ่มบริการและ

2.นายวิเชียร ใหม่แก้ว

สนับสนุนระบบคอมฯ

2.นายวิเชียร ใหม่แก้ว

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

3.นายวัฒนา เอี่ยมอรุณไทย

สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กลุ่มช่วยอํานวยการ

2.นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์

พนักงานขับรถยนต์

3.นายรวมยศ คล่องบัญชี

พนักงานขับรถยนต์

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

0702-0001/50
50

1.นายสัมฤทธิ์ อินทศร

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ทะเบียน ฮว-1193 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020017733-0702-0002/59
51

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง ไส้กรองน้ํามันเครื่อง ไส้กรองอากาศ

11 ม.ค. 62

และตรวจเช็ค ล้อหน้า ใช้ความเร็วล้อหน้าสะบัด ของรถยนต์อีซูซุ

กลุ่มช่วยอํานวยการ

ทะเบียน ชย-2713 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-120602005733-0702-0002/50
52

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง เปลี่ยน

17 ม.ค. 62

ไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ฮย-2321

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-1206020014613-0702-0001/57
53

54

กองนโยบายและวิชาการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นส.ดวงสมร วัฒนศฤงคาร

นักทรัพยากรบุคคชํานาญการ

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060400-9436-0512-

จ้างซ่อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ GYGAR รุ่น G258

สถิติ

2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุนีย์ รามัญจิตต์

นักทรัพยากรบุคคชํานาญการ

0003/53

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. นส.วรวรรณ เสียงลือชา

พนักงานบริหารทั่วไป

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มบริหารพัสดุ

นางสาวสุฑาธิษธ์ สุรัตนศิลป์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงิ าน

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND

17 ม.ค. 62

23 ม.ค. 62

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10002-0942-0015/54

55

จ้างซ่อมเครื่อง Printer จํานวน 2 เครื่อง

28 ม.ค. 62

1.นส.อังคณา แย้มอุบล

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

กลุ่มงานวิเคราะห์และ

กองสถิตพิ ยากรณ์

2.นส.นิตยา ปะอินทร์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

พยากรณ์สถิตเิ ชิง

3. นายณรงค์ฤทธิ์ สุทธิสมุทร์

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

นางสาวสุครีม กันไชย

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เศรษฐกิจ
56

จ้างเปิด Port Lan จํานวน 7 จุด และย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan
จํานวน 7 เลขหมาย

5 ก.พ. 62

กองสถิตพิ ยากรณ์
กลุ่มบริการและเผยแพร่
ข้อมูลสถิต ิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

-13การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที่...........
ส่วนกลาง
57

จ้างพิมพ์แผ่นพับครัวเรือนทําการเกษตรกับการใช้เทคโนโลยี

13 ก.พ. 62

สารสนเทศและการสื่อสารโครงการสํารวจการเปลี่ยนแปลงทาง

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิตชิ ล ตันสกุล

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

กลุ่มสถิตกิ ารเกษตร

การเกษตร พ.ศ. 2561 จํานวน 300 แผ่น
58

จ้างซ่อมเปลี่ยนปั๊มน้ําหรือปะเก็น (ปั๊มน้ํารั่ว), เปลี่ยนใบยางปัดน้ําฝน

21 ก.พ. 62

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

21 ก.พ. 62

กองสถิตสิ ังคม

1. นายอภิชาติ ธัญญาหาร

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

(ใบปัดไม่สะอาด) , เปลี่ยนน้ํายาล้างกระจก, เปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ํา
แกลลอน, เปลี่ยนประเก็นท่อน้ําเลี้ยงเทอร์โบ,เปลี่ยนโอริงวาล์ว,
เปลี่ยนวาล์วน้ํา, เปลี่ยนโอริงก๊อกถ่ายหม้อน้ํา ของรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ฮย-2321 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-14613-0702-0001/57
59

จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และเครื่อง Printer
รวมจํานวน 4 เครื่อง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตสิ ุขภาพและ
ภาวะทางสังคม
กองบริหารจัดการ

2. นายเสมา วิมุกตะลพ

ระบบสถิต ิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัตกิ าร

กลุ่มประสานสถสิตดิ า้ น
ภารกิจ
สํานักงานเลขานุการกรม

3. นายคนึงศักดิ์ แก้วนิรันดร์ลาพร

หัวหน้าอาคารสถานที่

1. สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

2. นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์

พนักงานขับรถยนต์

3. นายนําโชค ชุ่มพึง่

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มช่วยอํานวยการ
60

จ้างซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนไดชาร์ท (รหัส 01), เปลี่ยนฟิวส์

21 ก.พ. 62

15 แอมป์, เปลี่ยนใบปัดน้ําฝนหน้า, เปลี่ยนสายพานเครื่อง,

สํานักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

เปลี่ยนใบปัดน้ําฝนหลัง, เปลี่ยนลูกรอกสายพาน, เปลี่ยนไดชาร์จ
(รหัส 23100VW20C) ของรถยนต์ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลข
ทะเบียน ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-120602005732-0702-0001/50
61

จัดซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ สําหรับใช้งานกับรถยนต์

22 ก.พ. 62

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

22 ก.พ. 62

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

22 ก.พ. 62

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ฮท-6724 หมายเลขคุภัณฑ์ 1105-011206020 จํานวน 1 ลูก

62

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
ตรวจเช็คเปลี่ยนไส้กรองอากาศ ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
ฮพ-9094 ยี่ห้อ โคตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-12939-0702-0017/55

63

จ้างตรวจเช็คระบบแอร์ (แอร์ไม่เย็น), ตรวจเช็คประตูหลังขวา
เปิดไม่ไ ด้ของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ศจ-6008
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-0176-0702-0001/48

-14การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนกลาง)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2

ศูนย์/กอง

บันทึกขออนุมัติ

แต่งตั้ง/มอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ลงวันที่...........
ส่วนกลาง
64

1. กล่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สลก.

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มยุทธศาสตร์และ

จ้างเปิดPort Lan จํานวน 1 จุด

แผนงาน

2. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศย.

ศูนย์สารสนเทศ

จ้างย้าย Fax เบอร์ 02-143-8118 , เปิด Port Lan

ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

จํานวน 1 จุด , ย้ายโทรศัพท์ เบอร์ 02-143-1347 ให้โทรภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เท่านั้น และทําให้แป็นระบบ Voice/Data

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

3. ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

จ้างเปิด Port Lan จํานวน 1 จุด

กองสถิตสิ ังคม

4. กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิตดิ า้ นสังคม กองสถิตสิ ังคม

กลุ่มวางแผนและพัฒนา

จ้างย้ายโทรศัพท์พร้อม Port Lan จํานวน 1 จุด และ

สถิตดิ า้ นสังคม

จ้างดําเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสาร

27 ก.พ. 62

นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์หอม

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ทําให้โทรสายนอกและโทรสายในได้
65

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง , ตรวจเช็คเติมน้ํามัน เกียร์และ

7 มี.ค. 62

สํานักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพัสดุ
กลุ่มช่วยอํานวยการ

สิบเอกนพดล นิลทับ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

7 มี.ค. 62

กองสถิตเิ ศรษฐกิจ

นางสาวพรพิมล วุฒิบุญญะ

พนักงานบริหารทั่วไป

นางสาวอัจฉรา ตันหนึ่ง

นักวิชาการสถิตปิ ฏิบัตกิ าร

นางสาวสุมิตรา น้อยฉาย

เจ้าพนักงานสถิตปิ ฏิบัตงิ าน

นางวิสณี พูลทรัพย์

นักวิชาการสถิตชิ ํานาญการ

เฟืองท้าย , เปลี่ยนไส้กรองอากาศ, เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่อง
ของรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-3553-0702-0006/49
66

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโ ก้ รุ่น MP3352SP

ผู้ตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตอิ ุตสาหกรรม

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12060100-134550906-0007/56
67

68

69

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-16177-0906-

กองนโยบายและวิชาการ ผู้ตรวจรับพัสดุ
สถิต ิ

0012/57

กลุ่มระเบียบวิธีสถิต ิ

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโ ก้ รุ่น MP 3053SP

7 มี.ค. 62

หมายเลขครุภัรฑ์ 1105-06-12060100-12925-0906-

กองบริหารจัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจรับพัสดุ
สถิต ิ

0001/45

กลุ่มจั ดเก็บข้อมูลพื้นที่ 1

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Toshiba รุ่น e-studio 305

จ้างซ่อมเครื่อง Printer ยี่ห้อ HP Laserjet P3005
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-6265-0942-

14 มี.ค. 62

15 มี.ค. 62

กองสถิตสิ ังคม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

กลุ่มสถิตแิ รงงาน

0014/51

รวม 69 โครงการ

รวม 144 ราย

-15การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกสุนทร บุรณนัฏ

พนักงานสถิติ

1

จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2

จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๑๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

3

จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อชาร์ป รุ่น MX 561 AT
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-18233-09060019/59 จํานวน 1 กล่อง

๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

4

จัดจ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กต 4451
กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060200-134470702-0003/56

๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

5

จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 15 รายการ

๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคํา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6

จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเคียวเซร่า รุ่น TASkalfa 3500i
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-12957-09060011/55

๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

7

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สําเนา ยี่ห้อ ดูโปร INK - DC14 (600 cc.)
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-14336-09160007/56 จํานวน 3 กล่อง

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสาธิต จันศรี

พนักงานสถิติ

8

จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่าง โครงการ
สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

๑๒ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคํา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

9

จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 30 รีม

๔ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคํา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

10

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สําเนา Duplo DC-14 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-64-12060100-14336-0916-0007/56 จํานวน
1 กล่อง

๔ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

11

จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 6 รายการ

๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคํา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

12

จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TK 6309
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060100-12957-09060011/55 จํานวน 1 กล่อง

๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

13

จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ HP LaserJet รุ่น Q2612A
(HP 12A) จํานวน 1 กล่อง

๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

14

จัดจ้างเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4451 กาญจนบุรี
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12060200-13447-07020003/56

๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกสุนทร บุรณนัฏ

พนักงานสถิติ

15

จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จํานวน 2 รายการ ดังนี้
- หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Epson M2410DN รุ่น S050587
จํานวน 1 กล่อง
- หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung M4030ND รุ่น
MLT-D201S จํานวน 1 กล่อง

๓๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสินธ์ สงวนทรัพย์

พนักงานสถิติ

16

จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับ
พื้นที่ 76 จังหวัด

๒๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคํา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

-16การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัตร มาเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

17

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 778 จันทบุรี

18

จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยะมหาราช

๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรชัย ลิมปนะปรีชาวงษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

19

จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวงศกร สว่างเนตร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

20

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562

๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

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

21

จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช

๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

22

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม)

