




สรุปการรายงานท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนฯ  
(กรณีการจัดซือ้จัดจา้ง) 

ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 
ล าดับท่ี ประเภท จ านวน (จังหวัด) หมายเหตุ 

1 จังหวดัที่รายงานผลการปฏิบตังิานตามระเบียบฯ ครบถว้นถูกตอ้ง 70  
2 จังหวดัที่ปฏบิัติไม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบตัิในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวดัที่รายงานมาวา่ไม่มีการด าเนินการ 6  
4 จังหวดัที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบยีบฯ -  

รวม 76  
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ล าดับท่ี ประเภท จ านวน (จังหวัด) หมายเหตุ 

1 จังหวดัที่รายงานผลการปฏิบตังิานตามระเบียบฯ ครบถว้นถูกตอ้ง 62  
2 จังหวดัที่ปฏบิัติไม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบตัิในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวดัที่รายงานมาวา่ไม่มีการด าเนินการ 14  
4 จังหวดัที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบยีบฯ -  

รวม 76  
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
ล าดับท่ี ประเภท จ านวน (จังหวัด) หมายเหตุ 

1 จังหวดัที่รายงานผลการปฏิบตังิานตามระเบียบฯ ครบถว้นถูกตอ้ง 66  
2 จังหวดัที่ปฏบิัติไม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบตัิในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวดัที่รายงานมาวา่ไม่มีการด าเนินการ 10  
4 จังหวดัที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบยีบฯ -  

รวม 76  
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ล าดับท่ี ประเภท จ านวน (จังหวัด) หมายเหตุ 

1 จังหวดัที่รายงานผลการปฏิบตังิานตามระเบียบฯ ครบถว้นถูกตอ้ง 57  
2 จังหวดัที่ปฏบิัติไม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบตัิในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวดัที่รายงานมาวา่ไม่มีการด าเนินการ 19  
4 จังหวดัที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบยีบฯ -  

รวม 76  
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
ล าดับท่ี ประเภท จ านวน (จังหวัด) หมายเหตุ 

1 จังหวดัที่รายงานผลการปฏิบตังิานตามระเบียบฯ ครบถว้นถูกตอ้ง 72  
2 จังหวดัที่ปฏบิัติไม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบตัิในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวดัที่รายงานมาวา่ไม่มีการด าเนินการ 4  
4 จังหวดัที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบยีบฯ -  

รวม 76  
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 
ล าดับท่ี ประเภท จ านวน (จังหวัด) หมายเหตุ 

1 จังหวดัที่รายงานผลการปฏิบตังิานตามระเบียบฯ ครบถว้นถูกตอ้ง 75  
2 จังหวดัที่ปฏบิัติไม่ถูกต้องตามวิธปีฏิบตัิในคู่มือระเบียบฯ -  
3 จังหวดัที่รายงานมาวา่ไม่มีการด าเนินการ 1  
4 จังหวดัที่ไม่รายงานผลการปฏิบตัิงานตามระเบยีบฯ -  

รวม 76  



 
รายงานผลการปฏบิตัิงานตามระเบียบส านกังานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกนั                          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบคุลากรในการปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือนหลงั (เมษายน 2564 – กันยายน 2564) 

ตามที่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ลงวันที่ 20 มิถุนายน ๒๕61 ไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 

(2) ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ

เจ้าหน้าที่ และผลประโยชน์ของทางราชการ  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล 

ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  
ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  

โดยเคร่งครัด 
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ หรือเรียกรับ หรือยอมรับ 

ผลประโยชน์ใด  ๆให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของก านัลหรือจ่ายผลประโยชน์

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ  

ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ  ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งงานใด ๆ ในส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือส านักงานสถิติจังหวัด 

ข้อ ๑1 ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
ข้อ ๑2 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ  
ข้อ ๑3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 

หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก 
ข้อ ๑4 ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา   
  ข้อ 15....... 
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ข้อ ๑5 ห้ามเจ้าหน้าที่หัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ในการจัดหา
ของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  

ข้อ ๑6 ให้มีคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ 

ข้อ ๑7 ให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจรยิธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสีย่ง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี   

ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอ านาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้   
ทุกๆ ๖ เดือน  

ข้อ ๑9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบ ดังนี ้

(๑) ผู้อ านวยการศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
สถิติจังหวัด  มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่ 
ผู้จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ในเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับช้ันต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มข้ึนตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
ส านักงานสถิติจังหวัด ประสงค์จะเสนอช่ือรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม 
ผู้อ านวยการศูนย์ / กอง กลุ่มข้ึนตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการ/คณะท างาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติ
จังหวัด จัดส่งแบบฟอร์มไปใหบุ้คคลดังกลา่วรับรองตนเองและด าเนินการตาม (๓) ต่อไป         

(๒) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อ
จัดจ้างว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่น
ต่อผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้น
ก่อนย่ืนต่อเลขานุการกรม 

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

ข้อ 20 เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจรยิธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัตติอ่
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ 21........ 
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ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรอื
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บงัคับบัญชาตามล าดับช้ัน ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี และให้
จัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุม
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

ข้อ ๒2 ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่  www.nso.go.th /
ร้องเรียน / ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   โดยระบุช่ือนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา 
สถานที่ พฤติการณ์ที่กระท า รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามีโดยจะระบุช่ือผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๒3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี  

ข้อ ๒4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชาน้ันด้วย 

ข้อ ๒5 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชา 
เหนือข้ึนไปตามล าดับเพื่อรายงานผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

จากระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 ก าหนดให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผล
การปฏิบัติงานโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี และข้อ 20 
ได้ก าหนดให้เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่ม คุ้มครองจริยธรรม เพื่อรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่ อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการ   
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อควบคุม และป้องกันการ       
มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 
ถึง เดือนกันยายน 2564   ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุและส านักงานสถิติจังหวัดรายงานมา โดยจ าแนกเป็น   
เรื่อง  การจัดซื้อจัดจ้าง  (แบบ ผท. ๒ และ แบบ ผท. ๓)   การบริหารทรพัยากรบุคคล (แบบ ผท. ๔ และ แบบ 
ผท. ๕)  ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

1 จ้างด าเนินการติดต้ังเลขหมาย 9 ก.พ. 64 กลุ่มคลังข้อมูลสถิติ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายด ารงศักด์ิ ศรีไพบูลย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย กองสถิติพยากรณ์

2 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 8 มี.ค. 64 กลุ่มสถิติเพ่ือการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.งามทิพย์ ค ากลัด เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
(ย้ายโทรศัพท์) บริหารงานภาครัฐ 2
เลขหมาย 02-142-1275 กองสถิติสาธารณมติ

3 จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานเก็บ 8 มี.ค. 64 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.วิไลวรรณ รัตนโกสม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
รวบรวมข้อมูลโครงการส ามะโนธุรกิจ กองสถิติเศรษฐกิจ 2. นส.นันท์จิรา เมืองใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 3. นส.กาญจน์พัดชา เอ่ียมบัลลังก์ พนักงานบริหารท่ัวไป
(เก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน : งานนับจด
ปี 2564) จ านวน 3,000 เล่ม

4 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการส ารวจ 12 มี.ค. 64 กลุ่มสถิติเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ สารสนเทศและการ 2. นส.วรรณนิศา รอดโอ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
การส่ือสารในสถานประกอบการ ส่ือสาร 3. นส.เกวลิน จันพลงาม พนักงานบริหารท่ัวไป
พ.ศ. 2564 จ านวน 48,000 เล่ม กองสถิติเศรษฐกิจ

5 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2563 15 มี.ค. 64 กลุ่มประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางรัชดาภา กล้าการขาย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ
จ านวน 500 เล่ม ส านักงานเลขานุการกรม 2. นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน

3. นส.อาภากร ช้างสีสังข์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

6 จ้างพิมพ์ซองสีน้ าตาลขยายข้าง 15 มี.ค. 64 กลุ่มสถิติเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.วรรณรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ส าหรับใช้ในโครงการส ารวจการมี สารสนเทศและการ 2. นส.สุภิญญา ค าม่ัน นักวิชาการสถิติช านาญการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ ส่ือสาร 3. นส.เกวลิน จันพลงาม พนักงานบริหารท่ัวไป
การส่ือสารในสถานประกอบการ กองสถิติเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2564 จ านวน 2,000 ซอง

7 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหารและ 16 มี.ค. 64 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.พัชยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ
เข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะการ กองสถิติสังคม 2. นส. ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติช านาญการ
ท างานของประชากร ไตรมาสท่ี 4 : 3. นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติช านาญการ
ตุลาคม - ธันวาคม  พ.ศ. 2563
จ านวน 350 เล่ม

8 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji 30 มี.ค. 64 กองสถิติพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.จิระนันท์ พันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
 Xerox รุ่น DocuCenter-IV4070
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-
12060100-14624-0906-0001/57

9 จ้างซ่อมเคร่ืองเรียงหน้ากระดาษ 31 มี.ค. 64 กลุ่มสารบรรณ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายธีรเดช ธรรมโกศล นายช่างพิมพ์ช านาญงาน
อัตโนมัติ จ านวน 2 เคร่ือง ส านักงานเลขานุการกรม 2. นางตวงรัตน์ ธรรมโกศล พนักงานธุรการ

3. นายพจน์ เนียมขุนทด พนักงานโรงพิมพ์

10 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 31 มี.ค. 64 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.กาญจน์พัดชา เอ่ียมบัลลังก์ พนักงานบริหารท่ัวไป
(เปิด Port Lan) กองสถิติเศรษฐกิจ

11 จ้างเก่ียวกับระบบส่ือสาร 9 เม.ย. 64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
(ย้ายโทรศัพท์และย้าย Port Lan) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร

รำยงำนคณะกรรมกำรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีตำมระเบียบส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลำกร พ.ศ. 2561

ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง



5
แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

12 เช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตส าหรับ 9 เม.ย. 64 กองบริหารการจัดเก็บ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายธนูชัย  เล๊าะหลง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
เคร่ือง Tablet โครงการส ามะโนธุรกิจ ข้อมูลสถิติ 2. นางปพมภพ อ่อนวัน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 3. นส.วรรษมน  ศรีกอก เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(งานนับจด ปี2564) จ านวน 160 
เลขหมาย ระยะเวลาในการเช่า 4 เดือน
ต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี
31-ส.ค.-64

13 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจ 20 เม.ย. 64 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.พัชยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ
การย้ายถ่ินของประชากร พ.ศ. 2563 กองสถิติสังคม 2. นส.ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติช านาญการ
(ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม 3. นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติช านาญการ

14 จ้างซ่อมเคร่ือง  Printer 23 เม.ย. 64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.จิระนันท์ พันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
ย่ีห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4510ND กองสถิติพยากรณ์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-
12061000-14803-0942-0004/57

15 จ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 29 เม.ย. 64 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 1 เคร่ือง กองสถิติสังคม

16 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 3 พ.ค. 64 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.กาญจน์พัดชา เอ่ียมบัลลังก์ พนักงานบริหารท่ัวไป
จ านวน 1 เคร่ือง กองสถิติเศรษฐกิจ

17 จ้างพิมพ์หนังสือตัวช้ีวัดส าคัญของ 19 พ.ค. 64 กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางวรรณี คมปรียารัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ประเทศไทย พ.ศ. 2564 กองสถิติพยากรณ์ 2.นส.จิราพร แจ่มเงิน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(ฉบับพกพา) จ านวน 10,000 เล่ม 3.นส.มณฑชา เมรุลัตร์ พนักงานบริหารท่ัวไป

18 จ้างพิมพ์รายงานประมวลสรุปรายการ 27 พ.ค. 64 กลุ่มบริการและเผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.พินิจดา แสงผะการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เอกสารรายงานสถิติเผยแพร่ในรูปแบบ ข้อมูลสถิติ 2. นายมงคล คงค้าน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
QR Code พ.ศ. 2564 (Catalog of กองสถิติพยากรณ์ 3. นส.สุภา สารีภาค พนักงานบริหารท่ัวไป
Statistical Publication with QR
Scanner Codes 2021) 
จ านวน 2,500 เล่ม

19 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ  Ricoh 4 มิ.ย. 64 กลุ่มวางแผนและควบคุม ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.กนกวรรณ เครือค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
รุ่น MP30535P หมายเลขครุภัณฑ์ คุณภาพข้อมูล 
1105-06-12060100-16176- กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
0906-0011/57

20 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะ 22 มิ.ย. 64 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายบดินทร์ อ่ึงทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน กองสถิติสังคม 2. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ. 2563 จ านวน 1,000 เล่ม 3. นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

21 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับใช้งาน 24 มิ.ย. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายน าโชค  ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
รถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮท-6724 ส านักงานเลขานุการกรม
ย่ีห้อ นิสสัน หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-9494-0702-
0005/53

22 จ้างพิมพ์เอกสารฉบับรวมอินโฟกราฟิก 5 ก.ค. 64 กลุ่มบริการและแผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ประดิษฐา ลิขิตพัฒนะกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของ สสช. ท่ีเผยแพร่ในรอบ 6 เดือน ข้อมูลสถิติ 2.นายมงคล คงค้าน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ท่ีผ่านมา (NSO Infograkphic Booklet กองสถิติพยากรณ์ 3.นส.วิมลมาศ ปรีชาวนิช พนักงานบริหารท่ัวไป
2564) จ านวน 10,000 เล่ม
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บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

23 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 14 ก.ค. 64 กลุ่มพัฒนาระบบเคร่ือง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไล อ่ิมอุระ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
ย่ีห้อ Lenove รุ่น B40-80 หมายเลข คอมพิวเตอร์ฯ
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
18674-0954-0013/59 และการส่ือสาร

24 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญ การส ารวจ 14 ก.ค. 64 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายบดินทร์ อ่ึงทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
สุขภาพจิต (ความสุข) ของคนใน กองสถิติสังคม 2. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ประเทศไทย พ.ศ. 2563 3. นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 1,000 เล่ม

25 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญ การใช้ไอซีที 14 ก.ค. 64 กลุ่มสถิติเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.วรรรรัตน์ ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
ของเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2562 สารสนเทศและการส่ือสาร 2. นส.สุภิญญา ค าม่ัน นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 200 เล่ม กองสถิติเศรษฐกิจ 3. นส. เกวลิน จันพลงาม พนักงานบริหารท่ัวไป

26 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจยอดขาย 21 ก.ค. 64 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติช านาญการ
รายไตรมาส พ.ศ. 2563 และบริการ กองสถิติ 2. นส.โสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 250 เล่ม เศรษฐกิจ 3. นายอนุพงศ์ ทองแท้ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

27 จ้างพิมพ์รายงาน "สรุปข้อมูลสถิติท่ี 21 ก.ค. 64 กลุ่มงานวิเคราะห์และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.สลิล ศรีพิลาศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ส าคัญ พ.ศ. 2564 : ผลส ารวจ/ส ามะโน พยากรณ์สถิติเชิงสังคม 2. นส.นริศรา กองดวง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ" กองสถิติพยากรณ์ 3. นส. วิชญาดา โฉมศรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 2,000 เล่ม

28 จ้างพิมพ์รายงาน จ านวน 2 รายการ 21 ก.ค. 64 กลุ่มสถิติเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.สุภิญญา ค าม่ัน นักวิชาการสถิติช านาญการ
1. จ้างพิมพ์รายงานตัวช้ีวัด ITU สารสนเทศและการส่ือสาร 2. นส.วรรณนิศา  รอดโอ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
โครงการส ารวจ  ICT ครัวเรือน 2562 กองสถิติเศรษฐกิจ 3. นส.พรชนก บุญจีน พนักงานบริหารท่ัวไป
จ านวน 200 เล่ม 4. นส. ธมณภัทร อ าพัฒน์ พนักงานบริหารท่ัวไป
2.จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญส ารวจการมี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2563 
จ านวน 500 เล่ม