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายณัฐวุฒิ อานามนารถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

23

จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เคียวเซร่า รุ่น TK 479

๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิรุทธิ์ โอวัฒนานวคุณ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

24

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 778 จันทบุรี

๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายณัฐวุฒิ อานามนารถ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

25

จัดจ้างทําของสมนาคุณ (กระเป๋าสะพายหนัง PVC) ให้ครัวเรือน
ตัวอย่างของโครงการ สศส.62 จํานวน 672 ใบ

๒๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวบงกช ถาวรโชติ
2.นายทศพล สิงห์โตอาจ
3.นายชาญณรงค์ บําเพ็ญกิจ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

26

อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 11 เลขหมาย

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ ทองมา
3.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

27

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ ทองมา
3.นายสมจิตต์ โพธิ์ชัยสาร

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

28

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม)

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ
3.นายชัยมงคล โตอุทัย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

29

จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

30

จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

31

จัดซื้อของสมนาคุณสําหรับมอบให้กับครัวเรือนตัวอย่าง

๑๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.นายอภิรักษ์ ชินอมรเลิศ
3.นายชัยมงคล โตอุทัย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

32

จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

33

จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-17การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

34

จัดจ้างล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รุ่นตั้งแขวน จํานวน
7 เครื่อง

๗ ม.ค. ๖๒

35

จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

36

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปาณิสรา ทาลมดี
2.นายชัยมงคล โตอุทัย
3.ว่าที่เรือตรีวัชระ ทองมา

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด งานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันที่ 2 มี.ค. 62

๑ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

37

จัดซื้อของสมนาคุณ

๑๓ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ ทองมา
3.นายชัยมงคล โตอุทัย

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

38

จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด งานพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มี.ค. 62

๑๕ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

39

จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มี.ค. 62

๒๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพเนิน พูลสุข

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

40

จ้างทําป้ายไวนิล

๒๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ ทองมา
3.นายสมจิตต์ โพธิ์ชัยสาร

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

41

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคาร

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางอัญชลี ธนากูรเมธา
2.ว่าที่เรือตรีวัชระ ทองมา
3.นายสมจิตต์ โพธิ์ชัยสาร

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

42

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

๗ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

43

จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

๗ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

44

จัดซื้อวัสดุหมึกพิมพ์

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอุทัย ศรีสุยิ่ง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

45

จัดซื้อกระเป๋า

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางจิระภา วิวัฒนวานิช
2.นายอุทัย ศรีสุยิ่ง
3.นางสาวชไมพร อ่ําดอนกลอย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ

46

ตรวจรับจ้างเหมาขับรถ

๒๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา

1.นางพัชรี งาเจือ
2.นายบดินทร์ อับดุลสลาม

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

47

ตรวจรับจ้างเหมาแม่บ้าน

๒๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา

นางพัชรี งาเจือ

พนักงานสถิติ

48

ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด

ผู้ตรวจรับงานจ้างเหมา

นางสาวมณีรัตน์ เจริญรูป

เจ้าหน้าที่สถิติ

49

ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

50

ซื้อของสมนาคุณครัวเรือน

๑๓ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอัมพร กตัญญู

พนักงานสถิติ

51

จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

52

จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยะมหาราช

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

-18การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

53

จัดจ้างทําตรายางสํานักงานฯ

ส่วนภูมิภาค
๒๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

54

จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 11 รายการ

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

55

อนุมตั ิเช่าอาคารสํานักงานฯ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประสิทธิพร ศรนุวัตร

พนักงานสถิติ

56

จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานฯ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

57

จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

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

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

58

จัดซื้อกระบอกน้ําร้อนหรือเย็น จํานวน 702 ใบ

๙ ม.ค. ๖๒

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

59

ขอเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
2.นางสาวพัชรินทร์ เอี่ยมแจ้ง
3.นางปภารัต อยู่ผ่องภา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

60

จ้างทําของชําร่วย

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
2.นายวิทยา สุวัณณกีฎะ
3.นางสาววันเพ็ญ นุ่มคลาย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

61

จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจต่อสถานการณ์ยาเสพติด จํานวน 3500 แผ่น

๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

62

จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-1112060100-18251-0904-0044/59

๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิทยา สุวัณณกีฎะ

พนักงานสถิติ

63

จ้างเหมาจัดทําเอกสารรายงานผลสถานการณ์ยาเสพติดจังหวัด
นนทบุรี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4 เดือน ต.ค. ถึง
ธ.ค. 2561)

๑ ก.พ. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวพัชรินทร์ เอี่ยมแจ้ง

พนักงานสถิติ

64

ซื้อของสมนาคุณ

๑๓ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ วงศ์ผลบุญ
2.นางสาวชนกนันท์ ทวนทอง
3.นางภัทราภรณ์ สุกใส

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

66

จัดจ้างซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ
Unimaster หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-12060100121751-0904-0001/55

๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

67

จัดจ้างซ่อมบํารุงและเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 110512-12060200-6675-0702-0001/51

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

68

จัดจ้างซ่อมบํารุงและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKalfa 3010i หมายเลขครุภัณฑ์ 110512-12060100-18097-0906-0009/59

๖ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

69

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กจ 4314 ปทุมธานี

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมบัติ สะพลอย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

นายประสิทธิพร ศรนุวัตร

-19การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

70

จ้างทําของสมนาคุณ

ส่วนภูมิภาค
๑๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี

71

จัดจ้างพ่นชื่อกระทรวงฯ บนรถยนต์ประจําสํานักงานฯ

72

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชมภู บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

๒๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศิวกร อุตอามาตย์

พนักงานสถิติ

จัดซื้อวัสดุโครงการแปลงแผนฯ

๑ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรรณภา ทามี

พนักงานสถิติ

73

จัดซื้อวัสดุโครงการสํารวจความคิดเห็นการจัดงาน "ท่องเที่ยว
ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ครั้งที่ 10
ประจําปี 2562

๖ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกุสุมากรณ์ พรหมจักร

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

74

จัดจ้างทําพวงมาลา

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

75

จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

76

จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

77

จัดจ้างซ่อมประตูกระจกบานสวิง จํานวน 1 รายการ

๗ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปัญญา สอนอ่อง

พนักงานสถิติ

78

จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานพิธีถวายราชสักการะ
วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช และพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

79

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวโชติกา โนนใหญ่

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

80

จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปัญญา สอนอ่อง

พนักงานสถิติ

81

จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด

๑๓ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

82

จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

83

จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรินชล บุญพรม

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

84

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
หมายเลขทะเบียน กน 5546 พระนครศรีอยุธยา

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

85

อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จํานวน 8 เลขหมาย

๘ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ
2.นางอภิญญา ฉิมบรรเทิง
3.นางสาววัชรี พิชัย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

86

จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562

๒๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ
2.นางอภิญญา ฉิมบรรเทิง
3.นางสาววัชรี พิชัย

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

87

ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

๓ ธ.ค. ๖๑

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

88

จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASK-3010i
จํานวน 1 หลอด

๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

89

จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI XEROX IV3060 จํานวน 1 หลอด ๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

-20การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

90

จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร EPSON รุ่น M 2410
จํานวน 1 หลอด

91

จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SAMSUNG รุ่น M4030ND

๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

92

จัดซื้อผงหมึกเครื่องแฟกซ์เอกสาร Fuji Xerox รุ่น M265z
จํานวน 1 หลอด

๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพัทธนันท์ สุทธนะ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

93

จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นรถยนต์ราชการ

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศรีเนตร ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

94

อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 9 เลขหมาย

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

95

จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

96

จัดจ้างทําพวงมาลา เพื่อใช้ในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

97

จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเรืองกิตต์ รุ่งราษี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

98

จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

99

จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอรุณ สีแดง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

100 จัดซื้อแก้วเก็บความเย็น ขนาด 30 ออนซ์ จํานวน 648 ใบ

๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอรุณ สีแดง
2.นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม
3.นางสาวกัญญพัชร พุ่มพวง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ

101 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 6 รายการ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

102 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 2 รายการ ดังนี้
- หมึกพิมพ์ Samsung MLT-D201L จํานวน 1 กล่อง
- หมึกพิมพ์ Epson L360 จํานวน 8 ขวด

๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

103 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 7 รายการ

๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

104 จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-479 จํานวน 1 กล่อง

๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

105 จัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ประจําสํานักงานฯ หมายเลขทะเบียน
กง 2609 เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-69-120602009490-0702-0002/53

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

106 จัดจ้างล้าง/ตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศสํานักงานฯ จํานวน 3 เครื่อง
ดังนี้
- หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3549-09040016/49
- หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-3550-09040017/49
- หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12060100-13891-09040023/56

๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

-21การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

108 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2561
จํานวน 200 เล่ม

๑๓ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

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

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

109 จัดซื้อน้ํามันดีเซล

๑๕ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

110 ซื้อของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง

๑๕ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัจฉรา ชูคันหอม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

111 จ้างทําของสมนาคุณโครงการ

๑๔ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

กรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวจุไรวรรณ โชติอังกุล
2.นางสาวสังวาลย์ นัทธีเจริญ
3.นางสาวกนกวรรณ วิเชียรแลง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

112 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 9 เลขหมาย

๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ

113 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม
2562) จํานวน 648 ครัวเรือน

๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ

114 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสมคนึงนิจ สีมะสิงห์

107 จัดซื้อน้ํามันดีเซล

2.นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ
3.นางสาวเนียร กาฬภักดี

ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

115 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท 4064 ลพบุรี
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-15-12060200-12782-07020006/55

๖ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนณรงค์ แก้วแท้

พนักงานสถิติ

116 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

117 จัดซื้อตลับผงหมึกโทนเนอร์ สีดํา ซัมซุง MLT-D201S

๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอุษณี ทองมี

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

118 จัดซื้อตลับผงหมึกถ่ายเอกสารริโก้ รุ่น 31ST2580

๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอุษณี ทองมี

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

119 จัดจ้างทําตรายาง

๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริวรรณ ใจแก้ว

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

120 ซื้อผ้าขนหนู

๑๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจตจันทร์ หล่อประเสริฐ

พนักงานสถิติ

121 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่
จํานวน 15 เลขหมาย

๔ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช
2.นางสาวจิตรลดา ทองสะอาด
3.นางสาวพยอม ชัยมีทรัพย์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

122 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่
จํานวน 1 เลขหมาย

๔ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววรารัตน์ จันทะวาด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

123 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพยอม ชัยมีทรัพย์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

124 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สดพร้อมขาตั้ง เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจิตรลดา ทองสะอาด

พนักงานสถิติ

-22การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

125 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

รายชื่อ

นายปิยะวัฒน์ รวยสําราญ

ตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

126 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.62
(ผ้าขนหนูฝ้าย)

๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายปิยะวัฒน์ รวยสําราญ
2.นางคนิษฐา น้อยเงิน
3.นายปกรณ์ บุญกลั่น

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

127 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562
(รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562)

๒๖ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

128 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานฯ ประจําปีงบประมาณ
2562 (รอบที่ 2 เดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562)

๒๖ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางวัชรา งามดี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

129 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายปิยะวัฒน์ รวยสําราญ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

130 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๗ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

131 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

132 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยะมหาราช

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

133 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ
2.นางสาวสดใส สอิ้งทอง
3.นางประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

134 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.61

๑ พ.ย. ๖๑

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

135 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

136 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-M258
จํานวน 1 กล่อง

๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

137 จัดซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 20 รีม

๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

138 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

139 จัดซื้อหมึก HP 12A ใช้กับรุ่นเครื่อง HP Laserjet 3055
จํานวน 1 กล่อง

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

140 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 6 รายการ

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

141 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด

๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

142 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับ

1.นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ
2.นางสาวสดใส สอิ้งทอง
3.นางประนอม สุขอยู่

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

143 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับ

นายนิรันดร์ เกตุสุริวงศ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

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

-23การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางวิภาพรรณ หงษา

พนักงานสถิติ

145 จัดจ้างทํากระเป๋าของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ สังข์สุข

พนักงานสถิติ

146 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม)

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายโสภณ เพ็งคํา

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

147 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวชนิษฐา แก้วงาม

พนักงานสถิติ

148 จ้างทําความสะอาดรถยนต์สํานักงาน

๒๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุทธิพัฒน์ ผ่องอ่อน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

149 จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Canon รุ่น MP 287 Tank

๗ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัฐญา ทศไกร

พนักงานสถิติ

150 จัดซื้อผ้าห่มเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของ
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
พ.ศ. 2562 จํานวน 642 ผืน

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยรัตน์ ดวงเดือน

พนักงานสถิติ

151 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ canon G2010 จํานวน 1 ชุด

๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจงกล ขําน้ําคู้

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

152 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น 3010i และ
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น 3010i จํานวน 1 กล่อง

๓ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภัคญาดา สุวรรณเล็ก

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

153 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ในแผนชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ

๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปารย์รวี ใจกว้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

154 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางวนาวรรณ แท่นพรหม

144 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานพิธีวันปิยะมหาราช

2.นางสาวพรทิพย์ จิตราวุธ

ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

155 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

156 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางวลัยพรรณ ไพรวงศ์

พนักงานสถิติ

157 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

158 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอนันต์ บุญศรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

159 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์ สีสม

พนักงานสถิติ

160 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

161 จ้างพนักงานขับรถยนต์ (เดือน ม.ค. - มี.ค. 62)

๘ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวทชพร วงษ์ไกร
2.นางดวงพร พลโคตร
3.นางสมยง สระทองน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

162 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด (17 ม.ค. 62)

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวทชพร วงษ์ไกร

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

163 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด (18 ม.ค. 62)

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวทชพร วงษ์ไกร

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

164 จัดซื้อพัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด ๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร

กรรมการตรวจรับพัสดุ

นางสาวทชพร วงษ์ไกร

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

-24การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

165 จัดซื้อผ้าห่มฟรีซคละลาย ขนาด 50x75 นิ้ว จํานวน 120 ผืน

๗ ธ.ค. ๖๑

166 ขออนุมตั ิเช่าอาคารเป็นที่เก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงานฯ

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

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

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

167 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

168 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําสํานักงานฯ

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

169 เช่าอาคารเอกชนไว้สําหรับเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑ์

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

170 จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2562

๒๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

171 จัดจ้างพิมพ์เอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2562

๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

172 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับ Tablet

๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

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

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

173 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย์ คําจินะ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

174 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด

๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนลินรักษ์ บุญมา

พนักงานสถิติ

175 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

๒๘ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางดรุณี แว่นแก้ว

พนักงานสถิติ

176 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดรุณี แว่นแก้ว
2.นางนลินรักษ์ บุญมา
3.นายไพฑูรย์ คําจินะ

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

177 ซื้อของสมนาคุณ

๓ ม.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

178 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด

๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

179 ซื้อของสมคุณ

๑๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

180 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง

๑๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิทัศน์ จิณะเสน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

181 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

182 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววไลลักษณ์ นุ่มคง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

183 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

๒๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิพนธ์ พันธ์หงษ์
2.นายองอาจ คําแสด
3.นางสาวสุจิตรา องอาจ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

184 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

นายณัฐชัย ค่ายแก้ว

-25การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

๓๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

189 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน)

๒๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี สีหกุล

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

190 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม)

๔ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี สีหกุล

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

191 จัดซื้อของสมนาคุณผ้าขาวม้า แบบผ้าฝ้ายทอมือ
ขนาด 75 x 150 ซม. จํานวน 702 ชุด

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย สิมมาน้อย
2.นางสาวกาญจนา หน่อไชย
3.นางสาวกรกนก จิณะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

192 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์สํานักงานฯ ยี่ห้อ NISSAN รุ่น Navara
หมายเลขทะเบียน 4987 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-5112060200-19961-0702-0001/61

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสัญญา อินหล้า

พนักงานสถิติ

193 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M 453 U
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-51-12060100-13897-09060015/56

๑๒ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

194 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-500 AT
จํานวน 1 กล่อง

๑๒ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

195 จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่
76 จังหวัด จํานวน 9 รายการ

๑๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

196 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม)

๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนารี สีหกุล

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

197 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมตั ิจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง (ดีเซล)

๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

198 รายงานขอซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

199 รายงานขอจ้างบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศสํานักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

200 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๒๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายวิชัย สิมมาน้อย
2.นางสาวกาญจนา หน่อไชย
3.นางสาวกรกนก จิณะ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

201 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด

๒๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา หน่อไชย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

202 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด

๒๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวิชัย สิมมาน้อย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

203 จัดซื้อผ้าห่มสําลีเพื่อเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ

๒๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพงษ์ทิพย์ คิ้มแหน

185 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 1)
186 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
187 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 2)
188 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 3)

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

2.นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ
3.นางสาวนิติยา เจศรีชัย

ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ

-26การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

204 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ

ส่วนภูมิภาค
๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

205 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ

๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนิวัฒน์ สิงห์ประเสริฐ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

206 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพงษ์ทิพย์ คิ้มแหน

ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน

207 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
(เดือนธันวาคม)

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางจินตนา เลิศคํา
3.นายสมบูรณ์ คงเมืองคํา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

208 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561
ครั้งที่ 1

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางบุญสิตา คําอุ้ย
3.นางสาวมนัชนก นาคมี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

209 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
(เดือนมกราคม)

๓ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางจินตนา เลิศคํา
3.นายสมบูรณ์ คงเมืองคํา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

210 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางบุญสิตา คําอุ้ย
3.นางสาวมนัชนก นาคมี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

211 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
(เดือนกุมภาพันธ์)

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางจินตนา เลิศคํา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

212 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารงานโครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติฯ

๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

213 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ

๑ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางบุญสิตา คําอุ้ย
3.นางสาวมนัชนก นาคมี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

214 โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต

๑ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์ เพชรรัตน์
2.นางจินตนา เลิศคํา
3.นายสมบูรณ์ คงเมืองคํา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

215 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ วง์ชัย
2.นางตอง สุขเมือง
3.นางสาวอรทัย บัวระภา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

216 จัดซื้อพวงมาลา

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

217 จัดซื้อพวงมาลา

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

218 จัดซื้อพานดอกไม้สด

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

219 ซื้อของสมนาคุณ

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์ ขุนโต
2.นางตอง สุขเมือง
3.นางพรทิพย์ เพ็ชรชูชาติ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

220 ล้างเครื่องปรับอากาศ พร้อมตรวจเช็คเติมน้ํายา

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

221 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

222 จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์สํานักงาน

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

-27การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

223 ซื้อวัสดุสํานักงาน

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ม.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

224 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

225 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจําเดือนมกราคม 2562

๕ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

226 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 14 หมายเลข
ประจําเดือนมกราคม 2562

๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

227 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด

๑ มี.ค. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์ ขุนโต

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

228 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ วงค์ชัย

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

229 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (ชนิดเติม) จํานวน 4 รายการ ดังนี้
- หมึกเติม Epson l120 สีดํา T6641 จํานวน 8 กล่อง
- หมึกเติม Epson l120 สีน้ําเงิน T6642 จํานวน 4 กล่อง
- หมึกเติม Epson l120 สีแดง T6643 จํานวน 4 กล่อง
- หมึกเติม Epson l120 สีเหลือง T6644 จํานวน 4 กล่อง

๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชานนท์ กาศสมบูรณ์

พนักงานสถิติ

230 จัดซื้อวัสดุการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
พ.ศ.2561 จํานวน 7 รายการ

๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

231 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในพิธีวันยุทธหัตถี
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

232 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์

๘ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

233 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์

๑๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

234 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์

๒๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

235 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2562

๒๗ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์ พรหมพฤกษ์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

236 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรถยนต์

๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายเทพนิวัฒน์ ปิ่นเปี่ยม

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

237 จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สําเนา RISOGRAPH RN 2050 AW

๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

238 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร Toshiba

๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

239 จัดเช่าอาคารสถานที่เอกชน เพื่อใช้เก็บเอกสารและครุภัณฑ์
ของสํานักงานฯ

๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

240 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 (กระเป๋าผ้าแคนวาส) จํานวน 702 ใบ

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายนพดล วันดี
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

241 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายนพดล วันดี
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

242 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ

๑๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายนพดล วันดี
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

-28การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

243 จัดซื้อพัสดุ

ส่วนภูมิภาค
๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

244 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร วิมล
2.นายนพดล วันดี
3.นางสาววรัญญา วิไลกุล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

245 การเช่าอาคารสถานที่

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายอักษร วิมล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

246 จัดจ้างทํากระเป๋าใส่เอกสารขนาดกว้าง 14 นิ้ว x สูง 11 นิ้ว x
หนา 3 นิ้ว จํานวน 786 ใบ

๗ พ.ย. ๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรชัย สุวรรณ
2.นางสาวประภัสสร คําเขื่อน
3.นางสาววารุณี ฟูใจ

นักวิชาการสถิติชํานาญ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ

247 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
จํานวน 6 รายการ

๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประภัสสร คําเขื่อน

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

248 จัดจ้างเปลี่ยนสายพานไทม์มงิ่ รถยนต์สํานักงานฯ หมายเลขทะเบียน
กท 5257 ลําปาง หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-48-1206020012774-0702-0011/55

๒๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววารุณี ฟูใจ

พนักงานสถิติ

249 จัดซื้อวัสดุ

๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประภัสสร คําเขื่อน

พนักงานสถิติ

250 จ้างเปลี่ยนลูกยางป้อนถาดกระดาษเครื่องถ่ายเอกสาร

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววารุณี ฟูใจ

พนักงานสถิติ

251 จ้างทําของสมนาคุณ (กระเป๋าใส่เอกสาร) โครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

๒๘ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาวมวินดา สุขบุรี
2.นางณันท์นภัส ทับจันอัด
3.นางเบญจวรรณ มูลทองแดง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

252 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
งานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

๔ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมวินดา สุขบุรี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

253 จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมวินดา สุขบุรี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

254 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 8 รายการ

๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธนกร แสงสุริยากาศ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

255 จัดซื้อหมึก Toner for canon imageRunner 2520 2525
2530 จํานวน 1 หลอด

๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชาตรี สุขเจริญ

พนักงานสถิติ

256 จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อจัดเลี้ยงการประชุมชี้แจง/
การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference
ครั้งที่ 3/2562

๒๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางศิวพร ปาระศรี

พนักงานสถิติ

257 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๘ มี.ค. ๖๒

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวมวินดา สุขบุรี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

258 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

259 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง

สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน

-29การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

260 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

ส่วนภูมิภาค
๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

261 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

262 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนมกราคม 2562

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

263 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนมกราคม 2562

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

264 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

265 จ้างเหมาบริการทําความสะอาดสํานักงาน

๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

266 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์สํานักงาน

๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง
2.นายเสมา สุขสมบัติ
3.นางปิยะลักษณ์ ภู่แก้ว

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

267 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

268 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๗ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายจักริน เงินสายตา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

269 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L2370DN
จํานวน 1 กล่อง

๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทิพยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

270 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิตระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2562

๓ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมยศ สั่งการ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

271 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2562 จํานวน 50 เล่ม

๗ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประเทือง เรียนแพง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

272 รายงานจ้างทําตรายาง

๑ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

273 รายงานขอซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ถ่ายเอกสาร

๗ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวตรีทิพยนิภา ทองกระมล

พนักงานสถิติ

274 รายงานจัดจ้างทําพานพุ่ม (ดอกไม้สด) พิธีถวายราชสักการะและ
กล่าวสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยะมหาราช เนื่องใน
"วันท้องถิ่นไทย"

๗ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมยศ สั่งการ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

275 รายงานจัดจ้างทําพานพุ่ม (ดอกไม้สด) พิธีถวายราชสักการะและ
๒๐ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"
และการจัดพิธี "วันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2562"

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณฐมน ชนะพูล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

276 รายงานขอซื้อของสมนาคุณ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประเทือง เรียนแพง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

นางชุติมณทน์ ผ่านสําแดง

-30การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

277 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย

๑ ต.ค. ๖๑

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

278 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๘ ต.ค. ๖๑

279 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธุ์
280 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๙ ต.ค. ๖๑

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพุฒิพงษ์ บุระมาน
2.นางสาวสุปรียา สอนจิตร์
3.นางสาวนพวรรณ หวานใจ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพุฒิพงษ์ บุระมาน

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิไลพร ดีมาก

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนพวรรณ หวานใจ

พนักงานสถิติ

281 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

282 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

283 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ

284 จําหน่ายพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ของสํานักงานฯ

๑๒ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง พัสดุชํารุด
เสื่อมสภาพ

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร นักวิชาการสถิติชํานาญงาน
2.นางสาวสุปรียา สอนจิตร์
พนักงานสถิติ
3.นางสาวจุฬารัตน์ ศรีทอง
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

285 จําหน่ายพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ของสํานักงานฯ

๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการประเมิน
ราคากลาง

1.นางสาววิไลพร ดีมาก
2.นายจิระวัฒน์ คณะทอง
3.นางกัณทิมา จรูญลัดดากุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

286 จําหน่ายพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ ของสํานักงานฯ

๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการจําหน่าย
พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ

1.นายพุฒิพงษ์ บุระมาน
2.นางสาวนพวรรณ หวานใจ
3.นางสาววารุณี บุญไชยโย

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

287 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 5 รายการ

๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร

นักวิชาการสถิติชํานาญงาน

288 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนพวรรณ หวานใจ

พนักงานสถิติ

289 จัดจ้างเช็คระบบไฟ ไฟกาน้ํามันโชว์ รถตู้ เลขทะเบียน นข 7229
ขอนแก่น

๕ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีรชัย หนูจิต

พนักงานสถิติ

290 จัดจ้างทําพวงมาลา เพื่อเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปิ่นอนงค์ นาพิลา

พนักงานสถิติ

291 จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ เลขทะเบียน กล 1360 ขอนแก่น

๕ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีรชัย หนูจิต

พนักงานสถิติ

292 จัดจ้างทําพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปิ่นอนงค์ นาพิลา

พนักงานสถิติ

293 จัดจ้างทําพานพุ่ม เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธีรชัย หนูจิต

พนักงานสถิติ

294 จัดจ้างพิมพ์แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2561 - 2564) จํานวน 40 เล่ม

๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

295 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตซิมเน็ต จํานวน 8 เลขหมาย

๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนครินทร์ เอี่ยมปาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

-31การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

297 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

๑๔ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนครินทร์ เอี่ยมปาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

298 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางปิ่นอนงค์ นาพิลา

พนักงานสถิติ

299 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๖ พ.ย. ๖๑

คณะกรรมการกําหนดราคา 1.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
กลางและรายละเอียด
2.นายธวัชชัย สุนทรวีราทักษ์
คุณลักษณะเฉพาะ
3.นายวัชรินทร์ สาบุดดี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานสถิติ

300 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการพิจารณาผล 1.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
การประกวดราคา
2.นายวัฒน มัททวีวงศ์
อิเล็กทรอนิกส์
3.นางน้องนุช สิริสัตย์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

301 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์
2.นางชนัญธิดา จันทรมณี
3.นางสาวธมนภัทร ครองห้วยบง

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

302 จัดจ้างทําของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

303 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
2.นางนิภา ญาติปลื้ม
3.นางน้องนุช สิริสัตย์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

304 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนธันวาคม 2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

305 จัดซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 1/2562

๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

306 จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

307 ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2/2562

๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

308 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 5 รายการ

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพร วงศ์สกล

พนักงานสถิติ

309 จัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทหมึกพิมพ์

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทยากร สัจมนตรี

พนักงานสถิติ

310 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง ตามระยะทาง 40,000 กิโลเมตร

๑๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล มุมไธสง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

311 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 3 รายการ

๑ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวัฒนา เดชาจิรสิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

312 จัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน (ของสมนาคุณ
โครงการ MICS6)

๒๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายสุรพร วงศ์สกล
2.นายพาธิศ สุริยนต์
3.นายนพดล มุมไธสง

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

313 จัดซื้อวัสดุสํานักงานประเภทกระเป๋าผ้าขนหนู (ของสมนาคุณ
โครงการ MICS6)

๒๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายธํามรงค์ เคนคม
2.นางวทัดตา จันทรพัฒนา
3.นายสราวุธ รัตนพรหมรินทร์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

296 จัดจ้างถ่ายเอกสารประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ภายใต้
โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จํานวน 40 ชุด

สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

นางสุภรา ชุ่มขุนทด

-32การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

315 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
ประจําเดือนตุลาคม 2561

๑๗ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางยุภาพร มูลอัต

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

316 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นายบริรักษ์ หาญณรงค์
3.นางชนาภา ไชยสีทา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

317 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางยุภาพร มูลอัต
2.นายบริรักษ์ หาญณรงค์
3.นางชนาภา ไชยสีทา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

318 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

319 จัดจ้างล้างทําความสะอาดและเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ

๒๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

320 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Acer Veriton M490
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-11074-09380293/54

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเอกดนัย วุฒิ

พนักงานสถิติ

321 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

322 จัดจ้างทําแผ่นป้ายพลาสติกสําหรับใช้จัดทําศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
- ขนาด 14 x 20 นิ้ว จํานวน 1 แผ่น
- ขนาด 8.5 x 14.5 นิ้ว จํานวน 1 แผ่น
- ขนาด 8.5 x 12 นิ้ว จํานวน 1 แผ่น

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

323 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4501i

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

324 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น TASKalfa 4501i
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12060100-119669-09060020/59

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

325 จัดซื้อผ้าเช็ดตัวเพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรื่อนตัวอย่าง
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562

๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางยุภาพร มูลอัต

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

326 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ครั้งที่ 2/2561 จํานวน 2 รายการ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

327 จัดจ้างถ่ายเอกสารเพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ภายใต้การพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ พ.ศ.2562
จํานวน 30 ชุด

๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายยุทธพงษ์ วังเอก

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

328 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

329 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ตุลาคม 2561

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

330 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด

๑๓ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

314 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

-33การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

331 ซื้อรถยนต์ สํานักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ส่วนภูมิภาค
๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

332 จ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด

คณะกรรมการกําหนดราคา 1.นายบุญถิ่น ระวิสิทธิ์
กลาง
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายสุภาพ จันทรโคตร

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๒๓ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

333 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน ตุลาคม 2561

๒๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

334 ซื้อรถยนต์ สํานักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

๓๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้เปิดซองสอบราคา

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นางดวงพร จันปุ่ม
3.นางปาริชาติ อุปชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

335 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจํา
เดือน ตุลาคม 2561

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

336 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานทําความสะอาด ประจํา
เดือน ตุลาคม 2561

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

337 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

338 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด

๑๔ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

339 ซื้อรถยนต์ สํานักงาน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

๑๕ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายปัญญา นวนสี
2.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

340 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet ประจําเดือน
ต.ค.-61

๑๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

341 จําหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม.

๒๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายสุภาพ จันทรโคตร

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

342 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจํา
เดือน พฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายพุทธิพงศ์ ทองออน
3.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

343 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานทําความสะอาด ประจํา
เดือน พฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

344 ซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา
3.นางปาริชาติ อุปชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

345 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์

๕ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

346 จําหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม.

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการประเมินราคา 1.นายปัญญา นวนสี
กลาง
2.นางปาริชาติ อุปชัย
3.นายสงกรานต์ คําคง

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-34การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

347 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

348 จําหน่ายรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศจ. 5696 กทม.