29 จ้างพิมพ์สรุปผลท่ีส าคัญการใช้จ่าย 29 ก.ค. 64 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายบดินทร์ อ่ึงทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2563 กองสถิติสังคม 2. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 1,000 เล่ม 3. นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

30 จ้างพิมพ์รายงาน  "เคร่ืองช้ีภาวะสังคม 29 ก.ค. 64 กลุ่มงานวิเคราะห์และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.สลิล ศรีพิลาศ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ. 2564" จ านวน 300 เล่ม พยากรณ์สถิติเชิงคม 2. นส.นริศรา กองดวง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

กองสถิติพยากรณ์ 3. นส.วิชญาดา โฉมศรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

31 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ 4 ส.ค. 64 กลุ่มสารบรรณ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรนุช  บุญแก้ว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
ACER รุ่น Veriton M4620G ส านักงานเลขานุการกรม
หมายเลขครุภัณฑ์ 
1105-01-12061000-13579-0938-0069/56

32 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะการ 4 ส.ค. 64 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.พัชยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ
ท างานของประชากรไตรมาส 1 กองสถิติสังคม 2. นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติช านาญการ
มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564 3. นายจิระวัฒน์ ทองเปลวไพโรจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
(ฉบับสมบูรณ์) จ านวน 450 เล่ม

33 จ้างพิมพ์หนังสือ การจัดประเภท 4 ส.ค. 64 กลุ่มมาตรฐานสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายวีรวัฒน์ ดาริชาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ
มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย กองบริหารจัดการระบบสถิติ 2. นายอาทิตย์ กระออมแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
ปี 2552 (ฉบับปรับปรุงโดย ส านักงาน 3. นายฐิติพงศ์ สันติวัฒน์ชัยกุล พนักงานบริหารท่ัวไป
สถิติแห่งชาติ) (ปรับปรุง คร้ังท่ี 1)
จ านวน 1,000 เล่ม



7
แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

34 จ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปี ประเทศไทย 4 ส.ค. 64 กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางวรรณี คมปรียารัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2564 จ านวน 700 เล่ม กองสถิติพยากรณ์ 2. นส.จิราพร แจ่มเงิน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3. นส.มณฑชา เมรุลัตร์ พนักงานบริหารท่ัวไป

35 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 4 ส.ค. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ขนิษฐา  อินทนู นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
อาคารและสถานท่ีส านักงานสถิติ ส านักงานเลขานุการกรม 2.นางอริสรา สิทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 3. นายปรีชา ปานแย้ม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
พ.ศ. 2564 ระยะ เวลา 12 เดือน
(1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)
จ านวนพนักงานรักษาความปลอดภัย 7 คน

36 จ้างพิมพ์รายงานประมวลข้อมูลพ้ืนท่ี 9 ส.ค. 64 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถิติช านาญการ
การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 กองสถิติเศรษฐกิจ 2. นส.วิไลวรรณ รัตนโกสม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 250 เล่ม 3. นส.วิไล ซึกมกลาง พนักงานบริหารท่ัวไป

37 จ้างพิมพ์รายงานการประมวลข้อมูล 9 ส.ค. 64 กลุ่มสถิติอุตสาหกรรม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายประวิทย์ บรรจง นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ้ืนท่ีการก่อสร้าง พ.ศ. 2563 กองสถิติเศรษฐกิจ 2. นส.วิไลวรรณ รัตนโกสม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จ านวน 250 เล่ม 3. นส.วิไล ซึมกลาง พนักงานบริหารท่ัวไป

38 จ้างพิมพ์สมุดทะเบียน 9 ส.ค. 64 กลุ่มตรวจราชการและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.นภาพร พูลเอม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
จ านวน 4 รายการ ดังน้ี ประสานภูมิภาค 2. นส.บุญศรี จันทร์รุ่งโรจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
1.ทะเบียนคุมเงินประจ างวดส่วน
จังหวัด จ านวน 76 เล่ม
2. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
จ านวน 76 เล่ม
3. ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจาก
คลัง จ านวน 76 เล่ม
4. รายงานคงเหลือประจ าวัน 
จ านวน 76 เล่ม

39 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญ 9 ส.ค. 64 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.พรรชน์มน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติช านาญการ
จ านวน 2 รายการ กองสถิติสังคม 2. นส.พัชยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติช านาญการ
1. จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญการ 3. นายจิระวัฒน์ ทองเปลวไพโรจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
พ.ศ. 2563 (ฉบับ Pocket Book)
จ านวน 1,000 เล่ม
2. จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญการ
ส ารวจความต้องการพัฒนาขีดความ
ความสามารถของประชากร พ.ศ. 2564
(ฉบับ Pocket Book) จ านวน 500 เล่ม

40 จ้างพิมพ์รายงานการส ารวจท่ีพักแรม 9 ส.ค. 64 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ
พ.ศ. 2563 จ านวน 250 เล่ม และบริการ 2. นส.โสภา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

กองสถิติเศรษ,ฐกิจ 3. นายอนุพงศ์ ทองแท้ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

41 จ้างพิมพ์หนังสือ มาตรฐานการผลิต 10 ส.ค. 64 กลุ่มมาตรฐานสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายวีระวัฒน์ ดาริชาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ
สถิติ 5 ตัวแปร จ านวน 5,000 เล่ม กองบริหารจัดการระบบสถิติ 2. นายอาทิตย์ กระออมแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ
และ โปสเตอร์ หลักการพ้ืนฐานสถิติ 3. นายฐิติพงศ์ สันติวัฒนชัยกุล พนักงานบริหารท่ัวไป
ทางการ จ านวน 500 เล่ม

42 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 13 ส.ค. 64 กลุ่มจัดเก็บข้อมูลพ้ืนท่ี 1 ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกชัย แสงเวียง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ย่ีห้อ  ACER รุ่น Veriton M4620G กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-
12061000-13657-0938-0147/56
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/ส ำนัก แต่งต้ัง/มอบหมำย

บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
ล ำดับท่ี ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง

43 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 13 ส.ค. 64 กลุ่มบริหารพัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุชีรา  จันทร์รุ่งโรจน์ พนักงานบริหารท่ัวไป
ย่ีห้อ  ACER รุ่น Veriton M4620G ส านักงานเลขานุการกรม
 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12061000-13585-0938-0075/56

44 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ  Fuji 17 ส.ค. 64 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.นัทผกา สุดประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Xerox  รุ่น  DocuCenter-IV4070 กองสถิติสังคม
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-
12060100-14627-0906-0004/57

45 จ้างซ่อมประตูบานเล่ือนห้องเก็บของ 19 ส.ค. 64 กลุ่มบริการและเผยแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ประดิษฐา ลิขิตพัฒนะกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ
เอกสารรายงานสถิติ (ห้อง BO) ข้อมูลสถิติ 2. นส.พินิจดา แสงผะการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3. นส.ปิยธิดา  กาจันทร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

46 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 26 ส.ค. 64 กพค. ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฏฐ์ เงาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1. ย้ายโทรศัพท์ จ านวน 1 เลขหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ช านาญการ
2. ย้าย Port Lan จ านวน 7 จุด และการส่ือสาร

47 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารและ 31 ส.ค. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ
สถานท่ีส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักงานเลขานุการกรม พิเศษ
ปีงบประมาณ 2565 2.นส.ขนิษฐา  อินทนู นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

3.นางอริสรา สิทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ

48 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์  ย่ีห้อ 1 ก.ย. 64 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
HP รุ่น Pro 6300MT หมายเลข ส านักงานเลขานุการกรม
ครุภัณฑ์1105-05-12061000-13473-
0938-0015/56

49 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji 9 ก.ย. 64 กลุ่มการเจ้าหน้าท่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมานิตย์ ศักด์ิสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Xerox รุ่น Docucentre V3060 ส านักงานเลขานุการกรม
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12060100-20671-0906-0001/61

50 จ้างซ๋อมเคร่ืองสแกนเนอร์ ย่ีห้อ Fujitsu 10 ก.ย. 64 กลุ่มบริหารพัสดุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุชีรา จันทร์รุ่งโรจน์ พนักงานบริหารท่ัวไป
รุ่น Scan Snap IX500 หมายเลข ส านักงานเลขานุการกรม
ครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-
19744-0946-0001/60

51 จ้างซ๋อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Fuji 15 ก.ย. 64 กลุ่มช่วยอ านวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ฐานันตร์ ขมานุวงศ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
Xerox รุ่น Docucenter - IV4070 ส านักงานเลขานุการกรม
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12060100-14644-0906-0007/57

52 จ้างด าเนินการเก่ียวกับระบบส่ือสาร 16 ก.ย. 64 กองบริหารจัดเก็บ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.พันน์ชยา วัฒนศรีกันย์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
(ย้าย Port Lan) ข้อมูลสถิติ

ฝายบริหารงานท่ัวไป

รวม   52 เร่ือง รวม  114 รำย
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

1 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

3 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

4 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนา และกระดาษไขมาสเตอร์ ๒๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

5 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๒๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

6 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ .ศ. 2565 ๒๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

7 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

8 จัดจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการส ารวจความคิดเห็นของ ๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ประชาชนฯ 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

3.นายเอกสุนทร  บุรณนัฎ พนักงานสถิติ

9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  (เก้าอ้ีส านักงาน  โต๊ะประชุม) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

10 จัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ๑๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

11 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ ๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

12 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพ)  และครุภัณฑ์ไฟฟ้า ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

และวิทยุ (ล าโพง)

13 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ของโรคโควิด - 19

14 จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

15 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานโครงการ สศส.63 ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

16 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

17 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาและกระดาษไขมาสเตอร์ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

18 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

19 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เช้ือไวรัสโควิด - 19

20 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานโครงการ สธอ.65 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

21 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

22 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

23 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

24 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  ศรีดาชาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

25 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวโศศิษฐา  อุ่นทรัพย์คงอยู่ พนักงานสถิติ

กำรรำยงำน เร่ือง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

26 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๒ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

27 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรีรัตน์  ทุ่งสว่าง เจ้าหน้าท่ีสถิติ

28 จัดจ้างเหมาบริการรถว่ิงประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

29 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปรมาภรณ์  แสงศิริโรจน์ พนักงานสถิติ

30 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

32 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุพีร์  ชายหาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

33 จัดจ้างท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

34 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวโศศิษฐา  อุ่นทรัพย์คงอยู่ พนักงานสถิติ

35 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักรกฤษ  ดิลกศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

36 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตตนา  ยอมิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

37 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทศพล  สิงห์โตอาจ พนักงานสถิติ

38 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาญณรงค์  บ าเพ็ญกิจ พนักงานสถิติ

39 จัดจ้างท าโต๊ะท างานผู้บริหารและเก้าอ้ีท างานผู้บริหาร (ทดแทนของเดิม) ๑๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถิติ

40 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฉ่ าสมบูรณ์ พนักงานสถิติ

41 จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุกิจ  สันธนากร พนักงานสถิติ

42 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักรกฤษ  ดิลกศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

43 จัดจ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตตนา  ยอมิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

44 จัดจ้างท าความสะอาด ๓๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

45 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

46 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมชาย  เงินสวัสด์ิ พนักงานสถิติ

47 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมชาย  เงินสวัสด์ิ พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565

48 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน งฉ 7362 ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีเรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

49 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ ย่ีห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นง 4926 ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีเรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

50 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมชาย  เงินสวัสด์ิ พนักงานสถิติ

51 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการ สศส.63 ๑๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

52 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีเรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

53 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

54 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฎฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

55 จัดซ้ือแอลกฮอลล์ล้างมือฆ่าเช้ือโรค ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

56 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมชาย  เงินสวัสด์ิ พนักงานสถิติ

57 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

58 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

59 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

60 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

61 จัดจ้างรถว่ิงประชาสัมพันธ์ ๑๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายใจชนะ  อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

62 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

63 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

64 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

65 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

66 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

67 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

68 จัดจ้างท ารูปเล่ม สรุปผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

69 จัดจ้างท ารูปเล่ม สรุปผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

70 จัดจ้างท ารูป (งานจังหวัด) ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

71 จัดซ้ือหมึกพิมพ์  (งานจังหวัด) ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

72 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (แปลงแผน) ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

73 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด - 19 ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

74 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ PANTUM เบอร์ TL-55ox  รุ่น 5500ND ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

75 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

76 จัดซ้ือหมึกพิมพ์  Brother ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

77 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ Ricoh  รุ่น MP 3005 SP ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

78 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิระภา  วิวัฒนวานิจ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

79 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

80 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกฤตภัค  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

81 จัดจ้างท าป้ายโรอัพและป้ายไวนิว ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

82 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๒๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภา  เฟ่ืองศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

83 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พ.ศ. 2565  จ านวน 1 รายการ 2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางประภาศรี  ขาวมงคล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

84 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พ.ศ. 2565  จ านวน 11 รายการ 2.นางสาวนุชนภา  สุเนตร พนักงานสถิติ

3.นางสาวนภสร  ยังประโยชน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

85 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกฤตภัค  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

86 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกฤตภัค  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

87 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกฤตภัค  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

88 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

89 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 1 รายการ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ

3.นางประภาศรี  ขาวมงคล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

90 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 6 รายการ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

91 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 1 รายการ ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายบดินทร์  อับดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

92 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 12 รายการ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายบดินทร์  อับดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางกฤตภัค  ศิลาอาศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

93 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 12 รายการ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

94 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวนภสร  ยังประโยชน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายบดินทร์  อับดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

95 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

96 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

97 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษโฟโต้) ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

98 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร และหมึกเคร่ืองพิมพ์) ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติช านาญการ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

99 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2565 2.นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

3.นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

100 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

101 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีและตู้เก็บเอกสาร) ๑๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

102 จัดซ้ือสเปรย์แอลกฮอล์และเคร่ืองวัดอุณหภูมิ พร้อมจ่ายแอลกฮอล์ ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

103 จัดซ้ิอครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

104 จัดจ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

ของโรคโควิด - 19

105 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐดนัย  สิทธิภาณุพงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

106 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

107 จัดจ้างท าแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

108 จัดจ้างท าป้ายไวนิลส่ือประชาสัมพันธ์ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

109 จัดจ้างเข้ารูปเล่มรายงานสถิติจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2564 ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

110 จัดจ้างเข้ารูปเล่มสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

111 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

112 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

113 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

114 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

115 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

116 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการส ารวจ ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

117 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการส ารวจ ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

118 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

119 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

120 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

76 จังหวัด

121 จัดจ้างซ่อมยานพาหนะ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

122 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวจันทร์เพ็ญ  นุ่มคล้าย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

123 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ

124 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา - ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น ๒๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

125 จัดซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ

126 จัดซ้ือวัสดุ ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ

127 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ

128 จัดจ้างท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

129 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัชรินทร์  เอ่ียมแจ้ง พนักงานสถิติ

130 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาววราภรณ์  เก้ือหนุน พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถิติ

131 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

132 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

133 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

134 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

135 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

136 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

137 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

138 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

139 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

140 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

141 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

142 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

143 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

144 จัดซ้ือพัสดุ ส าหรับป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

145 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการ สธอ.64 ๒๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

146 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน ๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

147 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

148 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการ สธอ.64 ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

149 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

150 จัดจ้างท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนฯ ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

151 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

152 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ของส านักงานฯ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

153 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสารของส านักงานฯ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

154 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

155 จัดจ้างท าไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.2564 ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

156 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศของส านักงานฯ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

157 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

158 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

159 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

160 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

161 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

162 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

163 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการ สธอ.64 ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

164 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

165 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

166 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

167 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

168 เช่าอาคารส านักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของส านักงาน ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

169 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๒๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศิวกร  อุตอามาตย์ พนักงานสถิติ

170 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชีวารัตน์  แซ่ล้ิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

171 จัดจ้างซ่อมกระจกฝาท้ายรถยนต์ส านักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศิวกร  อุตอามาตย์ พนักงานสถิติ