๒๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

คณะกรรมการดําเนินการ 1.นางพรรณวดี เจริญนาม
ขายทอดตลาด
2.นายพุทธิพงศ์ ทองออน
3.นางดวงพร จันปุ่ม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

349 จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์
ประจําเดือนธันวาคม 2561

๑ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

350 จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก พนักงานทําความสะอาด
ประจําเดือนธันวาคม 2561

๑ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

351 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet
ประจําเดือนธันวาคม 2561

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

352 ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด

๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

353 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือน มกราคม 2562

๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

354 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นางปาริชาติ อุปชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

355 จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก พนักงานขับรถยนต์ ประจําเดือน
มกราคม 2562

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายพุทธิพงศ์ ทองออน
3.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

356 จ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก พนักงานทําความสะอาด ประจําเดือน
มกราคม 2562

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

357 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต สําหรับ Tablet ประจําเดือน
มกราคม 2562

๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางพรรณวดี เจริญนาม
2.นายศราวุธ วงศ์เสน่ห์
3.นายพุทธิพงศ์ ทองออน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

358 ซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2562

๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางพรรณวดี เจริญนาม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

359 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

360 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

361 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กข 9551 ยโสธร

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

นางปริญญา ภูสะทด

-35การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

362 จัดจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ

๕ พ.ย. ๖๑

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

363 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

364 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

365 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กข 9551 ยโสธร

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

366 จําหน่ายครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจสอบหา 1.นางปภพสร ทิมศรีกล่ํา
ข้อเท็จจริงการชํารุดและเสื่อม2.นายประจวบ ศรีเนตร
สภาพของพัสดุ
3.นายเจตพล แสนวงษ์

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

367 จําหน่ายครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

368 จําหน่ายครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธ1.นางปภพสร
ี
ทิมศรีกล่ํา
เฉพาะเจาะจง
2.นายเจตพล แสนวงษ์
3.นางทิพวรรณ บุญล้ํา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

369 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสารสํานักงานฯ จํานวน 1 กล่อง

๒๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

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

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

370 จัดจ้างซ่อมรถยนต์สํานักงาน

๑๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายจิตรกร ประทุมทิพย์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

371 จัดซื้อวัสดุ

๑ มี.ค. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางปริญญา ภูสะทด

พนักงานสถิติ

372 จัดซื้อของสมนาคุณ

๑๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

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

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

373 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

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

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

374 จัดซื้อร่มกันฝนพร้อมสกรีน 1 จุด จํานวน 1 งาน

๔ ธ.ค. ๖๑

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 1.นายวาทิตย์ สัมฤทธิ์รินทร์
2.นายไพบูลย์ จักรพล
3.นายสมศักดิ์ จันทะวงษ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงนสถิติ

375 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 21 รายการ

๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 1.นายวาทิตย์ สัมฤทธิ์รินทร์
2.นายไพบูลย์ จักรพล
3.นายสมศักดิ์ จันทะวงษ์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงนสถิติ

376 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 5 รายการ ดังนี้
- หมึก Laser Samsung จํานวน 1 กล่อง
- หมึก Brother สีดํา จํานวน 1 ขวด
- หมึก Brother สีเหลือง จํานวน 3 ขวด
- หมึก Brother สีแดง จํานวน 3 ขวด

๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร

372
สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายประจวบ ศรีเนตร

นางปริญญา ภูสะทด

1.นายจิตรกร ประทุมทิพย์
2.นางปริญญา ภูสะทด
3.นางขนิษฐา กองศรีมา

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

พนักงานสถิติ

-36การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

377 จัดจ้างถ่ายเอกสารสีสถิติเพื่อประชาชน

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

378 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารจัดประชุม

๒๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

379 จัดจ้างบุคคลภายนอกทําความสะอาดฝ้าเพดานสํานักงาน

๑๕ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

380 จัดจ้างทําป้ายไวนิล

๑๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

381 จัดซื้อร่มสามพับพร้อมสกรีน

๑๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวรศักดิ์ สังฆมณี

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

382 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

383 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

384 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

385 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม) หมายเลขทะเบียน สฏ 387 กทม.

๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายทรงศักดิ์ อาจแก้ว

พนักงานสถิติ

386 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายมนูญ สาวิสิทธิ์
2.นางสาวดวงฤทัย ยุติกาล
3.นางสาวชิดชนก สมมิตร์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

387 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายมนูญ สาวิสิทธิ์
2.นายจิรกร กุลสิงห์
3.นางสาวชิดชนก สมมิตร์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

388 ซื้อของสมนาคุณ

๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายมนูญ สาวิสิทธิ์
2.นางสาวเจตสุดา ลือโสภา
3.นางสาวชิดชนก สมมิตร์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

389 จ้างทําเอกสารเพื่อใช้สําหรับการประชุม

๒๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายมนูญ สาวิสิทธิ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

390 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๕ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

391 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

392 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

๓ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

393 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เพื่อร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็น
๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

394 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

395 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561
ครั้งที่ 1

๒๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-37การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

396 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จํานวน 10 เลขหมาย ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวช่อรัก อินทนนท์
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

397 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561
ครั้งที่ 2

๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

398 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

399 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

400 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

401 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

402 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

403 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จํานวน 10 เลขหมาย ประจําเดือนธันวาคม 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวช่อรัก อินทนนท์
2.นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ
3.นางสาวกาญจนา ศรีสุทัศน์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

404 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

405 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนธันวาคม 2561

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

406 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนมกราคม 2562

๒ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

407 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนมกราคม 2562

๒ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

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

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

408 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

๑๗ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

409 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 2 รายการ

๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

พนักงานสถิติ

410 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

411 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวละเอียด ปานทอง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน

นางสาวขนิษฐา นามสมบัติ

-38การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๗ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

413 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจันทิมา สติภา

พนักงานสถิติ

414 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิชัย สดใส

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

415 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางมณีพันธ์ จิตเย็น

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

416 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๑๔ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิชัย สดใส

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

417 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๒๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

418 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

419 จัดจ้างทําตรายางสํานักงานฯ จํานวน 6 อัน

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรัตติยากร ชะโกฏ

พนักงานสถิติ

420 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๑๙ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิชัย สดใส

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

421 จัดซื้อผ้าขนหนูขนาด 27 x 54 นิ้ว เพื่อใช้เป็นของสมนาคุณให้
ครัวเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562 จํานวน 708 ผืน

๒ ม.ค. ๖๒

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์
2.นางสาวละเอียด ปานทอง
3.นางศิริสุดา ต่อชัย

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ

422 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงค์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

423 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

424 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กฉ 7362 สุรินทร์

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิทธิชัย สดใส

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

425 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

426 จ้างทําอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

427 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางมณีพันธ์ จิตเย็น

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

428 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๕ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเสรี สมเผ่าวงศ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

429 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์
2.นางศิริสุดา ต่อชัย
3.นางสาวจันทิมา สติภา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

430 จัดจ้างทําตรายาง

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวปาณิสรา ชูกิจวัฒนกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

431 จัดจ้างทําป้ายไวนิล

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอรษา จันทะขัมมา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

412 จัดจ้างทําเอกสารพร้อมเข้าเล่ม "การสํารวจภาวะการทํางานของ
ประชากรจังหวัดสุรินทร์ ไตรมาส 1 และ 2 จํานวน 14 เล่ม

สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

-39การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

432 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําปีงบประมาณ 2562

ส่วนภูมิภาค
๒๑ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

433 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562

๒๑ ก.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

434 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562

๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นายรักเล่ เหมนิล
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

435 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ประจําปีงบประมาณ 2562

๑๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ผู้ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นายรักเล่ เหมนิล
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

436 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

๑๕ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

พิจารณาผลการประกวดราคา1.นางศิริลักษณ์ อาจอาษา
2.นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
3.นางสาวสุพิชฌาย์ สุพันธมาตย์
4.นายรักเล่ เหมนิล

สถิติจังหวัดหนองคาย
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

437 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

๑๕ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววรุณี มุริกา
2.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
3.นางภูมจิ ิตร ปิตะสุทธิ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ

438 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ
3.นายรักเล่ เหมนิล

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

439 จ้างทําโครงการสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ม ี
มาตรฐานสากลฯ

๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการซื้อโดยวิธี
คัดเลือก

1.นายไชยพจน์ กัณหา
2.นางวรุณรัตน์ พงษ์ไพรัตน์
3.ว่าที่ร้อยตรีนิภัษษร สิงหศิริ
4.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

440 ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ Samdung

๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

1.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
2.นางวรุณรัตน์ พงษ์ไพรัตน์
3.นางสาวสุชาดา พยัพเมฆ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

441 จ้างทําโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ให้มมี าตรฐานสากลฯ

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย

ตรวจรับพัสดุ

1.นางสาววรุณี มุริกา
2.นายพีรณัฐ กองเสียงสังข์
3.นางสาวอารีพร อุทัยเรือง
4.นางสาวสุพิชฌาย์ สุพันธมาตย์
5.นายรักเล่ เหมนิล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

442 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิตจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจีรภา วงษ์ยา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

443 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษิฐ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

444 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร TONER USET FOR CANON 325
RM จํานวน 5 กล่อง

๙ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล ภูกองชัย

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

445 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๙ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายโกวิทย์ สมใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

-40การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

446 จัดจ้างทํากระเป๋าของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 จํานวน 654 ใบ

๙ พ.ย. ๖๑

447 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสุพรรณ ชาติแพงตา
2.นางสาวอุดมลักษณ์ หาวิชิต
3.นางสาวจีรภา วงษ์ยา

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจีรภา วงษ์ยา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

448 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ HP Laserjet P1006
จํานวน 1 กล่อง

๖ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษิฐ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

449 จัดซื้อกระดาษ A4 จํานวน 15 รีม

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกาญจนา ชามนตรี

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

450 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 9 รายการ

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจีรภา วงษ์ยา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

451 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

พนักงานสถิติ

452 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช

๑๖ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางภิษิฐ ปางชาติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

453 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 2562

๑๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวจีรภา วงษ์ยา

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

454 จ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อใช้ในงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพรัตน์ พึ่งโคกสูง

พนักงานสถิติ

455 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

456 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กค 8666 กาฬสินธุ์

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

457 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

458 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๒ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

459 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๖ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

460 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 4) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๗ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

461 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

462 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๔ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

463 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 1 รายการ

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

464 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๓ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

-41การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

466 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

467 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

468 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถี สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช

๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

469 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กธ 4069 อุดรธานี

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

470 รายงานขอจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์
471 รายงานขอซือ้ น้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๑๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี
๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ
ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์
นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

472 รายงานขอจัดซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon

๒๐ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

473 รายงานขอจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 ยี่ห้อ Double A

๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

474 รายงานขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร

๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

475 รายงานขอจัดซื้อจัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด

๑๓ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัญชลี ผการัตน์

พนักงานสถิติ

476 รายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

๒๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวกนกพร เหลือสุข

พนักงานสถิติ

477 รายงานขอจัดซื้อจัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสมร ภูพวก

พนักงานสถิติ

478 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 2 รายการ

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

479 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ FOC 226
จํานวน 1 เครื่อง