172 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ตรวจรับพัสดุ นางโสภี  ชัชวาล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

173 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกุสุมาภรณ์  พรหมจักร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

174 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผู้ตรวจรับพัสดุ นางโสภี  ชัชวาล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

175 จัดจ้างท าตรายาง ๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

176 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

177 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
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178 จัดซ้ือกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

179 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

180 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

181 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

182 จัดจ้างท ารูปเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

183 จัดจ้างท ารูปเล่มสรุปผลท่ีส าคัญของการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

184 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

185 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

186 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ ๑๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

187 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

188 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนุสรา  ฤกษ์ธิศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

189 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2564 ๒๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

190 จัดจ้างบ ารุงรักษารถยนต์ส านักงานฯ ๒๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนุสรา  ฤกษ์ธิศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

191 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

192 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๓๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

193 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

194 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ส านักงาน ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

195 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

196 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ ๖ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

197 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

198 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

199 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

200 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ ๖ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

201 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

202 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

203 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

204 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

205 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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206 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

207 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

208 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

209 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ ๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

210 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

211 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

212 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

213 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

214 จัดจ้างพิมพ์รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

215 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน - หมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

216 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ

217 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

218 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

219 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

220 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

221 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

222 จัดจ้างท าตรายางส านักงานฯ ๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

223 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

224 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

225 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

226 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Epson L360 เปล่ียนชุดซับหมึก ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

227 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

228 จัดจ้างประชาสัมพันธ์งาน โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2565

229 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

230 จัดจ้างรถยนต์กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและ ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

231 จัดจ้างท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

232 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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233 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 40 รายการ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

234 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 21 รายการ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

235 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

236 จัดจ้างบริการท าความสะอาด ๒ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

237 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

238 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ส านักงานฯ ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

239 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสาธิต  ประทุม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

2.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

240 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

241 จัดซ้ือหลอดไฟ ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

242 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิรัชญาภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

243 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๑๙ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ

2.นายสาธิต  ประทุม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

244 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ๑๙ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวกนกวรรณ วิเชียรแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

245 จัดจ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ 2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

246 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท าต้นฉบับรายงานผลการส ารวจ ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนุภาพร  สีมูลลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวกนกวรรณ วิเชียรแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

247 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

248 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางนุภาพร  สีมูลลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

249 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท าต้นฉบับรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

250 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการเตรียมงานโครงการส ามะโนธุรกิจและ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนุภาพร  สีมูลลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 2.นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

3.นายสาธิต  ประทุม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

251 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2563 2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

252 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ

253 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

254 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสายฝน  ติวสร้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

255 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายพูนศักด์ิ  ช่างทอง พนักงานสถิติ

3.นายธนกร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

256 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565 2.นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

3.นางภัสธธร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

257 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

258 จัดซ้ือครุภัณฑ์  (ตู้เก็บเอกสาร) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถิติ

2.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจิตต์ พนักงานสถิติ

3.นางสิริกุล  เปียประเสริฐ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

259 จัดจ้างท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจิตต์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ

260 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจิตต์ พนักงานสถิติ

261 จัดจ้างท าหนังสือรายงานโครงการ สศส.63 ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

2.นางภัสธธร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสายฝน  ติวสร้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

262 จัดจ้างท าหนังสือรายงานโครงการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ

ของโรคโควิด - 19

263 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องการการแพร่ระบาดฯ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

264 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

265 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในโครงการ สธอ.65 ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถิติ

2.นายพูนศักด์ิ  ช่างทอง พนักงานสถิติ

3.นางสิริกุล  เปียประเสริฐ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

266 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (หมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร) ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจิตต์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

3.นางสิริกุล  เปียประเสริฐ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

267 จัดจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

268 จัดจ้างเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส านักงานฯ ๒๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

269 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

270 จัดจ้างรถประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสากรรม ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

271 จัดจ้างท าความสะอาดส านักงาน ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

272 จัดซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

273 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3 รายการ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นางรุ่งไพริน  รัตนรุ่งโสภณ พนักงานสถิติ

3.นายสิทธิพงษ์  กาฬสินธ์ุ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

274 จัดซ้ือหมึกพิมพ์  Panasonic ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

275 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

276 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

277 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
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278 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

279 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

280 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๔ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

281 จัดจ้างซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม วัสดุอุปกรณ์ ๑๒ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

282 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ๒๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

283 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๓๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

284 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

285 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

286 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

287 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พ.ศ. 2565 2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

288 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

289 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

290 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายศุภกร  ปุรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

291 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

292 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

293 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

294 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.64) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

295 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

296 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

297 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

298 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

299 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

300 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.64) ๒๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

301 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๒๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

302 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

303 จัดจ้างท าป้ายสแตนด้ีพีพีบอร์ด เพ่ือใช้ในโครงการ สธอ. 65 ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

304 จัดซ้ือตู้เอกสารเหล็ก 10 ช้ัน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

3.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ

305 จัดซ้ือตู้เอกสารเหล็กเก็บแฟ้ม ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

3.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ

306 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สรง.64) ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

307 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.64) ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

308 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

309 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลระดับจังหวัดของโครงการ สศส.63 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ

3.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

310 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศุภชัย  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นายรัตนชัย  เกษตรภิบาล พนักงานสถิติ

3.นางสาววรารัตน์  จันทะวาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

311 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ออฟฟิศเมท) ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

3.นางสาวภิรมย์  สุดสวาท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

312 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดประชุมฯ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวเบญจวรรณ พงษ์พรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

313 จัดจ้างซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือใช้ในการจัดประชุมฯ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

314 จัดซ้ือน้ าด่ืม ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

315 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกัน ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 2.นายรัตน์ชัย  เกษตรภิบาล พนักงานสถิติ

3.นางคนิษฐา  น้อยเงิน พนักงานสถิติ

316 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สรง.64) ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

317 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.64) ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวณัฐวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

318 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

319 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

320 จัดซ้ือหมึกส าหรับโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ .ศ. 2565 ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

2.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

3.นางสาวนัยนา  ถาวรกาล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

321 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

2.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

3.นางสาวนัยนา  ถาวรกาล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

322 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๑๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

2.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

3.นางสาวนัยนา  ถาวรกาล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

323 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางพรพิมล  วัฒนประดิษฐ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

324 จัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

325 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ช้ัน) ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรพิมล  วัฒนประดิษฐ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

326 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรพิมล  วัฒนประดิษฐ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

327 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

328 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

329 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนัยนา  ถาวรกาล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

330 จัดซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสาร ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

331 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

332 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางพรพิมล  วัฒนประดิษฐ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

333 จัดจ้างท าเล่มรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

โควิด - 19 2.นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวสดใส  สอ้ิงทอง พนักงานสถิติ

334 จัดซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-7120 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

335 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

336 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

337 จัดซ้ือกล่องพลาสติกมีล้อเล่ือน ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

338 จัดซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-7120 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

339 จัดซ้ือผงหมึกพิมพ์ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

340 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการ

341 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิชัย  สุทธิรักษ์ พนักงานขับรถ

342 จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.) ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

343 จัดซ้ือหมึกย่ีห้อ SAMSUNG ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิภาพรรณ  แสงสว่าง พนักงานสถิติ

344 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

345 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง (เจล และหน้ากากอนามัย) ๑๙ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ

346 จัดจ้างท าป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิภาพรรณ  แสงสว่าง พนักงานสถิติ

347 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองอัดส าเนา RISO  และหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร SHARP ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  แก้วงาม พนักงานสถิติ

348 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวน รวมค่าติดต้ัง ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุไรวรรณ  สุบรรณ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

349 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิชัย  สุทธิรักษ์ พนักงานขับรถ

350 จัดซ้ือวัสดุ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๒๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

351 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

352 จัดซ้ือวัสดุจัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศริทิพย์  แซ่เล้า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พ.ศ. 2564

353 จัดซ้ือวัสดุส านักงานจัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

354 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติฯ ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

355 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

356 จัดจ้างเข้าเล่มรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคร้วเรือนฯ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

357 จัดซ้ือวัสดุท าความสะอาดส านักงาน ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิภาพรรณ  แสงสว่าง พนักงานสถิติ

358 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ส านักงาน ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย
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ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

359 จัดจ้างเข้าเล่มรายงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

360 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุไรวรรณ  สุบรรณ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

361 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนุชิต  พ่ึงปัญญาดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

362 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนุชิต  พ่ึงปัญญาดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

363 จัดซ้ือวัสดุโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  แก้วงาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

364 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนาการ  ศีติสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

365 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล พนักงานสถิติ

366 จัดจ้างท าไวนิล ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสายฝน  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

367 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนาการ  ศีติสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

368 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายบุญถ่ิน  ระวิสิทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พ.ศ. 2565

369 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

370 จัดจ้างท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกฤติธี  ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2563

371 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล พนักงานสถิติ

372 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสายฝน  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

โรคโควิด - 19

373 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

374 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการของส านักงานฯ ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ศิริอ่อน พนักงานสถิติ

375 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการของส านักงานฯ ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล พนักงานสถิติ

376 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุกัญญา  ฟักหว่าง พนักงานสถิติ

377 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน โครงการ สธอ.65 ๑๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

378 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่เปิดสปอตวิทยุเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.64 ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

379 จัดจ้างพิมพ์และเผยแพร่รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
โรคโควิด - 19

380 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงกล  ข าน้ าคู้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

381 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

382 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

383 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ



25
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

384 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทศพร  สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

385 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส านักงาน ๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทศพร  สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

386 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภาสินี  ชานก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

387 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทศพร  สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

388 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

389 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ส านักงานฯ ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทศพร  สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

390 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

391 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๖ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ. 2565

392 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภาสินี  ชานก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

393 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

394 จัดจ้างท าตรายาง ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

395 จัดจ้างเดินท่อร้อยสายแลน พร้อมอุปกรณ์ในการติดต้ัง ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

396 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนันทนา  บุญสร้าง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

397 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนันทนา  บุญสร้าง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

398 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองอัดส าเนาระบบดิจิตอล ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

399 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

400 จัดจ้างบริการเช็คล้างและท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

401 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

402 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

403 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร  ย่ีห้อ Pantum)  เพ่ือใช้ในการ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จัดพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

404 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร  ย่ีห้อ Pantum)  เพ่ือใช้ในการ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
จัดพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

405 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ
แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

406 จัดจ้างพิมพ์เอกสาร พร้อมจัดท ารูปเล่ม รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

407 จัดจ้างพิมพ์ปกเข้าเล่ม จัดท ารูปเล่ม รายงานสถานการณ์โควิด - 19 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

408 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการ สธอ.65 ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

409 จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

410 จัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

411 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

412 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันดี  โกธรรม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

413 จัดจ้างท าป้ายไวนิลแบบชักรอก ติดห้องประชุม ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

414 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ผ้าม่าน) ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการครวจรับพัสดุ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

415 จัดจ้างติดต้ังตาข่ายกันนก ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

416 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการครวจรับพัสดุ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

417 จัดซ้ือวัสดุ (ตาข่ายกันนก) ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ

418 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอธิตนันท์  ไข่ถาวร พนักงานราชการเฉพาะกิจ

419 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ม.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

420 จัดซ้ือวัสดุ ๒๓ ก.พ. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกัณฑ์ชิพัชญ์ เอกวรรณปภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

421 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๕ ก.พ. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

422 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ก.พ. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

423 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

424 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

2.นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

425 จัดซ้ือพวงมาลา ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอมรินทร์  กันพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

426 จัดจ้างท าอาหารว่าง พร้อมเคร่ืองด่ืม และอาหารกลางวัน ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

427 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

428 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

429 จัดจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและ ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

430 จัดจ้างรถเช่าพร้อมคนขับ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและ ๒๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 2.นางณัฎฐา  เสร็จกิจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

3.นายสุริยัน  เป่ียมสุขใส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

431 จัดจ้างรถเช่าพร้อมคนขับ เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและ ๒๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอมรินทร์  กันพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 2.นางสาวสุนันทา พลายระหาญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

3.นางสาวกนกขวัญ แก้วสระแสนเจ้าหน้าท่ีสถิติ

432 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

433 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

434 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีใช้ภายในส านักงานฯ ๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

2.นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ์ พนักงานสถิติ

435 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

436 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

437 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ์ พนักงานสถิติ
438 จัดจ้างพนักงานท าความสะอาดส านักงานฯ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

2.นางอ านวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

3.นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ์ พนักงานสถิติ

439 จัดซ้ือวัสดุพิมพ์รายงานรูปเล่มการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

440 จัดจ้างพิมพ์รูปเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

441 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท าแผนงานพ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

บริหารจัดการภาครัฐ

442 จัดซ้ือวัสดุพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

443 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงค์นุช  แก้วมาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

444 จัดจ้างท ารูปเล่มการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนุชจรี  แจ้งกระจ่าง พนักงานสถิติ

445 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

446 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

447 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ
พ.ศ. 2564

448 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

449 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2565 2.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

450 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างาน) ๑๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

451 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

452 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

453 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

454 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

ระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

455 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกิติพร  ส าราญร่ืน พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

456 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

457 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

458 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกิติพร  ส าราญร่ืน พนักงานสถิติ

459 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกิติพร  ส าราญร่ืน พนักงานสถิติ

460 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

461 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ศรีวิเชียร พนักงานสถิติ

462 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกิติพร  ส าราญร่ืน พนักงานสถิติ

463 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

464 จัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติช านาญการ

465 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

466 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

467 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติช านาญการ

468 จัดจ้างเหมางานผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติช านาญการ

469 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

470 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

471 จัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

472 จัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับผู้บริหาร ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

473 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

474 จัดซ้ือเก้าอ้ีประชุม 15 ตัว ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

475 จัดซ้ือโต๊ะประชุมโล่ง ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

476 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

477 จัดจ้างท าเอกสารสีพร้อมเข้าเล่มสันกาว รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ
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478 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

479 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

480 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษไข SF ขนาด A3 และหมึกพิมพ์ส าเนา SF สีด า) ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

481 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารและดรัมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ย่ีห้อ Fuji Xerox  หมึกเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Brother สีด า สีฟ้า สีแดง สีเหลือง)

482 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนาพร  ฤาชัย พนักงานสถิติ

483 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Pantum ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

484 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดก าแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

2.นางสาวไพรัตน์  ทองบุญมา พนักงานสถิติ

485 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

486 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

487 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

488 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นายสุพัฒน์  ใจบุญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

489 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

490 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานระดับ 7- 9) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

491 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  (เก้าอ้ีท างานระดับช านาญการพิเศษ และ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เก้าอ้ีท างานระดับอาวุโส)

492 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานระดับ 1-2) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

493 จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหารระดับสูง ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

494 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานระดับ 3- 6) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

495 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีท างานระดับช านาญการ) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

496 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน (เก้าอ้ีขาเหล็ก โครงเหล็กชุบโครเม่ียม ท่ีท้าวแขน) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

497 จัดซ้ือเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

498 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กย 6908 เชียงราย ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

499 จัดจ้างซ่อมโต๊ะผู้บริหาร ๑๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

500 จัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ีประชุม 12 ท่ีน่ัง ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

501 จัดซ้ือตู้เอกสารแบบ 2 บาน ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

502 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

503 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

504 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

505 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

506 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

507 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

508 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

509 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

510 จัดจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคร้วเรือน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

511 จัดจ้างพิมพ์รายงานสถิติจังหวัด ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

512 เช่าใช้สัญญานอินเตอร์เน็ต ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรวัช  โกมารชุน พนักงานสถิติ

513 จัดจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565

514 เช่าป้ายโฒษณา LED ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรวัช  โกมารชุน พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565

515 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดต้ังแขวน ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรวัช  โกมารชุน พนักงานสถิติ

516 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

517 จัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม 5 ข้ัน ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

518 จัดจ้างท ารายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

519 จัดจ้างพิมพ์รายงานโครงการ สศส. ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิตยา  ปะอินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

520 จัดซ้ือกระดาษไขและหมึกเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

521 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนุพงษ์  สิงหราช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

522 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

523 จัดซ้ือวัสดุส านักงานและอุปกรณ์ป้องกันโควิด ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

524 จัดซ้ือหลอดไฟฟ้าและปล๊ักราง ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

525 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ

526 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ๒๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

527 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ๒๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

2.นายวรวัช  โกมารชุน พนักงานสถิติ

3.นายวรวัช  โกมารชุน พนักงานสถิติ

528 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

529 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรวัช  โกมารชุน พนักงานสถิติ

.

530 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

531 จัดซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวรรณเพ็ญ  สืบวงษ์ดิษฐ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

532 จัดจ้างท าส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

533 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฎฐนิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

534 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทองงาม  อัศวเมฆากุล ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

535 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ

536 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ

537 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

538 จัดจ้างท าตรายาง ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญารัตน์  ปานกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

539 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวรรณเพ็ญ  สืบวงษ์ดิษฐ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

540 จัดจ้างท าวัสดุเพ่ือการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ

โรคโควิด - 19

541 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

542 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

543 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

544 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

545 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

546 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

547 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

548 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

549 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ตดิสก์ แบบพกพา) ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุจิราภรณ์  รูปจันทร์ พนักงานสถิติ

550 จัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

551 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พ.ศ. 2565 2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

552 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

553 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

554 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

555 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

556 จัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุมหรือการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

(หน้ากากอนามัย) 2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุจิราภรณ์  รูปจันทร์ พนักงานสถิติ

557 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

558 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  (หมึกเคร่ืองพิมพ์) ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

559 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 3 รายการ ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

560 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 2 รายการ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

561 จัดจ้างท าเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

562 จัดซ้ือพัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุมหรือการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

563 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

564 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

565 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

566 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 3 รายการ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

567 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน 1 รายการ ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

568 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 16 รายการ ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

569 จัดจ้างท าเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พ.ศ. 2563 2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

570 จัดจ้างท าตรายาง  17 รายการ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

571 เช่าใช้สัญญาณิอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

572 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายกิตติชัย  เดชศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

573 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

574 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

575 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

576 จัดซ้ือวัสดุ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

577 จัดจ้างประชาสัมพันธ์สปอร์ตวิทยุ โครงการ สธอ.65 ๑๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

578 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการ สธอ.65 ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

579 จัดซ้ือวัสดุ ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

580 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจโครงการ สศส.63 ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

581 จัดซ้ือวัสดุ โครงการ สธอ.65 ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

582 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

583 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐชัย  ค่ายแก้ว พนักงานสถิติ

584 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายสัญญา  อินหล้า พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

585 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

586 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

587 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๒๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพัฒนา  อุตรพงษ์ พนักงานสถิติ

588 เช่าซ้ือบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

589 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นายธงชัย  วงศ์ขัติย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

590 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

591 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

592 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ Fuji xerox  ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรณวิภา  ใจเสียง พนักงานสถิติ

593 จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและ ๒๐ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

594 จัดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดรถยนต์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลวรรณ  มหาวรรณศรี พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565

595 จัดจ้างท าเส้ือแจ็คเก็ตและหมวกแก๊ป เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

596 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

597 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๑๓ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

598 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

599 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ย่ีห้อ Fuji จ านวน 2 กล่อง ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธงชัย  วงศ์ขัติย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

600 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Kyocera จ านวน 2 กล่อง ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

601 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ สธอ.65 ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

602 จัดจ้างพิมพ์และเข้าเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคเชนทร์  อ่ึงสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

603 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

604 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Kyocera จ านวน 2 กล่อง ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

605 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

606 จัดจ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่มรายงานผลระดับจังหวัดโครงการ สศส.63 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

607 จัดซ้ือวัสดุส าหรับป้องกันโรคโควิด - 19 ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

608 จัดซ้ือแอมป์ขยาย จ านวน 1 ชุด ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

609 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ ๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมงคลชัย  แก้วมูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

610 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Kyocera รุ่น 3510i จ านวน 1 กล่อง ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธงชัย  วงศ์ขัติย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

611 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฎฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

612 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฎฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

613 จัดซ้ือน้ าหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๓ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

614 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ๓ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฎฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

615 จัดจ้างเปล่ียนตลับหมึก ๓ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

616 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๑๙ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

617 จัดจ้างรถเช่าพร้อมคนขับ มีเคร่ืองขยายเสียง เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

โครงการ สธอ.65 2.นางสุพรรณิการ์  มหาวัน พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิติยา  เจศรีชัย พนักงานสถิติ

618 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

619 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

620 จัดจ้างเข้าเล่มสันกาวเคลือบ "สรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

621 จัดจ้างท ารูปเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

622 จัดซ้ือหมึก Printer ย่ีห้อ Samsung รุ่น MLT D 201 S ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฎฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

623 จัดซ้ือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และแอลกฮอลล์ ขวดพกพา ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

624 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Canon รุ่น IR 2530 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

625 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

626 จัดซ้ือกระดาษไข RN ขนาด B4 และหมึกพิมพ์ส าเนา RN สีด า ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฎฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

627 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอธิฎฐาน  ช้างเผือก นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

628 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติช านาญการ

629 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัจฉรา  สิงหะ พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

630 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

631 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

632 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

633 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

634 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

635 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

636 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

637 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัจฉรา  สิงหะ พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

638 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

639 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ .ศ. 2565 ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

640 จัดจ้างท าป้ายไวนิล และสแตนด้ีประชาสัมพันธ์ ๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

641 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวอัจฉรา  สิงหะ พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

642 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

643 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

644 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

645 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายสมบูรณ์  คงเมืองค า พนักงานสถิติ

3.นางสาวศศิธร  ฤทธ์ิจีน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

646 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวอัจฉรา  สิงหะ พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

647 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

648 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

649 จัดซ้ือครุภัณฑืส านักงาน (โต๊ะ เก้าอ้ี) ๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

650 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวอัจฉรา  สิงหะ พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

651 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

652 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

653 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ ริโก้ MP 3352 ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

654 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โครงการ สศส. ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

655 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  โครงการ สธอ.65 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

656 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

657 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) โครงการ สศส.2563 ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

658 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพิมพ์) โครงการ สธอ.65 ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

659 จัดจ้างพิมพ์ปกพร้อมเคลือบยูวีและเข้าเล่มสันกาวรายงานผลการส ารวจ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

660 จัดจ้างพิมพ์ปกพร้อมเคลือบยูวีและเข้าเล่มสันกาวรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

แพร่ระบาดของโควิด - 19

661 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

662 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวอัจฉรา  สิงหะ พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

663 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

664 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

665 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

666 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

667 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

668 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

669 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

670 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

671 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

672 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

673 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

674 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

675 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

676 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 13 หมายเลข ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

677 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 10 หมายเลข ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ



38

ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

678 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

679 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

680 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 13 หมายเลข ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

681 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 10 หมายเลข ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

682 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

683 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

684 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

685 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 10 หมายเลข ๑๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

686 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 13 หมายเลข ๑๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติช านาญการ

687 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

688 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

689 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (กระดาษ A4) ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

690 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (หมึกพิมพ์) ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

691 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

692 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

693 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

694 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

695 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

696 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

697 จัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางสาวตอ  สุขเมือง พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

698 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 10 หมายเลข ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

699 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 13 หมายเลข ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

700 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

701 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

702 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทูล พนักงานสถิติ

703 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

704 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

705 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จ านวน 13 หมายเลข ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

706 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

707 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

708 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

709 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

710 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

711 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2565

712 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

713 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

714 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

715 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

716 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

717 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท าโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ .ศ. 2565 ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

718 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท าโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ .ศ. 2565 ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

719 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

720 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

721 จัดซ้ือกระดาษไขเคร่ืองพิมพ์ส าเนา ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

722 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565

723 จัดจ้างท าปก (เคลือบมัน) พร้อมเข้าเล่มอัดสัน ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

724 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย
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ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

725 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

726 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายนพดล  วันดี พนักงานสถิติ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

727 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายสุกิจ  ซาววงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

728 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

729 จัดจ้างท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2565 2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวนรัญญา  คีรีวิริยจิตต์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

730 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

731 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายป้อมชัย  ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นายสุกิจ  ซาววงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

732 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

733 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

734 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

735 จัดจ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ ๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายป้อมชัย ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

736 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

ระบาดโรคโควิด - 19 

737 จัดซ้ือวัสดุในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศฯ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายป้อมชัย ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

738 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายป้อมชัย ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

739 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

740 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายป้อมชัย ยอดย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เช้ือไวรัสโควิด - 19 2.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

741 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ี) ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

742 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

743 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

744 จัดเช่าอาคารเอกชน เพ่ือใช้เก็บพัสดุและเอกสารงานต่างๆ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

745 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

746 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

747 จัดจ้างท าสติกเกอร์ติดรถยนต์ส านักงาน และสติกเกอร์ติดกระจกส านักงาน ๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

748 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

749 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างาน เก้าอ้ีท างาน) ๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

750 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

751 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

752 จัดจ้างพิมพ์และจัดท ารูปเล่มรายงานสรุผลลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

753 จัดจ้างพิมพ์และจัดท ารูปเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
ของโรคโควิด - 19

754 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

755 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
ไวรัสโควิด - 19

756 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

757 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกพิมพ์) ๒๐ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

758 จัดจ้างท าป้ายไวนิล สติกเกอร์ และสติกเกอร์ซีทรู ติดรถยนต์ ๒ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

759 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

760 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ

761 จัดซ้ือม่านปรับแสง (มูล่ี) ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  ปัญเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

762 จัดจ้างพิมพ์รายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

763 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการ สศส.64 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ

764 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

765 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

766 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 25 รายการ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงคราญ  ยาทัญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

767 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภาพ  ปัญเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

768 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการ สธอ.65 ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

769 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

770 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ

771 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๖ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2565

772 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๖ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2565

773 จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๖ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2565

774 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสมา  สุขสมบัติ พนักงานสถิติ

775 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอนุรักษ์  ล้ิมเสถียรวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

776 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

777 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมหญิง  จันทรพิณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

778 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางเยาวภา  วงษ์วอน พนักงานสถิติ

779 จัดซ้ือโต๊ะและเก้าอ้ีประชุม ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

780 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

781 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

782 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

783 จัดจ้างพิมพ์รายงานการวิเคราะห์สถานประกอบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

784 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเตรียมงานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

785 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์พันธ์ุ  ปรัชญชรินทร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

786 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

787 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

788 เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

789 จัดซ้ือ Flash Drive ๖ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแคทลียา  ไชยานุรักษ์ พนักงานสถิติ

790 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๖ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

791 จัดจ้างท าป้ายโรลอัพ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

792 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

793 จัดจ้างรถแห่เพ่ือประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิศมัย  ธูปหอม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

794 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

795 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวพิศมัย  ธูปหอม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

796 จัดจ้างท าหนังสือรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

797 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิศมัย  ธูปหอม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

798 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุพิชชา  อาทะวงศ์ พนักงานสถิติ

799 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุพิชชา  อาทะวงศ์ พนักงานสถิติ

800 จัดจ้างท าพัดพลาสติกพิมพ์ลายโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

801 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

802 จัดจ้างท าฉากก้ันอะคริลิคกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

803 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

804 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

805 จัดจ้างซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ท่ีเส่ือมสภาพของรถยนต์ราชการ ๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

806 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

807 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

808 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

809 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันเช้ือไวรัสโควิด - 19 ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

810 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

3.นางจงกล  เอ่ียมรอด พนักงานสถิติ

811 จัดจ้างซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อริโก้ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

812 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

813 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

814 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

815 จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก พร้อมกระจกปูโต๊ะ ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

816 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2563 2.นางสาวจรีรัตน์  สุเทศ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางจงกล  เอ่ียมรอด พนักงานสถิติ

817 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

818 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

819 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

820 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

821 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด - 19 ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

822 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

823 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศประจ าส านักงาน ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกันทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

824 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จ านวน 11 เลขหมาย ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปานสินี  อุทโท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

825 จัดจ้างท าสติกเกอร์ตกแต่งติดรถส าหรับประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโน ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปานสินี  อุทโท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

826 จัดจ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน 19 ป้าย ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

827 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปานสินี  อุทโท ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

828 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬารัตน์  ศรีทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

829 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 อ าเภอยางตลาด ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปีรยา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

830 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 อ าเภอหนองกุงศรี ๑๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

831 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปีรยา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

832 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

833 จัดจ้างพิมพ์รายงานการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปีรยา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

834 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 อ าเภอกุฉินารายณ์ ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกันทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

835 จัดจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปีรยา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

836 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

837 จัดจ้างพิมพ์รายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกันทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

838 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จ านวน 8 เลขหมาย ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกันทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

839 จัดจ้างพิมพ์และเข้าเล่มเอกสาร ๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

840 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

2.นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

3.นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

841 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า ๓๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

เจ้าอยู่หัว"   และ "วันข้าราชการพลเรือน"

842 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

จุฬาโลกมหาราช"   และ "วันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

843 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

3.นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

844 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2564

845 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

3.นายนครินทร์  เอ่ียมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

846 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

847 จัดจ้างซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

848 จัดจ้างเปล่ียนหน้าปัทม์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

849 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 4 รายการ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

850 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 2 รายการ ๘ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

851 จัดซ้ือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

852 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  (ผงหมึก) ๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

853 จัดจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝา  จ านวน 9 เคร่ือง ๑๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

854 จัดซ้ือเคร่ืองฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

855 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (พัดลม 5 ตัว) ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

856 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน 4 รายการ ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตสุข นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธัญญาภรณ์ ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

857 จัดจ้างพิมพ์และเข้าเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

858 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4  จ านวน 28 รีม ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

859 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 2 รายการ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

860 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 4 รายการ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตสุข นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

861 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 16 รายการ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาวดี  ศิริวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตสุข นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางป่ินอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

862 จัดจ้างพิมพ์เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

863 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 1 กล่อง ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

864 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 27 รายการ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายรังสรรค์  สิทธิจันทร์เสน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

865 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

866 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

867 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

868 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

869 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

870 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

871 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Epson L310 ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

872 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ HP ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

873 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานโครงการ สธอ.65 ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

874 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

875 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของโรคโควิด - 19

876 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

877 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

878 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

และสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

879 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการเตรียมงานโครงการส ามะโนธุรกิจและ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 และอุปกรณ์เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันฯ

880 จัดจ้างท ากระเป๋าใส่เอกสารส าหรับคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

881 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

882 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๐ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

883 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พ.ศ. 2565 2.นางวทัดดา  จันทรพัฒนา พนักงานสถิติ

3.นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

884 จัดซ้ือเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธ ามรงค์  เคนคม พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

885 จัดซ้ือโต๊ะ เก้าอ้ีส านักงาน ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

886 จัดซ้ือเคร่ืองแฟ็กซ์ ๑๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทยากร  สัจมนตรี พนักงานสถิติ

887 จัดซ้ือเก้าอ้ีประชุมส านักงาน ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิระศักด์ิ  อุราสาย นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

888 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจิระศักด์ิ  อุราสาย นักวิชาการสถิติช านาญการ

889 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทยากร  สัจมนตรี พนักงานสถิติ

890 จัดจ้างพิมพ์รายงานโครงการ สศส. ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทยากร  สัจมนตรี พนักงานสถิติ

2.นายสุรชัย  ศรีใสค า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

891 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ส าหรับโครง สธอ.65 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

892 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับโครงการ สธอ. 65 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกนกพร  ฝ่ายหม่ืนไวย์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

893 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

3.นายนพดล  มุมไธสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

894 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์พนักงานสถิติ

3.นายวัฒนา  เดชาจิรสิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

895 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

896 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพวงผกา  ยศไกร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

897 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

898 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

899 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิผู้ช่วยพนักงานสถิติ

900 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (316 ถนนอัษฏางค์ ต าบลในเมือง) ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