๒๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

480 จัดจ้างถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 1/2562 จํานวน 50 เล่ม

๓ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

481 ขอเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายวินัย ผางจันทร์ดา

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

482 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

483 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ (เดือนตุลาคม)

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

484 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายธนัยนันท์ สีมาพล

พนักงานสถิติ

485 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

486 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
487 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ดา เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

465 จัดจ้างพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี
ปีที่ 126

-42การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ดา เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

489 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

490 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ (เดือนพฤศจิกายน)

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

491 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

492 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน กก 1699 บึงกาฬ

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

493 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ (เดือนธันวาคม)

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

494 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๔ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

495 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2562

๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ดา เหล่าทอง

พนักงานสถิติ

496 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

๓ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายนพดล เป๋าอยู่สุข

สถิติจังหวัดบึงกาฬ

497 จัดซื้อน้ําดื่มสําหรับสํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ประจําเดือน
มกราคม พ.ศ. 2562

๓ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

498 จัดซื้อน้ําดื่ม

๘ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง

พนักงานสถิติ

499 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

๘ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสิริกร จันทะวงษ์

พนักงานสถิติ

500 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนิธิชญา อุ่ยตระกูล

พนักงานสถิติ

501 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จํานวน 15 เลขหมาย

๒๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวธาราทิพย์ แก้วพิทักษ์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

502 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๕ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
2.นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์
3.นางวรรณ์ฑา มาศเสม

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

503 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า
2.400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ํากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
2.นายตรรกวิทย์ รัตนพันธ์

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

504 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด
ครั้งที่ 1/2562 จํานวน 6 รายการ

๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

505 โครงการจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อ RISO
รุ่น RN 2050

๒๐ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที คงทวีกุล

พนักงานสถิติ

506 ซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือน

๒๒ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางเปรมมิกา อนุวรรัตน์

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

488 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5

นางสาวนภางค์ภัทร คําไทร

-43การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

507 จัดซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมปักชื่อสํานักงานฯ เพื่อเป็นของสมนาคุณ
ให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

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

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

508 จ้างซ่อมเครื่อง Copy Print ยี่ห้อริโซ่ รุ่น RN 2050

๗ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

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

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

509 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP 3054

๘ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

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

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

510 จ้างบริการอาหารและเครื่องดื่ม

๒๓ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง

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

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

511 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๗ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

512 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันปิยมหาราช

๑๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

513 จัดจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera
FS -6030 MFP#N961000147 หมายเลขครุภัณฑ์ 110512060100-12940-0906-0018/55

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

514 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

515 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

516 จัดจ้างซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
1105-84-16061000-1450-0938-0288/56

๓๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

517 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

518 จัดซื้อผ้าขนหนู (ของสมนาคุณโครงการ สศส 62) จํานวน 594 ผืน

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

519 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ จํานวน 7 รายการ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

520 ขออนุมตั ิเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 12060200-17738-0702-0005/59

๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

521 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๑๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิธิมา วันดิลกกุล

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

522 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ

๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

523 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กง 6932 นราธิวาส

๓๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

524 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 6

๑ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

525 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 7

๑๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

-44การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

526 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 8

ส่วนภูมิภาค
๑๕ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

527 จัดจ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์

๑๘ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

528 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 9

๒๐ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสุรพล แก้วสลับนิล

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

529 จัดซื้อกระเป๋าพร้อมสกรีนโลโก้ (ของสมนาคุณโครงการ)

๒๐ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

530 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

พนักงานสถิติ

531 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส. 2562

๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

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

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

532 จัดซื้อเมาส์ไร้สาย จํานวน 1 อัน และแผ่น DVD-R จํานวน 2 หลอด

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

พนักงานสถิติ

533 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จํานวน 10 รีม

๗ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

พนักงานสถิติ

534 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet
จํานวน 17 เลขหมาย ประจําปีงบประมาณ 2562

๑๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

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

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

535 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จํานวน 3 เครื่อง ดังนี้
- เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-1206010018108-0904-0012/59
- เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-1206010018108-0904-0013/59
- เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-82-1206010013856-0904-0019/56

๒๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางตัสนีม ละเมาะ
2.นางนิรอฮานี เจะสะตํา
3.นางฮารอเมาะ กาซอ

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

536 จัดซื้อผงหมึก KYOCERA รุ่น FS-6530 MFP จํานวน 1 ตลับ

๓๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

พนักงานสถิติ

537 ซื้อวัสดุสํานักงาน (แผนที่)

๒๐ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

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

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

538 ซื้อวัสดุสํานักงาน (แผนแม่บท)

๒๐ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิรอฮานี เจะสะตํา

พนักงานสถิติ

539 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๒ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

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

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

540 ซื้อวัสดุสํานักงาน

๘ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

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

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

541 ซื้อของสมนาคุณ

๘ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

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

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

542 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๑๕ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

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

พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-45การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

543 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๓ ต.ค. ๖๑

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

544 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๑๘ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

545 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนตุลาคม ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๒๔ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

546 จัดจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ Canon รุ่น Pixma MP287
หมายเลขครุภัณฑ์ พังงา - 0944-0001/60

๓๐ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

547 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
(ประจําเดือนตุลาคม)

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

548 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๒ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

549 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

550 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
(ประจําเดือนพฤศจิกายน)

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

551 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

552 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๑๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

553 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 3) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๒๖ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

554 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนมกราคม ครั้งที่ 1) หมายเลขทะเบียน กค 3238

๘ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

555 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
(ประจําเดือนมกราคม)

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

556 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๘ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

557 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

๘ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

558 จัดจ้างทําตรายาง

๘ ก.พ. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

559 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๑ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

560 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

561 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

562 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง

๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวประไพ พุกงาม

สถิติจังหวัดพังงา

563 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๙ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

-46การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

564 จ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน

ส่วนภูมิภาค
๑๔ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

565 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสินีนุช ศรีนวล

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

566 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

567 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

568 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอําไพ ปานสังข์

พนักงานสถิติ

569 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางอําไพ ปานสังข์

พนักงานสถิติ

570 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

571 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๑ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

572 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

573 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๑ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

574 จัดซื้อกระเป๋าเอกสารเพื่อให้เป็นของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2562
จํานวน 594 ใบ

๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

575 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนธันวาคม 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

576 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนธันวาคม 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

577 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 1)

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

578 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

579 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม ครั้งที่ 2)

๒๘ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

580 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ

๒ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว

นักวิชาการสถิติชํานาญการ

581 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

582 อนุมตั ิเช่าอาคารสํานักงานฯ ประจําเดือนตุลาคม 2561

๒๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

583 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันบิดาแห่งฝนหลวง

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ

584 จัดซื้อประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

๑๔ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ

-47การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๐ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ

๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

587 อนุมตั ิเช่าอาคารสํานักงานฯ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ มีแก้ว
2.นางสาววัชรี กรอบแก้ว

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

588 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
ศจ 5694 กทม. ประจําเดือนธันวาคม 2561

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

589 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง เนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอัสณีย์ คงจร

พนักงานสถิติ

590 จัดซื้อผ้าขนหนูขนาด 27" x 54" จํานวน 654 ผืน

๑๔ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศักนรินทร์ เอี่ยมสอาด

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

591 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ประจําปีงบประมาณ 2562
(เดือนธันวาคม) หมายเลขทะเบียน ศจ 5694 กทม.

๒๐ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

592 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
ประจําเดือนธันวาคม 2561

๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

593 อนุมตั ิเช่าอาคารสํานักงานฯ ประจําเดือนธันวาคม 2561

๒๕ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

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

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

594 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
ศจ 5694 กทม. ประจําเดือนมกราคม 2562

๒ ม.ค. ๖๒

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

595 อนุมตั ิเช่าอาคารสํานักงานฯ ประจําเดือนมกราคม 2562

๒๘ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

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

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

596 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
ประจําเดือนมกราคม 2562

๓๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

พนักงานสถิติ

597 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

๑ มี.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

พนักงานสถิติ

598 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร

๒๖ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววัชรี กรอบแก้ว

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

599 เช่าอาคารสํานักงาน

๒๗ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

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

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

600 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

๒๗ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ผู้ตรวจรับพัสดุ

พนักงานสถิติ

601 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๒ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

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

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

602 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

๒ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

585 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
586 อนุมตั ิเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตเครื่อง tablet จํานวน 8 เลขหมาย
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561

สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

นายสมศักดิ์ เซี่ยงฉิน

นายเจนวิทย์ ซุ่ยลิ่ม

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

-48การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

603 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจําเดือนมกราคม 2562

๒ ม.ค. ๖๒

ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

604 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพื่อทําความสะอาด
ประจําปีงบประมาณ 2562

๒ ม.ค. ๖๒

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

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

605 ขออนุมนั ติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ประจํา
สํานักงานฯ

๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

606 จัดจ้างทําพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาววราภรณ์ ศรีใส

พนักงานสถิติ

607 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ.2562

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลิกา วังวิเศษ
2.นางสาววราภรณ์ ศรีใส
3.นางสาวทัศนีย์ มาสุข

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

608 จัดจ้างทําตรายางสํานักงานฯ

๗ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายฉกรรณ์ หิรัญ

พนักงานสถิติ

609 จัดจ้างทําป้ายไวนิล เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็ก 2562

๗ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

610 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ เพื่อใช้ในงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562

๑๕ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

611 จัดซื้อวัสดุสํานักงานฯ เพื่อใช้ในการจัดพิมพ์เอกสาร

๒๑ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุพิญญา ฐิตินันท์

พนักงานสถิติ

612 จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามระยะ

๒๙ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายคธาวุฒิ สุขทอง

พนักงานสถิติ

613 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัติยาภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

614 จัดซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

615 จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC 3320
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-09060010/59

๒ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

616 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม จํานวน 10 กล่อง

๗ พ.ย. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

617 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

618 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 2 รายการ ดังนี้
-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC3330 สีชมพู
-หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อแคนนอน รุ่น IRADVC3320 สีเหลือง

๑๖ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัติยาภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

619 จัดจ้างผลิตกระเป๋าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง พร้อมสกรีน
ข้อความ 1 สี จํานวน 702 ใบ

๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัติยาภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

620 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๔ ธ.ค. ๖๑

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัติยาภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

-49การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัติยาภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

622 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน
นข 6212 สข และ ขจ 9516 สข ประจําเดือนธันวาคม 2561

๒๗ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

623 จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 110578-12061000-11889-0954-0418/54

๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญชื่น

พนักงานสถิติ

624 ซื้อวัสดุสํานักงาน (แปลงแผน)

๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวณัติยาภรณ์ มุง่ มี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