901 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (241 โฮมการ์เด้นวิลล์ ) ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

902 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

903 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี
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ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

904 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (316 ถนนอัษฏางค์ ต าบลในเมือง) ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

905 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (241 โฮมการ์เด้นวิลล์ ) ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

906 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

907 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

908 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

909 จัดจ้างท าแผ่นใบปลิวประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

910 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

911 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

912 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิผู้ช่วยพนักงานสถิติ

913 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (316 ถนนอัษฏางค์ ต าบลในเมือง) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

914 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (241 โฮมการ์เด้นวิลล์ ) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

915 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   (สธอ.65) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

916 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

917 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

918 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

919 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิผู้ช่วยพนักงานสถิติ

920 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (316 ถนนอัษฏางค์ ต าบลในเมือง) ๒๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

921 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (241 โฮมการ์เด้นวิลล์ ) ๒๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

922 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

923 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพวงผกา  ยศไกร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

924 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (กระดาษ A4) ๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอนุลักษณ์  อดทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

925 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล HDD Extemal โครงการ สธอ.65 ๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

926 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการ สธอ.65 ๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวพวงผกา  ยศไกร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

927 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพุทธิพร  ดวงแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

928 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกรรณิการ์  เสนา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นายทรงพล  บุญล้อม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

929 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิผู้ช่วยพนักงานสถิติ

930 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (316 ถนนอัษฏางค์ ต าบลในเมือง) ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

931 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (241 โฮมการ์เด้นวิลล์ ) ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

932 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

933 ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

934 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกรรณิการ์  เสนา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวอนุลักษณ์  อดทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

935 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

936 จัดจ้างพิมพ์รายงานการสร้างการรับรู้/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชน ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาเก่ียวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวอนุลักษณ์  อดทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

937 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือยกระดับการสร้างการรับรู้/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาเก่ียวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

938 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางไพจิต  ย่ิงถาวร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

939 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือยกระดับการสร้างการรับรู้/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาเก่ียวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

940 จัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้/พัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชน ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกรรณิการ์  เสนา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมาเก่ียวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

941 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

942 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (316 ถนนอัษฏางค์ ต าบลในเมือง) ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

943 ค่าเช่าอาคารเอกชน  (241 โฮมการ์เด้นวิลล์ ) ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

944 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

โรคโควิด - 19 2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวพวงผกา  ยศไกร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

945 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

946 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชยุตรา  มุ่งบุญ พนักงานสถิติ

947 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

948 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๐ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

949 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

950 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๘ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวสมฤดี  สุขรัตน์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววิมลวรรณ  ฉิมกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

951 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

952 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

953 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาววิมลวรรณ  ฉิมกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายวัชรินทร์  เข็มแป้นพะเนา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

954 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สิงห์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนบุญชู ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

955 จัดจ้างท ารายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวสมฤดี  สุขรัตน์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเจษฎาภรณ์ สอนบุญชู ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

956 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวฐิตารัตน์  ดีพันธ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สิงห์ พนักงานสถิติ

957 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

958 จัดจ้างซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสฎฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

959 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

960 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

961 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

962 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

963 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

964 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

965 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565

966 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยวัฒน์  พลอยกันหา พนักงานสถิติ

967 จัดจ้างประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุดารัตน์  วิลัยสุทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

968 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวสุดารัตน์  วิลัยสุทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวรุ่งอรุณ  ขานจ่า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

969 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุดารัตน์  วิลัยสุทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

970 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสารของส านักงานฯ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุดารัตน์  วิลัยสุทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

971 จัดซ้ือกระดาษ A4 เพ่ือจัดท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุดารัตน์  วิลัยสุทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

972 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

973 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์และเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

974 จัดซ้ือกระดาษ A4 ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

975 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

976 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล ๓ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

977 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

978 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

2.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นางวราพร  ทองชิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

979 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

980 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

981 จัดจ้างท าพวงมาลา ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

982 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

983 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

984 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

985 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

986 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

987 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

988 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

989 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร และหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นางวราพร  ทองชิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

990 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

2.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

991 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

992 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

993 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

994 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

995 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

996 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

997 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

998 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

999 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

1000 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1001 จัดจ้างท ารูปเล่มโครงสร้างรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของโรคโควิด - 19 2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

1002 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1003 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

1004 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

2.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

3.นายสงกรานต์  ค าคง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1005 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

1006 จัดซ้ือวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

1007 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางปาริชาต  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นางวราพร  ทองชิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1008 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นายศราวุธ  วงศ์เสน่ห์ พนักงานสถิติ

1009 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

1010 จัดจ้างพิมพ์ปกรายงาน 4 สี พร้อมเข้ารูปเล่มรายงานโครงการส ารวจ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

1011 จัดซ้ือดรัม (Drum)  เคร่ืองถ่ายเอกสารและหมึกเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นายพุทธิพงศ์  ทองออน พนักงานสถิติ

1012 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

1013 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

1014 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

1015 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

1016 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

1017 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัสตราภรณ์  สุขเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1018 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1019 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

1020 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พ.ศ. 2565 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

1021 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พ.ศ. 2565 2.นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

3.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1022 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สปอตวิทยุ โครงการส ามะโนธุรกิจและ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

1023 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางทิพวรรณ  บุญล้ า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1024 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางทิพวรรณ  บุญล้ า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1025 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

1026 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1027 จัดซ้ือครุภัณฑ์  (เก้าอ้ีส านักงาน) ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

1028 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

1029 จัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1030 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1031 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1032 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ๒ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1033 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1034 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1035 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1036 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1037 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1038 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1039 จัดจ้างพิมพ์รายงานพร้อมเข้าเล่มรายงาน ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1040 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1041 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1042 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1043 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1044 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1045 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1046 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1047 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

1048 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1049 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

1050 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาววิภาวี  ชิณโย พนักงานสถิติ

3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1051 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางนัทลียา  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววิภาวี  ชิณโย พนักงานสถิติ

1052 จัดจ้างท าส าเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๔ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1053 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1054 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1055 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ๕ เม.ย. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

1056 จัดซ้ือวัสดุประกอบการอบรมการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ สธอ.65 ๒๗ เม.ย. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1057 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๑๙ พ.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณฤดี  ประเสริฐชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1058 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๕ พ.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1059 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๗ ก.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1060 จัดซ้ือวัสดุและท าส าเนาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๒๔ ส.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1061 จัดซ้ือวัสดุส าหรับจัดท ารายงาน ๒๔ ส.ค. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1062 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑ ก.ย. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1063 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๖ ก.ย. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีรัตน์ เสนทับพระ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1064 จัดจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ ก.ย. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1065 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1066 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ก.ย. ๖๕ ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

1067 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

2.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

1068 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ส านักงาน จ านวน 8 หมายเลข ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

2.นายจิรกร กุลสิงห์ พนักงานสถิติ

1069 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565  จ านวน 18 หมายเลข 2.นายจิรกร กุลสิงห์ พนักงานสถิติ

1070 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ส านักงาน ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายจิรกร กุลสิงห์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

1071 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565 2.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1072 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 2.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ

1073 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

1074 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายน าพล  จุหลัน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1075 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้าสมนาคุณ โครงการส ารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

ของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1076 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1077 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1078 จัดจ้างท าเอกสารการประขุมฯ ๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1079 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1080 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1081 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1082 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1083 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กท 9014 สกลนคร ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1084 จัดซ้ือวัสดุหมึกเคร่ืองพิมพ์ส านักงาน ๒๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1085 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1086 จัดซ้ือโต๊ะท างานผู้บริหาร (ทดแทนของเดิม) จ านวน 1 ชุด ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1087 จัดซ้ือโต๊ะท างาน (ทดแทนของเดิม) จ านวน 2 ชุด ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1088 จัดซ้ือโต๊ะท างาน (ทดแทนของเดิม) จ านวน 6 ชุด ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1089 จัดซ้ือโต๊ะท างาน (ทดแทนของเดิม) จ านวน 14 ชุด ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1090 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๑๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1091 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์เคร่ืองพิมพ์ ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1092 จัดจ้างพิมพ์เอกสารแจ้งเวียนคณะกรรมการสถิติ ระดับจังหวัด ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1093 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1094 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1095 จัดจ้างพิมพืรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2563 2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1096 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1097 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

1098 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1099 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1100 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1101 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๒๕ ก.พ. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรัตติยากร  ชะโกฏ พนักงานสถิติ

1102 จัดจ้างท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๑๗ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1103 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุลผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1104 จัดจ้างท าป้ายไวนิล และชุดโรลอัพ ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

3.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

1105 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เช็คระยะ พร้อมบ ารุงรักษารถยนต์ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1106 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

1107 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการส ามะโนธุรกิจและ ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

อุตสาหกรรม พ.. 2565 2.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

3.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1108 จัดจ้างร้ือถอนและติดต้ังป้ายส านักงานฯ ป้ายประกาศ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1109 จัดจ้างขนย้ายวัสดุ - ครุภัณฑ์ ส านักงานฯ ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1110 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1111 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1112 จัดจ้างท าฉากก้ันพลาสติกใส ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

1113 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1114 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

3.นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ

1115 จัดจ้างพิมพ์พร้อมท ารูปเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของโรคโควิด - 19 2.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุลผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1116 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

3.นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1117 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

สารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 2.นางฉลวย  แป้นทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1118 จัดจ้างตัดเย็บผ้าม่านและท าฉากก้ันห้องพร้อมติดต้ัง ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

3.นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1119 จัดจ้างเหมาด าเนินการติดต้ังระบบสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1120 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลการส ารวจโครงการ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุลผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1121 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด

1122 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการส ามะโนธุรกิจและ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

3.นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1123 จัดจ้างท าปกพร้อมเข้าเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563 2.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุลผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1124 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

3.นางรัตติยากร  ชะโกฎ พนักงานสถิติ

1125 จัดจ้างท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1126 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2565 2.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายณดุลย์  สิงหศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1127 จ้างประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ .ศ. 2565 ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1128 จัดซ้ือครุภัณฑ์  (ทดแทนของเดิม) ๘ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.ว่าท่ี รต.หญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

1129 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1130 จัดซ้ือครุภัณฑ์ ๑๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.ว่าท่ี รต.หญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

1131 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดท ารายงานผลโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พ.ศ. 2563 2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1132 จัดซ้ือวัสดุเพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

โควิด - 19 2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1133 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1134 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายก าจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1135 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรนุช  ไอยรา พนักงานสถิติ

1136 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร์ ๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1137 จัดจ้างท าเอกสารการประชุมฯ ๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  สมทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

1138 จัดจ้างท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภาพร  พุสิมมา พนักงานสถิติ

1139 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชราภรณ์  ภูขาว พนักงานสถิติ

1140 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร์ ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑาทิพ  จ าปาลอย พนักงานสถิติ

1141 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

1142 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1143 จัดจ้างท าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑาทิพ  จ าปาลอย พนักงานสถิติ

1144 จัดจ้างท าอาหารกลางวัน ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1145 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรนุช  ไอยรา พนักงานสถิติ

1146 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโกวิทย์  สมใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

1147 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโกวิทย์  สมใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

1148 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภา  พุสิมมา พนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1149 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565

1150 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1151 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1152 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเดวิช  หลักหาญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

1153 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

1154 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1155 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิตช านาญการพิเศษ

1156 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

1157 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน จ านวน 30 รายการ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1158 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน จ านวน 4 รายการ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกันยกร  จันทะสิม พนักงานสถิติ

1159 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิตช านาญการพิเศษ

1160 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน และวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร์ ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1161 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงาน ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1162 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1163 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน และวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1164 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน จ านวน 7 รายการ ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1165 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนพดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1166 จัดซ้ือวัสดุส าหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคโควิด - 19 ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

1167 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองคอมพิวเตอร์ ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกันยกร  จันทะสิม พนักงานสถิติ

1168 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันเพ็ญ  แก้วอินทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1169 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑๗ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอติกานต์  บัวคร้ืน พนักงานสถิติ

1170 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด  เน่ืองในวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรลักษณ์  ทิพย์ทอง พนักงานสถิติ

1171 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1172 จัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1173 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญารัตน์  พูนสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1174 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญารัตน์  พูนสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1175 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญารัตน์  พูนสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1176 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญารัตน์  พูนสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1177 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญารัตน์  พูนสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1178 จัดซ้ือยางรถยนต์ราชการ (เปล่ียนยางฯ) ๒๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1179 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1180 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี โครงการ สธอ.65 ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1181 จัดจ้างพิมพ์เล่มรายงานผลโครงการ สศส.63 ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1182 จัดจ้างพิมพ์เล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ๒๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1183 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ ตามระยะทางหรือระยะเวลา ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1184 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติฯ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1185 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1186 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญารัตน์  พูนสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1187 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

1188 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1189 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
พ.ศ. 2565

1190 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
พ.ศ. 2565

1191 จัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล และสต๊ิกเกอร์ซีทรู พร้อมติดต้ัง ๑๙ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1192 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1193 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1194 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานโครงการ สศส.63 ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1195 จัดจ้างพิมพ์รายงานส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1196 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือฝช้ในการด าเนินงานโครงการ สธอ.65 ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1197 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการด าเนินงานในการจัดท าชุดข้อมูลฯ ๑๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1198 จัดจ้างท าตรายาง ๑๒ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1199 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1200 จัดจ้างท าเอกสารประกอบการประชุม ๒๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1201 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๓๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางบุษบา  บุญเจริญทวีสุข พนักงานสถิติ

1202 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขวัญทิพย์  หนูทิพย์ พนักงานสถิติ

1203 จัดจ้างท าพวงมาลา ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1204 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1205 จัดจ้างท าตรายาง ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1206 จัดจ้างออกแบบและผลิตมาสตอตมาดี ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1207 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1208 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1209 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน ย่ีห้อ Canon รุ่น G 2000 จ านวน 2 เคร่ือง ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1210 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1211 จัดจ้างท าพวงมาลา ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1212 จัดจ้างท าปกและเข้ารูปเล่ม ๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1213 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1214 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1215 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1216 จัดจ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
ของโรคโควิด - 19

1217 จัดจ้างซ่อมและบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1218 จัดจ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1219 จัดจ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มสรุปผลท่ีส าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1220 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1221 จัดจ้างพิมพ์และเข้ารูปเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ จังหวัดอ านาจเจริญ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1222 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1223 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๒๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

1224 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1225 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1226 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1227 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1228 จัดซ้ือชุดตลับหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1229 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิวัฒนา  ใสดวง พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1230 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1231 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565

1232 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1233 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1234 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1235 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1236 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1237 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1238 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1239 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๒๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1240 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1241 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1242 จัดซ้ือตู้นิรภัย ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิวัฒนา  ใสดวง พนักงานสถิติ

1243 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1244 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1245 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1246 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1247 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิวัฒนา  ใสดวง พนักงานสถิติ

1248 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1249 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1250 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1251 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1252 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1253 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ
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ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1254 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิวัฒนา  ใสดวง พนักงานสถิติ

1255 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

1256 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

1257 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1258 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1259 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

1260 จัดจ้างพิมพ์และท ารูปเล่มรายงานส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1261 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

1262 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนส านักงานฯ ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1263 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

1264 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทวงษ์ พนักงานสถิติ

1265 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1266 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

1267 จัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

3.นางศิริญญา  เกกินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1268 จัดซ้ือโต๊ะท างาน ตู้บานเล่ือนทึบ และตู้เหล็กแบบ 3 ล้ินชัก ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ

3.นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1269 จัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก และโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ีประชุม 22 ท่ีน่ัง ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาวธาราทิพย์  ใยสีงาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1270 จัดจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1271 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกุล พนักงานสถิติ

1272 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1273 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1274 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1275 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1276 จัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศฯ ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธาราทิพย์  ใยสีงาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1277 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย
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แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1278 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1279 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพิมพร  ภมรนาค พนักงานสถิติ

1280 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

1281 จัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

1282 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ สาย Lan  และค่าเข้าหัวสาย Lan ๑๖ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจตุรงค์  สุตราม พนักงานสถิติ

1283 จัดซ้ือแจลแอลกฮอล์ ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

1284 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

3.นางสาวพิมพร  ภมรนาค พนักงานสถิติ

1285 จัดจ้างท ากระเป๋าผ้าประชาสัมพันธ์งานโครงการ สธอ.65 ๑๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

1286 จัดจ้างท าพานพุ่มวันจักรี ประจ าปี 2564 ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1287 จัดจ้างบริการอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1288 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1289 จัดซ้ือ Mask และสเปรย์แอลกฮอลล์ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1290 จัดซ้ือวัสดุโครงการ สธอ.65 ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1291 จัดจ้างตรวจเช็คระยะและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงานฯ ๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1292 จัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1293 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

1294 จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1295 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส านักงานฯ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง กรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

2.นางสาวณัฐรัตน์  เกิดภิบาล พนักงานสถิติ

3.นางสาวราณี  เจริญฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1296 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1297 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1298 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1299 จัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงเครือข่าย Internet ภายในอาคารส านักงานฯ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมุกดารัตน์  สุวรรณรัตน์ นักวิชการสถิติช านาญการพิเศษ

1300 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1301 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสรายุทธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1302 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า ๒๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1303 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1304 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

มหาราช และวันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

1305 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สดเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

1306 จัดจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและ ๒๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  สุทธิ พนักงานสถิติ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

1307 จัดซ้ือเก้าอ้ีผู้บริหาร และเก้าอ้ีส านักงาน ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

1308 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอภิญญา  สุทธิ พนักงานสถิติ

2.นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1309 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19) ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1310 จัดจ้างท าเอกสารรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1311 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1312 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1313 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1314 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1315 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารและปร้ินเตอร์ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1316 จัดจ้างท าเอกสารสรุปผลท่ีส าคัญของจังหวัด ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1317 จัดซ้ือหมึกอัดส าเนาสีด า และกระดาษไข A3 ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมานาล  จารง พนักงานสถิติ

1318 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1319 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1320 จัดซ้ืออุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1321 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารและปร้ินเตอร์ ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1322 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิญญู  พิศแลงาม พนักงานสถิติ

1323 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1324 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1325 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1326 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1327 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1328 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (รายงานโควิด -19) ๑๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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1329 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (รายงาน สศส.63) ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1330 จัดจ้างเข้าเล่มเคลือบปก (รายงานโควิด -19) ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1331 จัดจ้างเข้าเล่มเคลือบปก (รายงาน สศส.63) ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1332 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

เช้ือไวรัสโควิด - 19

1333 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1334 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

1335 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายอิสมะแอ  เจ๊าะกา พนักงานสถิติ

3.นางสาวนูรไอนี  อิสาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1336 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1337 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1338 จัดซ้ือพวงมาลา ๒๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1339 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1340 จัดจ้างผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565 2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1341 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๙ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1342 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1343 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1344 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1345 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีท างานผู้บริหาร) จ านวน 1 ชุด ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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1346 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีท างาน) จ านวน 2 ชุด ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1347 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีท างาน) จ านวน 7 ชุด ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1348 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) จ านวน 3 ตู้ ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1349 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก) ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1350 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๑๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1351 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1352 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการด าเนินการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตภายใน ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

ส านักงานฯ 2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1353 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1354 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  จ านวน 17 หมายเลข ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1355 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  จ านวน 3 หมายเลข ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1356 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Kyocera ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1357 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ิมเติม (โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีท างาน) จ านวน 7 ชุด ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1358 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ิมเติม (ตู้เหล็กแบบ 15 ล้ินชัก) จ านวน 1 ตู้ ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1359 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับเคร่ืองพิมพ์ของส านักงานฯ ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1360 จัดจ้างเข้าเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคร้วเรือน ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาภรณ์ อร่ามศรีธรรม พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2564 2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1361 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1362 จัดจ้างพิมพ์และเข้าเล่มรายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุภาภรณ์ อร่ามศรีธรรม พนักงานสถิติ

โรคโควิด - 19 2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1363 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ของส านักงานฯ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1364 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

เช้ือไวรัสโควิด - 19 2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1365 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในโครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

พ.ศ. 2565 2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1366 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1367 จัดจ้างผลิตและติดต้ังฟิลม์สต๊ิกเกอร์ติดกระจกประตูห้องส านักงานฯ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1368 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  จ านวน 17 หมายเลข ๑๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1369 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  จ านวน 3 หมายเลข ๑๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1370 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1371 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๒๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1372 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1373 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1374 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1375 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1376 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1377 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1378 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1379 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1380 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1381 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1382 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1383 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1384 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1385 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๘ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1386 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1387 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1388 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1389 จัดจ้างประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางปิยะมาศ  โบบทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางจิราภรณ์  นาควงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1390 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1391 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1392 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1393 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1394 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1395 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1396 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1397 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1398 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1399 จัดจ้างท าตรายาง ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1400 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1401 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1402 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1403 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1404 จัดจ้างท ารูปเล่มรายงานสถิติจังหวัด ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1405 จัดจ้างท ารูปเล่มการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1406 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1407 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1408 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1409 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1410 จัดจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1411 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1412 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

1413 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1414 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1415 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1416 จัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1417 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

จุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

1418 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ Brother  รุ่น DCP-T310 ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1419 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนหลอดไฟ และเปล่ียนระบบสายภายในโคมไฟส านักงานฯ ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1420 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้ในงานโครงการ สธอ.65 ๖ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1421 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ Samsung เพ่ือใช้ในงานโครงการ สธอ.65 ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1422 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เปล่ียนแผงควบคุมคอยเย็น ของส านักงานฯ ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1423 จัดจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ สธอ.65 ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1424 จัดจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในห้องประชุมส านักงานฯ ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1425 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางอ าไพ  ปานสังข์ พนักงานสถิติ

3.นางวิไลวรรณ  ขาวศิริ พนักงานสถิติ

1426 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือจัดท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของโรคโควิด - 19

1427 จัดจ้างท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1428 จัดซ้ือหมึกก๊อปป้ีปร้ิน/กระดาษไข เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลระดับจังหวัด ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1429 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลระดับจังหวัด ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1430 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้ในโครงการ สธอ.65 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1431 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน/วัสดุอุปกรณ์เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิไลวรรณ  ขาวศิริ พนักงานสถิติ

ระบาดของโรคโควิด - 19
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1432 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานผลระดับจังหวัด ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิไลวรรณ  ขาวศิริ พนักงานสถิติ

1433 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี 76 จังหวัด ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1434 จัดจ้างท าตรายาง ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1435 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1436 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1437 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1438 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

1439 จัดจ้างท าแบบงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจ าปี 2564 ๓ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1440 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1441 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1442 จัดจ้างท าพวงมาลา ๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1443 เช่าใช้สัญญารอินเตอร์เน็ต ๑๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1444 เช่าอาคารส านักงาน ๒๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1445 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1446 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1447 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1448 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ส าหรับเคร่ือง Tablet ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1449 เช่าอาคารส านักงาน ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1450 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๒๓ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1451 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1452 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1453 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1454 จัดจ้างท าป้ายไวนิล และสต๊ิกเกอร์ ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน



73

ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1455 เช่าอาคารส านักงาน ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1456 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1457 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๑๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1458 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1459 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๒๓ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1460 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1461 เช่าอาคารส านักงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1462 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ประจ าส านักงานฯ ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

1463 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1464 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1465 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1466 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๑๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1467 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1468 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

1469 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1470 เช่าอาคารส านักงาน ๒๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1471 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1472 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1473 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1474 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1475 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1476 เช่าอาคารส านักงาน ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1477 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1478 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1479 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

1480 จัดจ้างติดต้ังเบรกเกอร์กันไฟฟ้าดูด ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

1481 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1482 จัดจ้างท าตรายาง ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1483 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน โครงการ สธอ.65 ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1484 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน (หมึกเคร่ืองพิมพืป ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1485 จัดซ้ือหมึกและกระดาษไขเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิทัล ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1486 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1487 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  (สธอ.65) ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1488 จัดจ้างขนย้ายเอกสารและครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

1489 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1490 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1491 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1492 เช่าอาคารส านักงาน ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1493 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1494 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1495 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

1496 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1497 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1498 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1499 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

1500 จัดจ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางโชตนา  เภาวิเศษ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1501 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1502 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1503 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1504 จัดจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พระนเรศวรมหาราช

1505 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1506 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1507 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1508 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๑๗ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1509 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1510 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1511 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1512 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1513 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1514 จัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการ สธอ.65 ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1515 จัดจ้างปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าและเปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1516 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1517 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1518 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1519 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1520 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1521 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1522 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1523 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1524 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1525 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1526 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1527 จัดซ้ือวัสดุส านักงานโครงการ สธอ.65 ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

1528 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1529 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1530 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1531 จัดจ้างท าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1532 จัดจ้างท าเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1533 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวณี  ปานแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1534 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

1535 จัดจ้างบริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส านักงานฯ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1536 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1537 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1538 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

1539 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

1540 จัดจ้างเหมาพนักงานท าความสะอาด ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1541 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

1542 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1543 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือใช้ป้องกันเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

1544 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ ๑๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1545 จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ

1546 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ. 65  อ าเภอเมือง ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ

1547 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ. 65  อ าเภอกระบุรี ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1548 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ. 65  อ าเภอกระเปอร์ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

1549 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ. 65  อ าเภอสุขส าราญ ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1550 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ. 65  อ าเภอละอุ่น ๓๐ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์ พนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1551 จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

1552 จัดซ้ือเคร่ืองมิลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1553 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1554 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

3.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

1555 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1556 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1557 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์ ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

1558 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดท ารายงานวิเคราะห์สถานการณ์ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววันวิสาข์  สยามรัฐ พนักงานสถิติ

แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

1559 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

1560 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1561 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ

1562 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการเตรียมงานโครงการ สธอ.65 ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์ พนักงานสถิติ

1563 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1564 จัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในงานพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1565 จัดจ้างเปล่ียนยางนอกรถยนต์ส่วนราชการ ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1566 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1567 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1568 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๓๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1569 จัดจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศส านักงานฯ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1570 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1571 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1572 จัดจ้างท าป้ายไวนิล โครงการ สธอ.65 ๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1573 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1574 จัดจ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์ โครงการ สธอ.65 ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1575 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ Canon ๑๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1576 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1577 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1578 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน (ทดแทนของเดิม) 4 ตัว ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1579 จัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน (ทดแทนของเดิม) 1 ตัว ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1580 จัดจ้างซ่อมระบบท่อประปาส านักงาน ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1581 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในงานโครงการ สธอ.65 ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1582 จัดซ้ือกุญแจประตูส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1583 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในงานโครงการ สศส.64 ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1584 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1585 จัดจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลท่ีส าคัญของโครงการ สศส.63 ๒๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1586 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีใช้ยับย้ังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1587 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1588 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1589 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1590 จัดจ้างท าตรายาง ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1591 จัดซ้ือวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1592 จัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ าและปูพ้ืนส านักงานฯ ๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1593 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

1594 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถิติ

3.นางสาววลัยรัตน์  คงเขียว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1595 จัดจ้างเหมาท าความสะอาด ๓๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถิติ

1596 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1597 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๑๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1598 จัดจ้างผลิตไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส ามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม ๑๙ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2565

1599 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

1600 จัดจ้างเหมารถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ติดข้างรถ ๒๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางณัฐณิชา  ณ นคร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

2.นางสาวจินตนา  แสงอรุณ พนักงานสถิติ

3.นางญานิศา  ทองค า พนักงานสถิติ

4.นายเดชา  ศรีเสวตร์ พนักงานสถิติ

5.นายสมปราชญ์  เส็นดาโอ๊ะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

7.นางสาวอิสรีย์  แก้วพวงค์ พนักงานสถิติ
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ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1601 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๗ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1602 จัดซ้ือประกันภัยรถยนต์ราชการ ๑๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1603 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1604 จัดจ้างท าป้ายไวนิล ๗ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1605 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๓ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1606 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน ๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1607 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1608 จัดจ้างเปล่ียนหลอดไฟส านักงาน ๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1609 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ียานพาหนะ ของส านักงาน ๑๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1610 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  (พัดลม) ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1611 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  (เก้าอ้ีประชุมบุนวม) ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1612 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  (บันไดอลูมิเนียม) ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1613 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1614 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1615 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1616 จัดจ้างพิมพ์พร้อมเข้าเล่มรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

ของโรคโควิด - 19

1617 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1618 จัดจ้างพิมพ์พร้อมเข้าเล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2563

1619 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1620 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1621 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1622 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1623 จัดจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธีรนิตย์  แหล่ทองค า พนักงานสถิติ

1624 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1625 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิพนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1626 เช่าใช้สัญญารอินเตอร์เน็ต ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ขูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1627 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๕ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

3.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1628 จัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๑๑ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

1629 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีท างานผู้บริหาร) ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1630 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์) ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1631 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1632 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1633 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

1634 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์) ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1635 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ีประชุม ประธาน) ๒๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

1636 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้บานเล่ือนทึบ) ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1637 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะท างาน) ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1638 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้เก็บแฟ้ม 40 ช่อง) ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

1639 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี) ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวฮาซานะฮ์  เล็มหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

1640 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน (ชุดรับแขก) ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

2.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

3.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1641 จัดจ้างพิมพ์รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็มหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1642 จัดจ้างพิมพ์รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

1643 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ส าเนา ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

2.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิพนักงานสถิติ

3.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1644 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

1645 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

1646 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

2.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิพนักงานสถิติ

3.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมำย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ช่ือโครงกำร ส ำนักงำนสถิติจังหวัด รำยช่ือ ต ำแหน่ง

1647 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1648 จัดจ้างพิมพ์รายงานสถิติจังหวัด ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1649 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

2.นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

1650 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รวม   1,650  เร่ือง รวม  2,342 รำย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการด าเนินการในเรื่องจัดซ้ือจัดจ้างทั้งหมด  
จ านวน 52 เรื่อง  มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  จ านวน 114 ราย   ไม่
พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง  และส่วนได้ส่วนเสีย  หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 
  ส่วนภูมิภาค  มีการด าเนินการในเรื่องจัดซ้ือจัดจ้างทั้งหมด  จ านวน 1,650 เรื่อง   มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 2,342 ราย  ไม่พบว่ามีผู้ที่ มีส่วนเก่ียวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย  
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



83

แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ส่วนกลาง

การรายงาน เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย

ล าดับท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือ ต าแหน่ง
แต่งต้ัง/มอบหมาย

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564 ไม่มีการรายงาน  
เรื่อง  การบริหารทรัพยากรบุคคล  ด้านกฎหมาย
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ล ำดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง

ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือจ้าง ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรรเพ่ือจ้างพนักงานราชการ 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เฉพาะกิจ 3.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือจ้าง ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานราชการ เลือกสรรเพ่ือจ้างพนักงานราชการ 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมินสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรร ๑๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าท่ีด าเนินการประเมิน 1.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ สมรรถนะ เพ่ือเลือกสรร 2.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการ 3.นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวนฤมล  สัทธาพิทักษ์ พนักงานสถิติ

6.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

7.นางสาวสายพิน  คล้ายเงิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 1.นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

8 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็น ๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบคัดเลือก 1.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวนฤมล  สัทธาพิทักษ์ พนักงานสถิติ

6.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

7.นางสาวสายพิน  คล้ายเงิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นางสาวกรนิกา  อาจเครือ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

10 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางนภัสนันท์  โพธ์ิศรี สถิติจังหวัดกาญจนบุรี

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นายเมธี  มารอด ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

กำรรำยงำน เร่ือง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล

ส่วนภูมิภาค

ต ำแหน่งช่ือโครงกำร
แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ
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ส่วนภูมิภาค