625 จ้างทํากระเป๋าผ้าพร้อมสกรีนข้อความ

๓ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

626 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ
จังหวัด พร้อมเข้าเล่ม

๑๐ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

627 จ้างเหมาซ่อมบํารุงยานพาหนะสํานักงานฯ หมายเลขทะเบียน
กค 2457 สตูล

๑๔ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

628 จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 130600938-0129/55
629 จัดจ้างทําสติกเกอร์ พ่นสี โลโก้ ยานพาหนะของสํานักงานฯ
หมายเลทะเบียน กค 2457 สตูล

๒๒ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

๒๓ ม.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายอภิสิทธิ์ มณีหยัน

พนักงานสถิติ

630 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

พนักงานสถิติ

631 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๒ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสมรักษ์ แสงอาวุธ

พนักงานสถิติ

632 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

633 จัดซื้อผ้าฟางขี้มา้ 6 x 10 จํานวน 1 ผืน

๑๒ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางนิภาพร กันลือนาม

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

634 จัดจ้างรถบรรทุกรถสไลด์ยกรถยนต์ส่วนกลางของสํานักงานฯ
หมายเลขทะเบียน กบ 5336 สุราษฎร์ธานี

๑๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์

พนักงานสถิติ

635 จัดจ้างทําตรายางสํานักงานฯ จํานวน 1 อัน

๑๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

636 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้แห้ง เนื่องใน
"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

๑๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

637 จัดซื้อตะกร้าพลาสติก จํานวน 400 ใบ

๒๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ตรวจรับพัสดุ

นายศราวุธ รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

638 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

๗ ม.ค. ๖๒

สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ รัตนพันธ์
2.นายสมรักษ์ แสงอาวุธ
3.นางสาวพรทิพย์ สอนบุญปาน

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

639 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์

พนักงานสถิติ

640 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๒๕ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

641 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ รัตนพันธ์

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

621 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาดสํานักงานฯ
ประจําเดือนธันวาคม 2561

-50การรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนภูมิภาค)
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 2
และ
แบบ ผ.ท. 3

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

ส่วนภูมิภาค
๑๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

642 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

รวม 642 โครงการ

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
2.นางนิภาพร กันลือนาม
3.นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์
รวม 944 ราย

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

-51การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนกลาง
1

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) จํานวน 2 เครื่อง
เกิดความเสียหาย ดังนี้
1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ Haier รุ่น M800F
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000-20118-09700114/61
2.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ Haier รุ่น M800F
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-12061000-20116-09700112/61

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสุทธิยา ทองสาย
ความรับผิดทางละเมิด
2.นางสาวพิมพ์ใจ ศรีคํา
3.นายชยวัฒน์ กอบการนา

สถิติจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ กรณีทําเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ยี่ห้อ
Sonore หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-150400970-0098/57 ตกกระแทกพื้น หน้าจอเกิดรอยแตกร้าว

๓ ต.ค. ๖๑

กองบริหารจัดการระบบสถิติ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวเกษร แจ้งไชยศรี
ความรับผิดทางละเมิดของ
2.นายเสมา วิมกุ ตะลพ
เจ้าหน้าที่
3.นางสาวจุไรรัตน์ บัวทอง

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไป

แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความ
รอบคอบและเป็นธรรม กรณี การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน

๔ ต.ค. ๖๑

คณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

1.นางสุดารัตน์ ขวัญดี
2.ว่าที่ ร.ต.กฤช กลันตรานนท์
3.นางสาวกนกวรรณ จันทมี
4.นางสาวสุกฤตา โสดานิล

ผอ.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
นิติกรชํานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3

สํานักงานเลขานุการกรม
สํานักงานเลขานุการกรม

กองสถิติสาธารณมติ
4

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการสํามะโนการเกษตร พ.ศ. 2556
(เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวน)

๘ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างไม่ร้ายแรง

นางอําไพ จิตรแจ่มใส

ผู้ตรวจราชการกรม

5

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีการเบิกจ่าย ๘ ต.ค. ๖๑
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ยาเสพติด และความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการสอบสวน)

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

คณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัยอย่างร้ายแรง

นางอําไพ จิตรแจ่มใส

ผู้ตรวจราชการกรม

6

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ยี่ห้อ Dell รุ่น Vostro 3300 S/N
C76F9N1 สีดํา หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-64-1206100011840-0954-0369/54 ของสํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี
สูญหาย

๒๖ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางอรธัญญา หุ่นดี
ความรับผิดทางละเมิด
2.นางสาวผาสุข พิมพ์เพิ่มพูน
3.นางสาวชินีศิษฏ์ หมืน่ พล

สถิติจังหวัดนครปฐม
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

7

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณี
ครุภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ยี่ห้อ iPhone รุ่น 6S Rose Gold 64GB
Serial No. FK4R2L6RGRYF หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-0412060100-17788-1043-0018/59 สูญหาย

๑๙ ธ.ค. ๖๑ กองสถิติเศรษฐกิจ
กองบริหารจัดการระบบสถิติ

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสาวสีวลี เก้าเอี้ยน
ความรับผิดทางละเมิด
2.นางสาวอัจฉราพร วงศ์พันธุ์
3.นางสาวทิวารัตน์ เขื่อนแก้ว

ผอ.กลุ่มสถิติการเกษตร
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
พนักงานบริหารทั่วไป

สํานักงานเลขานุการกรม
รวม 7 โครงการ

4.นางสาวจุไรรัตน์ บัวทอง
รวม 19 ราย

-52การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
1

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญ

๒๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง

คณะกรรมการกลั่นกรอง
1.นางเยาวลักษณ์ โมสิกมาศ
การประเมินผลการปฏิบัติ
2.นางสาวจุไรวรรณ ไชติอังกูล
ราชการของข้าราชการพลเรือน 3.นางสาวสังวาล นัทธีเจริญ
สามัญ

2

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ด้านสถิติ)

๑ ต.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 1.นางวัชรา งามดี
2.นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช
3.นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์
4.นางสาวกมลพรรณ ปรุงสุข

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ

๒๙ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 1.นางวัชรา งามดี
2.นายสิงห์ชัย ปฐมวานิช
3.นางสาวพลอยปภัส ไชยยานนท์
4.นางสาวกมลพรรณ ปรุงสุข
5.นายปิยะวัฒน์ รวยสําราญ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

๔ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1.นางสาวสุกัญญา พันธุ์สุรินทร์
2.นางรัตติกาล ดอนชัย
3.นางนภัสกร คุณเจริญ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5

แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

๔ ธ.ค. ๖๑

สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

กรรมการสอบสัมภาษณ์
ลูกจ้างชั่วคราว

1.นางปุณณภา รัตนบุรี
2.นางสาวปิยนุช ตู้แก้ว
3.นางสาวสุกัญญา พันธุ์สุรินทร์

ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

6

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
บริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจําสํานักงานฯ

เจ้าหน้าที่รับสมัครฯ

1.นางสาวนพวรรณ หวานใจ
2.นางสาวสุปรียา สอนจิตร์

พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ

7

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือก
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ประจําสํานักงานฯ

๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติฯ 1.นางสาววิไลพร ดีมาก
2.นายพุฒิพงษ์ บุระมาน

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

8

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์) ประจําสํานักงานฯ

๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมการดําเนินการ
คัดเลือกฯ

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

๑๔ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส วณิชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์
4.นางแสนยากรณ์ นาสูงเนิน

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

10

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ

๑๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส วณิชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
พนักงานราชการ
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

11

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของลูกจ้างชั่วคราว

๑๙ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นายอาศิส วณิชาพัชร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา ชุ่มขุนทด
ลูกจ้างชั่วคราว
3.นางสาววิมาลา อาจฤทธิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและ
วางแผน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

1.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร
2.นางสาวธวัลพร ยาหัวดง
3.นางสาววิไลพร ดีมาก
4.นายจิระวัฒน์ คณะทอง

สถิติจังหวัดระยอง
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พนักงานสถิติ

-53การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5

ศูนย์/กอง

แต่งตัง้ /มอบหมาย

รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่

ส่วนภูมิภาค
12

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑๑ ธ.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

เจ้าหน้าที่ผู้จัดทํารายละเอียด นายเอกดนัย วุฒิ
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอ

พนักงานสถิติ

13

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ

๓๑ ต.ค. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู

คณะกรรมการกลั่นกรองการ 1.นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายสุพรรณ ชาติแพงตา
พนักงานราชการ
3.นายกําจร ผาสอน
4.นางสาวนิตยา คําพิศาล
5.นางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา

สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

14

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๒๑ มี.ค. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่

คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวเทพา มากคง
และลูกจ้างชั่วคราว
3.นางสาวศุภกุล ราชพิบูลย์
4.นางณภัทร อ้อยศรีสกุล
5.นายปวิช ชาตรีวงศ์

สถิติจังหวัดกระบี่
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

15

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน

๑๗ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายสุรพล แก้วสลับนิล
ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางสาวฉลวย สัญนิชาติ
3.นางกันตรัตน์ รามาส

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

16

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน

๒๓ พ.ย. ๖๑ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายสุรพล แก้วสลับนิล
ข้อเท็จจริงการขอรับค่าเช่าบ้าน 2.นางกันตรัตน์ รามาส
3.นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน

17

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์สํานักงาน ๒๖ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส
ชํารุด

คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์
สํานักงานชํารุด

1.นางสาวนูรยาฮัน อาลียัมเม็ด
2.นายอิสมะแอ เจ๊ะกา
3.นางสาวนูรไอนี อิสาเฮาะ

นักวิชาการสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

18

แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพื่อจําหน่ายครุภัณฑ์

๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

คณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง เพื่อจําหน่ายครุภัณฑ์

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

เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

19

แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดเพื่อจําหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีการ
ขายประจําปีงบประมาณ 2561

๗ มี.ค. ๖๒

คณะกรรมการขายทอดตลาด 1.นายสุรพล แก้วสลับนิล
เพื่อจําหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธี 2.นางสันติ สติรักษ์
การขายประจําปีงบประมาณ 3.นางสาวสุธาทิพย์ แมะวอ
2561

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

20

แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ กรรมการ
รับสมัคร และกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

๒๘ ก.พ. ๖๒ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการออกข้อสอบ
กรรมการคุมสอบ กรรมการ
รับสมัคร และกรรมการสอบ
สัมภาษณ์คัดเลือกลูกจ้าง
ชั่วคราว

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พนักงานสถิติ
พนักงานสถิติ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

1.นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
2.นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม
3.นายศราวุธ รัตนพันธ์
4.นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
5.นายชัยศักดิ์ รักษาบัลย์
6.นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์
7.นางนิภาพร กันลือนาม
8.นายเกียรติศักดิ์ ศรีแก้ว
9.นางสาววรวรรณ เปียชาติ