ต ำแหน่งช่ือโครงกำร
แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ

11 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพ่ือจ้างเป็น ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอ านวยการ ๑.นางนาตยา  เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นางสาวจารุณี  ชุมทอง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

๓.นายณัฏฐ์ภัทร์  รุจินิยมกุล เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

คณะกรรมการด าเนินการรับสมัคร 1.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายสอ้ิง  สอนสง่า เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวภิญญดา  ลันดา พนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวจารุณี  ชุมทอง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นายณัฏฐ์ภัทร์  รุจินิยมกุล เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายสอ้ิง  สอนสง่า เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

12 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร้อย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

13 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ ๑.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร้อย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

14 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา เลือกสรร และ ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา ๑.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี

ประเมินความรู้  ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เลือกสรร และประเมินความรู้ ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

เพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ความสามารถ ทักษะและสมรถนะ ๑.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการ

เฉพาะกิจ

15 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร้อย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

16 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร้อย เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

17 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถิติจังหวัดชัยนาท

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางจิระภา  วิวัฒนวานิช นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นายใจชนะ  อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายอุทัย  ศรีสุย่ิง นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นายโชคชัย  เป่ียมสิน เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

18 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการรับสมัครและ 1.นางสาวอุมาพร  สุวรรณปิยะการ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตรวจสอบคุณสมบัติ 2.นายทวีวัฒน์  วังสันเทียะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นายเจษฎา  อาชีวะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เลือกสรร 2.นางสาวอุมาพร  สุวรรณปิยะการ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวพิไลพรรณ  สามสารี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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19 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น ๒๑ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพ่ิมพูน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวชินีศิษฎ์  หม่ืนพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

20 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น ๑๒ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพ่ิมพูน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวชินีศิษฎ์  หม่ืนพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

21 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น ๑๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพ่ิมพูน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวชินีศิษฎ์  หม่ืนพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

22 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพ่ิมพูน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวชินีศิษฎ์  หม่ืนพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

23 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางภัทรวดี  สิงคเสลิต สถิติจังหวัดนครปฐม

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

เฉพาะกิจ 3.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพ่ิมพูน ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

24 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายพินิจ  กัลยาณมณีกร สถิติจังหวัดนนทบุรี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางณัฐนันท์  ศรีทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

เฉพาะกิจ 3.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นายประไพ  ขุนชนะ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

25 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ๒๔ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

26 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

เฉพาะกิจ 3.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

27 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็น ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล 1.นายสุวัฒน์  ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ลูกจ้างช่ัวคราว เพ่ือบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวจิตตานันท์  ค าม่ิง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวสุนิสา  พฤกษชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

28 แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการเลือกสรรเป็น 1.นายสุวัฒน์  ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นางสาวจิตตานันท์  ค าม่ิง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวสุนิสา  พฤกษชาติ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

29 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางปัทมาวดี  พงษ์สวัสด์ิ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางวนาวรรณ  แท่นพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เฉพาะกิจ 3.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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30 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๑๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางปัทมาวดี  พงษ์สวัสด์ิ สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานราชการท่ัวไป และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางวนาวรรณ  แท่นพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ท่ัวไป 3.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

31 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวสุวัจรี  หนูจิน สถิติจังหวัดเพชรบุรี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ กรรมการรับสมัคร / 2.นางสาวพงษ์ทิพย์  ค้ิมแหน นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เจ้าหน้าท่ีผู้เรียกสอบสัมภาษณ์ 3.นางยุพิน  แสงทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวณฐภัค  สมณา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายสุธี  สว่างดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

32 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๒๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสงกรานต์  วงษา สถิติจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 3.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

33 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเช่าบ้าน ๙ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของข้าราชการ ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการเช่าบ้าน 2.นางสาววัลยา  ศรีสุวรรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

ของข้าราชการ 3.นางนุภาพร  สีมูลลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

34 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางสงกรานต์  วงษา สถิติจังหวัดระยอง

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

35 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสงกรานต์  วงษา สถิติจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 3.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

36 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๓ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก 1.นางสาวเอ้ืออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นายกิตติชัช  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

37 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายสมใจ  พลเรือง สถิติจังหวัดราชบุรี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรร พนักงานราชการ 2.นางสาวเอ้ืออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายกิตติชัช  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักด์ิ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติช านาญการ

38 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ เลือกสรรบุคคล เพ่ือจ้างเป็น 2.นายไพบูลย์  หนิมสุข เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ 3.นางสาวนงลักษณ์  พรมรักษา นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวศิริวรรณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

39 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรรบุคคล เพ่ือจ้างเป็น 2.นายไพบูลย์  หนิมสุข เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางสาวนงลักษณ์  พรมรักษา นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวศิริวรรณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

40 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒๕ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวผานิต  นางแย้ม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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41 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๑๖ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวผานิต  นางแย้ม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

42 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางวัชรา  งามดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางอุษณี  ทองมี ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

43 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวผานิต  นางแย้ม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

44 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือ 1.นางวัชรา  งามดี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

จ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวรุ่งนภา  ทวีชัย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

45 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางยุพิน  ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น 2.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

46 แต่งต้ังด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป ๖ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางยุพิน  ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

และเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 2.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางสาวน้ าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

47 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับสมัครและตรวจสอบหลักฐาน และ ๑๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าท่ีรับสมัครและตรวจสอบ 1.นายกฤติธี  ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

คณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือด าเนินการ หลักฐาน 2.นายพงศธร  สุขพ่วง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นายอนันนัฎฐ์  อมลินภิรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายนิพนธ์  เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระบุรี

2.นางรภัสศา  พฤฒากรณ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายบุญถ่ิน  รวิสิทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

48 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ๒๕ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว

เพ่ือเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น 2.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติช านาญการ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางสาวสุมิตรา  น้อยฉาย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

49 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว

เพ่ือเป็นลูกจ้างช่ัวคราว และเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น 2.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวสุมิตรา  น้อยฉาย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

50 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง ๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการรับสมัคร 1.นายทศพร  สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางณภัทร  จันทร์ยุ้ย พนักงานสถิติ

3.นางสาวภาราดา  พวงผกา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

2.นางนันทนา  บุญสร้าง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายภาณุวัฒน์  ชัยระแหง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
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51 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรายงานและตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าท่ีรายงานและตรวจสอบ 1.นายพีรณัฐ  กองเสียงสังข์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

การรับ-จ่ายพัสดุ 2.นางสาวสุดารัตน์  สุภิสิงห์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

52 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายโยธิน  เมฆอรุณ สถิติจังหวัดอ่างทอง

พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวสมคนึงนิจ  สีมะสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

และลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

53 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางศิริวรรณ  บุนนาค สถิติจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น 2.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นายอดิศร  จินาวิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวสุกัญญา  พันธ์ุสุรินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวแสงอรุณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

54 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าท่ีด าเนินการรับสมัคร 1.นางสาวสุกัญญา  พันธ์ุสุรินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็น 2.นางสาวแสงอรุณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

55 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ๑๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ๑.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

๒.นายอดิศร  จินาวิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวสุกัญญา  พันธ์ุสุรินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

56 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีกรอกและรวมคะแนน ๑๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าท่ีกรอกและรวมคะแนน 1.นายอดิศร  จินาวิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ชุดท่ี 1 2.นางสาวสุกัญญา  พันธ์ุสุรินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

เจ้าหน้าท่ีกรอกและรวมคะแนน ๑.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ชุดท่ี 2 2.นางสาวแสงอรุณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

57 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบ ๑๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าท่ีด าเนินการสอบ 1.นางสาวแสงอรุณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

58 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงราย กรรมการประเมินผลการ 1.นายอดิศร  จินาวิล ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฎิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวแสงอรุณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวสุกัญญา  พันธ์ุสุรินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

59 แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการเพ่ือเลือกสรรเป็น 1.นายจิรพล  รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม่

เฉพาะกิจ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นายขจรต์  รัตนบุรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางปุณณภา  รัตนบุรี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวประภัสสร  ค าเข่ือน นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

6.นางสาวนิตยา  ปะอินทร์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

7.นายอังศุชวาล  ค าต๊ะ พนักงานสถิติ

8.นางดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ

9.นางสาวอัจฉรา  เต็มศักด์ิ พนักงานสถิติ

60 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือเป็น ๓๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการสอบและคัดเลือก ๑.นางสาวนิตยา  จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์

พนักงานราชการเฉพาะกิจ บุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายวรายุทธ  ปิยะภาณี นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

61 แต่งต้ังผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ
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62 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและคัดเลือก ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานและคัดเลือกลูกจ้าง ๒.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ช่ัวคราว 3.นายวรายุทธ  ปิยะภาณี นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

63 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเพ่ือเลือกสรร ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวเตือนจิต  ปานบุญ สถิติจังหวัดน่าน

เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางวิไรรัตน์  ป้องแก้ว เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติช านาญการ

64 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวสุภัทรา  สารพันธ์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 2.นางสุชาวดี  เล่ือนชิด เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

65 แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลือกสรร ๒๘ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการรับสมัครและ ๑.นายสุพรรณ  ศรีเหรา สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ คัดเลือกบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น 2.นายป้อมชัย  ยอดย่ิง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นายทวีศักด์ิ  จินดาลักษณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติช านาญการ

66 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 3.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

67 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๙ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานพนักงานราชการ 2.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

68 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านข้าราชการ ๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การเช่าบ้านข้าราชการ 2.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

69 แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น ๑๑ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการสรรหาและ ๑.นายรังสรรค์  ธรรมชัย สถิติจังหวัดล าปาง

พนักงานราชการท่ัวไป เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ท่ัวไป 3.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางศิภาวรรณ  ผกามาลย์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

7.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

70 แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น ๒๘ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการสรรหาและ ๑.นายรังสรรค์  ธรรมชัย สถิติจังหวัดล าปาง

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

เฉพาะกิจ 3.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางศิภาวรรณ  ผกามาลย์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

7.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

8.นางสาวหน่ึงฤทัย  ยะชะระ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

71 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางศิภาวรรณ  ผกามาลย์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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72 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าปาง คณะกรรมการกล่ันกรองการ ๑.นายรังสรรค์  ธรรมชัย สถิติจังหวัดล าปาง

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

73 คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เฉพาะกิจ 2.นางสาวพรรษพร เนตรศักด์ิเกษม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

3.นายธนะพงษ์  ศิริแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

4.นางเบญจวรรณ  มูลทองแดง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

74 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายจักรพงษ์  ค าพันธ์ สถิติจังหวัดล าพูน

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พนักงานราชการ 3.นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

75 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ๒๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดล าพูน คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีค า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

76 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๗ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายไชยพจน์  กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวพรไพลิน  พุทธวงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พนักงานราชการ 3.นางชุติมณฑ์  ผ่านส าแดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

77 แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็น ๘ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการรับสมัครบุคคลเพ่ือ 1.นายไชยพจน์  กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2.นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

78 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๑ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายไชยพจน์  กัณหา สถิติจังหวัดสุโขทัย

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวพรไพลิน  พุทธวงศ์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางชุติมณฑ์  ผ่านส าแดง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

79 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินสมรรถนะบุคคล เพ่ือเลือกสรร ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการประเมินสมรรถนะ 1.นางศุภกานต์  พรหมน้อย สถิติจังหวัดอุตรดิตถ์

เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ บุคคล เพ่ือเลือกสรรเป็น 2.นางวัชราพร  โกธรรม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นายอนุชา  มินา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวพิศมัย  ธูปหอม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางกมลทิพย์  ฉันทวรางค์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

6.นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติช านาญการ

80 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรเพ่ือบรรจุเป็น ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร 1.นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เพ่ือบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เฉพาะกิจ 3.นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

7.นางสาวปวีณา  โคตะวัง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

81 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน
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82 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๕ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ของลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

83 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๘ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ของข้าราชการ 3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถิติช านาญการ

84 แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการเพ่ือเลือกสรรเป็น 1.นางสาวทิพยรัตน์ ตันสิริวัณณะ สถิติจังหวัดชัยภูมิ

เฉพาะกิจ พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถิติช านาญการ

85 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายสถาพร  ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายเสฏฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นายสุมิตร  ชัชวาล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวสมส่วน  วงค าลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

86 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีด าเนินการรับสมัครและประเมินสมรรถนะ ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าหน้าท่ีด าเนินการรับสมัครและ 1.นายเสฏฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประเมินสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรร 2.นายสุมิตร  ชัชวาล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวสมส่วน  วงค าลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายส าเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางสาวประภัสสร  ชัยล้ินฟ้า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

7.นางสาวพัดชรี  มอบประโคน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

87 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ 1.นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

88 แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรร ๕ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางพรรณวดี  เจริญนาม ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เป็นพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็น 2.นางนิรภา  เวียงนนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่ง 3.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติช านาญการ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

89 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพ่ือ ๘ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 1.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

จัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นางทิพวรรณ  บุญล้ า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางสาวดรุณี  นนทรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

คณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ 1.นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดยโสธร

วิธีการเลือกสรร 2.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
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คณะท างานอ านวยการ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การเลือกสรร 2.นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

4.นายปฏิภาณ  ดอกบัว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

5.นางสาววิลาวัลย์  โหมงมาตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะท างานตรวจสอบคุณสมบัติ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางทิพวรรณ  บุญล้ า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสาวดรุณี  นนทรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

6.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

คณะท างานประเมินความรู้ 1.นางรัดดา  กลางบุญเรือง สถิติจังหวัดยโสธร

ความสามารถ 2.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

5.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

90 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

91 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พนักงานราชการ 3.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางปภพสร  ทิมศรีกล่ า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

92 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางละอองดาว  คมสัน สถิติจังหวัดร้อยเอ็ด

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรร 2.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการด าเนินการ 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สรรหาและเลือกสรร 2.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

3.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางนัทลียา  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

5.นางปราณี  มูลมาก พนักงานสถิติ

6.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

7.นางกชพร  โพธ์ิไข พนักงานสถิติ

8.นางสาววิภาวี  ชิณโย พนักงานสถิติ

9.นายสุวพงษ์  ธรรมขันธ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

10.นางประภาวดี  ป่ินละออ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

11.นายธีรเดช  ขระณีย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

12.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

13.นางสาวรุ่งทิวา  ติมุลา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

14.นางสาวอุรชา  ล าเภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

93 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา คัดสรร ประเมินบุคคล ๒๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการสรรหา คัดสรร ประเมิน 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เพ่ือปฏิบัติงาน หรือต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราวโครงการต่างๆ บุคคล เพ่ือปฏิบัติงาน หรือ 2.นางสาวอุมาพร  สุวรรณปิยะการ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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94 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการกล่ันกรองการประเมินผล 1.นายวรศักด์ิ  สังฆมณี นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวอุมาพร  สุวรรณปิยะการ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

3.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวสุจิตรา  บัวบุญ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

95 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือจ้าง ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวอุบล  หนูเจริญ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรรเพ่ือจ้างพนักงานราชการ 2.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

เฉพาะกิจ 3.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

96 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานโครงการส ามะโน ๓ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ควบคุมงาน กลุ่มท่ี 1 นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ผู้ควบคุมงาน กลุ่มท่ี 2 นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ผู้ควบคุมงาน กลุ่มท่ี 3 นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

97 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวอุบล  หนูเจริญ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 2.นางนันทนา  บุญสร้าง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ข้าราชการ 3.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

98 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ๑๕ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการประเมินผลการปฏิบัติ 1.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ราชการของพนักงานราชการ 2.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

และลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

99 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวอุบล  หนูเจริญ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 2.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการและลูกจ้าง 3.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ช่ัวคราว 4.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

100 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ข้าราชการ 3.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

101 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว รอบท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

(1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) พนักงานราชการ และลูกจ้าง 3.นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ช่ัวคราว 4.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