-54การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
ลําดับที่

21

ชื่อโครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว

รวม โครงการ

แบบ ผ.ท. 4
และ
แบบ ผ.ท. 5
๖ มี.ค. ๖๒

21

สํานักงานสถิตจิ ังหวัด

แต่งตัง้ /มอบหมาย
รายชื่อ

ตําแหน่ง

ให้ปฏิบัตหิ น้าที่
ส่วนภูมิภาค
สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
2.นางสุชาดา วรธงไชย
ลูกจ้างชั่วคราว
3.นายศราวุธ รัตนพันธ์
4.นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์
5.นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม
6.นางนิภาพร กันลือนาม

รวม 77 ราย

สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

-55๒. จากสรุปผลการดํา เนินการตามระเบียบสํ านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการดํา เนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 ไตรมาสที่ 1 – 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕61
ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖2 สรุปได้ดังนี้
สรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียน พ.ศ. 2555
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562
(การดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน)

ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
ข้อสอบถาม/คําชมเชย

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 คําติชม/อืน่ ๆ
2. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
2.1 ข้อร้องเรียน (การกระทําผิดวินัย)
2.1.1 ทุจริตคอร์รปั ชั่น
2.1.2 ปฏิบัต/ิ ละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่ โดยมิชอบ เช่น ร้องเรียน ผอ. ไม่มี
คุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี
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 เช่น ข้อมูลสถิติที่สําคัญ ไม่สามารถลงทะเบียน BI ได้
ขอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของ สนง. สถิติแห่งชาติ อยากให้มรี ะบบอินพุต
ข้อมูลอัตโนมัติ ฯลฯ
2.3 ข้อสอบถาม เช่น การเข้าถึงข้อมูล การค้นหาข้อมูลสถิติจากการสํามะโน/สํารวจ
จากเว็บสํานักงานสถิติจังหวัดได้ เปิดข้อมูลย้อนหลังการจัดทําตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์
ฯลฯ

จํานวน
ผลการดําเนินการ
เรื่อง
การตอบกลับ
การดําเนินการ
ทั้งหมด จํานวนการตอบกลับ จํานวนบัตรสนเท่ห์ จํานวนเรือ่ งที่ จํานวนเรื่องที่
ผู้ร้องภายใน
ที่ไม่สามารถ
ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
ระยะเวลาที่กําหนด ตอบกลับผู้ร้องได้ จนได้ข้อยุติ ดําเนินการ
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ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ
ข้อสอบถาม/คําชมเชย

2.4 ข้อมูล
2.4.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ เช่น จํานวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
โดนระงับการเข้าใช้งานเนื่องจากใส่รหัสผิด รบกวนขอข้อมูลการประมวลข้อมูล
พื้นที่การก่อสร้าง
2.4.2 ระบบการให้บริการ
2.5 คําติชม/อื่น ๆ
2.5.1 หน่วยงาน
2.5.2 เจ้าหน้าที่
หมายเหตุ เรื่องที่ไม่รับไว้ดําเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบ
สํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
รวม

จํานวน
ผลการดําเนินการ
เรื่อง
การตอบกลับ
การดําเนินการ
ทั้งหมด จํานวนการตอบกลับ จํานวนบัตรสนเท่ห์ จํานวนเรือ่ งที่ จํานวนเรื่องที่
ผู้ร้องภายใน
ที่ไม่สามารถ
ดําเนินการ อยู่ระหว่าง
ระยะเวลาที่กําหนด ตอบกลับผู้ร้องได้ จนได้ข้อยุติ ดําเนินการ
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จากตารางสรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการ
ต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 (2 ไตรมาส) พบว่ามีข้อร้องเรียน
จํานวน 24 เรื่อง
1. เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
2. เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อร้องเรียน
จํานวน 1 เรื่อง “ร้องเรียน ผอ. ไม่มีคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดี” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง ไม่มี
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว มีลักษณะเป็น “บัตรสนเท่ห์” 1
จึงไม่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนได้ เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนอันเกิดจาก
ระบบ แจ้งกลับทางอีเมล์ อีก 2 ครั้ง โดยไม่มีการตอบกลับมายังเจ้าหน้าที่
ด้ ว ยเหตุ ดั ง กล่ า ว เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นนี้ จึ ง ไม่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ พฤติ ก ารณ์ แ วดล้ อ มและ
พยานหลั กฐานเพี ย งพอที่ จ ะดํ า เนิ น การสื บ สวนสอบสวนต่ อไปได้ จึ งขอเสนอให้ ยุ ติ เ รื่ อ ง ซึ่ งผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีคําสั่งให้ยุติเรื่อง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

1

ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๕ วรรค ๓ “กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้งตลอดชี้พยานบุคคลที่แน่นอนเท่านั้น
เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้รับเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการจะรับเรื่องไว้ก่อนก็ได้
หากเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม ให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่สมควรแก่การดําเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ”

-573. ข้อเสนอแนะ จํานวน 6 เรื่อง ได้แก่
1) ข้อมูลสถิติที่สําคัญ
2) ไม่สามารถลงทะเบียน BI ได้
3) ขอให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
4) อยากให้มีระบบอินพุตข้อมูลอัตโนมัติใช้ในการสํามะโนทุกชนิด
5) กทม. การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ที่ส่อไปทางทุจริต
6) ขั้นตอนวิธีเบิกจ่ายเงินโครงการ
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน 5 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการดําเนินการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 เรื่อง
4. การสอบถาม จํานวน 10 เรื่อง ได้แก่
1) ทําไมไม่มีสถิติการนับถือศาสนาอิสลามในไทยปีล่าสุด
2) ข้อมูลค่าจ้างในระดับการศึกษาต่าง ๆ 10 ปี
3) ต้องการข้อมูล เพื่อใช้ในการศึกษาเเต่ล็อกอินไม่ได้
4) Population Census 2010 (1)
5) ล็อกอินแล้วชื่อโปรไฟล์ไม่ตรง
6) เราสามารถร้องเรียนพฤติกรรมชู้สาวของพนักงานในสํานักสถิติแห่งชาติได้ไหมคะ
7) วันที่เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวออกช้าเกินไป
8) การเข้าถึงข้อมูล
9) การค้นหาข้อมูลสถิติจากการสํามะโน/สํารวจจากเว็บสํานักงานสถิติจังหวัดได้
10) เปิดข้อมูลย้อนหลังการจัดทําตารางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ด้วย BI ไม่ได้ค่ะ
จากการตรวจสอบแล้ ว พบว่ า ไม่ มี ความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน 9 เรื่อง และอยู่ระหว่าง
รอผลการดําเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 เรื่อง
5. การขอข้อมูลต่าง ๆ จํานวน 5 เรื่อง ได้แก่
1) จํานวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง
2) โดนระงับการเข้าใช้งาน เนื่องจากใส่รหัสผิด
3) รบกวนขอข้อมูลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง
4) รบกวนขอข้อมูล GDP แบบรายเดือน
5) รบกวนขอข้อมูลการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จํานวน 4 เรื่อง และอยู่ระหว่างรอผลการดําเนินการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 เรื่อง
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6. เรื่องที่ไม่รับไว้ดําเนินการ2 จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) กทม. การออกแบบก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอย ที่ส่อไปทางทุจริต ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว
ไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่และภารกิจงานของสํานักงานสถิติแห่งชาติ และไม่ใช่เรื่องร้องเรียนตามระเบียบสํานักงาน
สถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555
2) Population Census 2010 (2) ซึ่งเรื่องดังกล่าวนําไปรวมไว้กับ Population
Census 2010 (1)
จากการตรวจสอบแล้วพบว่า เรื่องดังกล่าวไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
จึงดําเนินการส่งต่อเรื่องไปยัง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จํานวน 1 เรื่อง และดําเนินการจน
ได้ข้อยุติแล้ว จํานวน 1 เรื่อง ซึ่ง ไม่มี ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
จากรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามระเบี ยบสํ านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ว่ าด้ วยการป้ องกั นการมี
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดื อ นแรก
(ตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้า ง จากตารางการรายงานเรื่องการจัด ซื้อจัด จ้า ง ส่วนกลาง มีการ
ดํ า เนิ น การในเรื่ อ งจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งทั้ งหมด จํ านวน 69 โครงการ มี การตรวจสอบผู้ ที่ ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จํานวน 144 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้ส่วนเสียหรือ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย ส่วนภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
ทั้งหมด จํานวน 642 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
จํา นวน 944 ราย ไม่พ บว่า มีผู้ที่มีส่ว นเกี ่ย วข้อ งและส่ว นได้ส ่ว นเสีย หรือ มีผ ลประโยชน์ทับ ซ้อ นกับ
ผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย และการบริหารงานบุคคล จากตารางการรายงานเรื่องการบริห าร
ทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย
จํานวน 7 โครงการ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จํานวน 19 ราย
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ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติวา่ ด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติ
ฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔
ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา ส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ
กรณีผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน กระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติด้วย
*** ผังขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ “หัวข้อ 3.1 ขั้นตอนการตรวจคําร้อง” (ตารางรายละเอียด)
“กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ จะพิจารณาดําเนินการเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่มีการระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง
หรือชี้พยานบุคคลที่ชัดเจน ทําให้เจ้าหน้าที่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ หรือมีช่องทางที่สามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้ร้องเรียนได้”
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ส่วนภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านกฎหมาย จํานวน 21 โครงการ มีการ
ตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จํานวน 77 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนได้
ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมดูแล
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อปฏิ บั ติ ที่กํา หนดไว้ ใ นระเบี ย บฯ ข้ อ ๕ ถึ งข้ อ ๑๔ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ทํ า ให้ ไ ม่ เ กิ ด
ข้อร้องเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น และสรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ
ว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2 ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖2 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ถึงแม้ว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ พ.ศ. ๒๕61 รอบ ๖ เดื อ นแรก
(ตุลาคม ๒๕61 – มีนาคม ๒๕๖2) และสรุปผลการดํ าเนินการตามระเบียบสํานั กงานสถิติแห่ งชาติ ว่าด้วย
การดํ าเนิ นการต่ อเรื่ องร้ องเรี ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ ประจํ าปี งบประมาณ ๒๕๖2 ไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕61 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖2 จะไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติ
หน้า ที่ของเจ้า หน้า ที่ในเรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อนแต่อย่า งใด สํา นักงานสถิติแห่งชาติ ก็ยังให้ความสํา คัญ
กับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการ ดังนี้
1. ทบทวนระเบี ยบสํ านั กงานสถิติ แห่งชาติ ว่ าด้ ว ยการป้ องกัน การมี ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
2. สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ย
การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร
3. ทําหนังสือติดตาม/ทวงถาม สํานักงานสถิติจังหวัดที่ไม่จัดส่งแบบตรวจสอบ แบบรับรอง
ตนเอง และเอกสารประกอบแบบฯ ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61
กลุม่ คุ้มครองจริยธรรม
ผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