102 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน ๒๖ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของข้าราชการ ข้อเท็จจริงการเช่าบ้านของ 2.นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ข้าราชการ 3.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

103 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน ๒๒ เม.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของข้าราชการ ข้อเท็จจริงการเช่าบ้านของ 2.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ข้าราชการ 3.นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

104 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือก ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวบัวเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ
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105 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร ๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรร พนักงานราชการ 2.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

106 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเช่าบ้าน ๒๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของข้าราชการ ข้อเท็จจริงการเช่าบ้านของ 2.นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ข้าราชการ 3.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

107 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร สถิติจังหวัดอ านาจเจริญ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

(1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) ข้าราชการ 3.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

108 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดอ านาจเจริญ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ของพนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว รอบท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวสมบูรณ์  ชาลีวรรณ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

(1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) พนักงานราชการ และลูกจ้าง 3.นางสาวนฎกร  เพชรพัชรกุล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ช่ัวคราว 4.นางสาวจิณัฐฐา  หอมดาวเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

109 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายภาณุวัฒน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวัดกระบ่ี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

110 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับสมัครในการสรรหาและเลือกสรร ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี เจ้าหน้าท่ีรับสมัครในการสรรหา 1.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

เฉพาะกิจ 3.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางดารณี  สุรการากุล พนักงานสถิติ

5.นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ

6.นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ

7.นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ

8.นางสาวธาราทิพย์  ใยสีงาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9.นางสาวกนิษฐา  กระชอกชล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

10.นายธีระวัฒน์  ล าหนาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

111 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสอบสัมภาษณ์ในการประเมิน ๒๐ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการด าเนินการสอบ 1.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

สมรรถนะเพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ สัมภาษณ์ 2.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

112 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดกระบ่ี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายภาณุวัฒน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวัดกระบ่ี

พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

และลูกจ้างช่ัวคราว 3.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

113 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๔ พ.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดชุมพร

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวปิยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางภัทรวดี  ไชยมาตร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

114 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดชุมพร

เฉพาะกิจ เลือกสรร 2.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
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คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดชุมพร

2.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

คณะกรรมการรับสมัครและ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ตรวจสอบคุณสมบัติ 2.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวปิยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางภัทรวดี  ไชยมาตร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวพิมพร  ภมารนาค พนักงานสถิติ

6.นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

115 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล ๒๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการด าเนินการรับสมัคร 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดชุมพร

เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดชุมพร

2.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

คณะกรรมการรับสมัครและ 1.นางสาววาสนา  หนูแดง ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ตรวจสอบคุณสมบัติ 2.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวปิยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางภัทรวดี  ไชยมาตร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวพิมพร  ภมารนาค พนักงานสถิติ

6.นางลาวัลย์  เชิงไกรยัง พนักงานสถิติ

116 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางมุกดารัตน์ สุวรรณรัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางสาวนงลักษณ์  เกิดแก้ว ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

เฉพาะกิจ 3.นางสาวสุวิตา  ศักด์ิชัยนันท์ นักวิชาการสถิติช านาญการ

117 แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ ๓๐ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพัสดุ 1.นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติช านาญการ

พ.ศ. 2564 ประจ าปี 2.นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

118 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ ๖ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

เฉพาะกิจ เลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

119 แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัคร คณะกรรมการคุมสอบ และ ๙ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3นางสาวแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางสาวอัมรีนา  หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางสาวธิดารัตน์  วิเชียรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการคุมสอบ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

3.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถิติ

4.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

5.นางสาวสุภาภรณ์  อร่ามศรีธรรม พนักงานบริหารท่ัวไป

6.นางสาวอารีซะห์  ดอเลาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ



97
ล ำดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง

ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้ำท่ี

ส่วนภูมิภาค

ต ำแหน่งช่ือโครงกำร
แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

120 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ๑๙ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบ 2/2564 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวธิดารัตน์  วิเชียรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

121 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒๗ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมิน 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

การปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

การปฎิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

122 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

123 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นายรังสฤษด์ิ  รัตนสฤษด์ิ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของข้าราชการพลเรือนสามัญ 3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

124 แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการประเมินสมรรถนะ ๒ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพังงา คณะกรรมการด าเนินการประเมิน 1.นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

พนักงานราชการเฉพาะกิจ สมรรถนะพนักงานราชการ 2.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นายมงคล  เข้มแข็ง พนักงานสถิติ

5.นางสาวรดา  โบบทอง พนักงานสถิติ

6.นางสาวอรพิน  ค าเล้ียง พนักงานสถิติ

7.นางสาวภัทรภร  จงจิตร พนักงานสถิติ

8.นางปิยะมาศ  โบบทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9.นางสาวสุจิวรรณ  อินทรรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

125 แต่งต้ังผู้มีสิทธิในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS TOKEN KEY ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง สิทธิในการปฏิบัติงานบันทีก

ระบบงานงบประมาณ 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ระบบการเบิกจ่ายเงิน 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 1.นายพิพัฒน์พงษ์  คงศรีทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ระบบรับและน าส่ง 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

ระบบสินทรัพย์ 1.นายพิพัฒน์พงษ์  คงศรีทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ระบบบัญชีแยกประเภท 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

สิทธิในการอนุมัติ P1 สีฟ้า 1.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

สิทธิในการอนุมัติ P2 สีส้ม 1.นางกาญจนา  กาวชู สถิติจังหวัดพัทลุง

2.นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
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126 แต่งต้ังผู้ใช้งานในระบบ KTB Corporate Online ๑๓ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง Company User Maker

ส านักงานสถิติจังหวัดพัทลุง การจ่ายเงิน 1.นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

2.นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

การรับเงิน 1.นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวปัณพร  เหมือนหนู พนักงานสถิติ

Company User Authorizer 1.นางกาญจนา  กาวชู สถิติจังหวัดพัทลุง

2.นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

127 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการ ๑๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ของข้าราชการ 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

128 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวชนกภรณ์  แปลงรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

129 แต่งต้ังคณะกรรมการกร่ันกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๐ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต

พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

130 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวชนกภรณ์  แปลงรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

131 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๘ มี.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรอง 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต

ลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวเพลินตา   หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

132 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรร พนักงานราชการ 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

เฉพาะกิจ 3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

133 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการ ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

134 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการปฏิบัติงานของ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวเพลินตา   หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

135 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๖ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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136 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ๒๙ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายภาคิน  วานิชดี สถิติจังหวัดระนอง

เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้าง 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวพนิดา  ทองเขาย้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

137 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือเลือกสรรเป็น ๑๕ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวพนิดา  ทองเขาย้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

138 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๔ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการประเมินผล 1.นายภาคิน  วานิชดี สถิติจังหวัดระนอง

พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว การปฏิบัติงานพนักงานราชการ 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

และลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวพนิดา  ทองเขาย้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

139 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ๑๔ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจสอบการ 1.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

และเงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศ ย เช่าบ้านข้าราชการ  และเงินกู้ 2.นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

เพ่ือท่ีอยู่อาศัย 3.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติช านาญการ

140 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็น ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสงขลา คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถิติจังหวัดสงขลา

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรร 2.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถิติจังหวัดสงขลา

2.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติช านาญการ

คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางสาวราตรี  บัวแก้ว นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

2.นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติช านาญการ

141 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหา และเลือกสรร ๒ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสตูล คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นายธเนส  สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล

พนักงานราชการเฉพาะกิจ และเลือกสรร พนักงานราชการ 2.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เฉพาะกิจ 3.นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด นักวิชาการสถิติช านาญการ

142 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานราชการเฉพาะกิจ เลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็น 2.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

5.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

143 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล ๓๐ มิ.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการด าเนินการสรรหา 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการ และเลือกสรร 2.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาววิรัษฎา  เรืองนุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

6.นายรัชชานนท์  วิมลทรง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

7.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

2.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวอมรรัตน์  รองเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

7.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

3.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

144 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๑ ก.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 1.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2 หลักฐาน  การประเมินผลการ 2.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

(1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564) ปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2 3.นางสาวอมรรัตน์  รองเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

4.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

145 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ๓๑ ส.ค. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ หลักฐานการประเมินผลการ 2.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

เฉพาะกิจ และลูกจ้างช่ัวคราว โครงการ สธอ.65  (รอบท่ี 2) ปฏิบัติราชการของพนักงาน 3.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

ราชการเฉพาะกิจ และลูกจ้าง 4.นายเกียรติศักด์ิ  ศรีแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ช่ัวคราว โครงการ สธอ. 65 5.นายธีรศักด์ิ  รัตนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

6.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

146 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ ๒ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการเฉพาะกิจ หลักฐานการประเมินผลการ 2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

รอบท่ี 2 ปฏิบัติราชการของพนักงาน 3.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

ราชการเฉพาะกิจ

147 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๙ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางพรทิพย์  สอนบุญปาน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ของพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการและลูกจ้าง 3.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ช่ัวคราว 4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

6.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

148 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๐ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางพรทิพย์  สอนบุญปาน สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวสุนิวัย  พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการเฉพาะกิจ 3.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ

6.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

149 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ ๒๘ ก.ย. ๖๔ ส านักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติช านาญการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2 หลักฐานการประเมินผลการ 2.นางสาวพรทิพย์  สอนบุญปาน พนักงานสถิติ

ปฏิบัติราชการของพนักงาน 3.นางสาวอมรรัตน์  รองเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

ราชการเฉพาะกิจ และลูกจ้าง 4.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ช่ัวคราว โครงการ สธอ. 65 5.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

รวม  149  เร่ือง รวม  728   รำย
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 – 

เดือนกันยายน 2564  ไม่มีการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย 
ส่วนภูมิภาค  มีการด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  จ านวน 149  เรื่อง  มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการ  จ านวน 728 ราย   ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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จากการรายงานเร่ือง การจัดซ้ือจัดจ้าง ส านักงานสถิติจังหวัดมีการรายงาน จ านวน  76 จังหวัด ดังน้ี

(1) กาญจนบุรี 21 โครงการ (39) ล าพูน 14 โครงการ
(2) จันทบุรี 13 โครงการ (40) สุโขทัย 17 โครงการ
(3) ฉะเชิงเทรา 9 โครงการ (41) อุตรดิตถ์ 18 โครงการ
(4) ชลบุรี 14 โครงการ (42) อุทัยธานี 18 โครงการ
(5) ชัยนาท 21 โครงการ (43) กาฬสินธ์ุ 16 โครงการ
(6) ตราด 17 โครงการ (44) ขอนแก่น 26 โครงการ
(7) นครนายก 15 โครงการ (45) ชัยภูมิ 16 โครงการ
(8) นครปฐม 11 โครงการ (46) นครพนม 14 โครงการ
(9) นนทบุรี 8 โครงการ (47) นครราชสีมา 52 โครงการ
(10) ปทุมธานี 39 โครงการ (48) บุรีรัมย์ 13 โครงการ
(11) ประจวบคีรีขันธ์ 6 โครงการ (49) มหาสารคาม 15 โครงการ
(12) ปราจีนบุรี 11 โครงการ (50) มุกดาหาร 37 โครงการ
(13) พระนครศรีอยุธยา 36 โครงการ (51) ยโสธร 16 โครงการ
(14) เพชรบุรี 14 โครงการ (52) ร้อยเอ็ด 24 โครงการ
(15) ระยอง 18 โครงการ (53) เลย 15 โครงการ
(16) ราชบุรี 13 โครงการ (54) ศรีสะเกษ 8 โครงการ
(17) ลพบุรี 13 โครงการ (55) สกลนคร 26 โครงการ
(18) สมุทรปราการ 39 โครงการ (56) สุรินทร์ 25 โครงการ
(19) สมุทรสงคราม 22 โครงการ (57) หนองคาย 9 โครงการ
(20) สมุทรสาคร 23 โครงการ (58) หนองบัวล าภู 34 โครงการ
(21) สระบุรี 12 โครงการ (59) อุดรธานี 19 โครงการ
(22) สระแก้ว 7 โครงการ (60) อุบลราชธานี 10 โครงการ
(23) สิงห์บุรี 36 โครงการ (61) อ านาจเจริญ 25 โครงการ
(24) สุพรรณบุรี 26 โครงการ (62) บึงกาฬ 42 โครงการ
(25) อ่างทอง 19 โครงการ (63) กระบ่ี 13 โครงการ
(26) ก าแพงเพชร 21 โครงการ (64) ชุมพร 8 โครงการ
(27) เชียงราย 27 โครงการ (65) ตรัง 16 โครงการ
(28) เชียงใหม่ 18 โครงการ (66) นครศรีธรรมราช 21 โครงการ
(29) ตาก 11 โครงการ (67) นราธิวาส 14 โครงการ
(30) นครสวรรค์ 32 โครงการ (68) ปัตตานี 33 โครงการ
(31) น่าน 13 โครงการ (69) พังงา 47 โครงการ
(32) พะเยา 25 โครงการ (70) พัทลุง 19 โครงการ
(33) พิจิตร 18 โครงการ (71) ภูเก็ต 60 โครงการ
(34) พิษณุโลก 34 โครงการ (72) ยะลา 48 โครงการ
(35) เพชรบูรณ์ 44 โครงการ (73) ระนอง 21 โครงการ
(36) แพร่ 19 โครงการ (74) สงขลา 31 โครงการ
(37) แม่ฮ่องสอน 20 โครงการ (75) สตูล 28 โครงการ
(38) ล าปาง 10 โครงการ (76) สุราษฎร์ธานี 27 โครงการ
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จากการรายงานเร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักงานสถิติจังหวัดมีการรายงาน จ านวน  51 จังหวัด ดังน้ี

(1) กาญจนบุรี 10 โครงการ (27) ล าปาง 7 โครงการ
(2) ฉะเชิงเทรา 1 โครงการ (28) ล าพูน 3 โครงการ
(3) ชลบุรี 5 โครงการ (29) สุโขทัย 3 โครงการ
(4) ชัยนาท 1 โครงการ (30) อุตรดิตถ์ 1 โครงการ
(5) ตราด 1 โครงการ (31) กาฬสินธ์ุ 1 โครงการ
(6) นครปฐม 5 โครงการ (32) ชัยภูมิ 4 โครงการ
(7) นนทบุรี 2 โครงการ (33) บุรีรัมย์ 2 โครงการ
(8) ปทุมธานี 1 โครงการ (34) มหาสารคาม 1 โครงการ
(9) ปราจีนบุรี 2 โครงการ (35) มุกดาหาร 1 โครงการ
(10) พระนครศรีอยุธยา 2 โครงการ (36) ยโสธร 3 โครงการ
(11) เพชรบุรี 1 โครงการ (37) ร้อยเอ็ด 3 โครงการ
(12) ระยอง 4 โครงการ (38) อุบลราชธานี 5 โครงการ
(13) ราชบุรี 2 โครงการ (39) อ านาจเจริญ 9 โครงการ
(14) ลพบุรี 2 โครงการ (40) กระบ่ี 4 โครงการ
(15) สมุทรปราการ 5 โครงการ (41) ชุมพร 3 โครงการ
(16) สมุทรสงคราม 2 โครงการ (42) ตรัง 1 โครงการ
(17) สระบุรี 1 โครงการ (43) นราธิวาส 1 โครงการ
(18) สระแก้ว 2 โครงการ (44) ปัตตานี 6 โครงการ
(19) สิงห์บุรี 2 โครงการ (45) พังงา 1 โครงการ
(20) อ่างทอง 1 โครงการ (46) พัทลุง 2 โครงการ
(21) เชียงราย 6 โครงการ (47) ภูเก็ต 9 โครงการ
(22) เชียงใหม่ 1 โครงการ (48) ระนอง 3 โครงการ
(23) นครสวรรค์ 3 โครงการ (49) สงขลา 2 โครงการ
(24) น่าน 1 โครงการ (50) สตูล 1 โครงการ
(25) แพร่ 1 โครงการ (51) สุราษฎร์ธานี 8 โครงการ
(26) แม่ฮ่องสอน 1 โครงการ
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ปัญหาและอุปสรรค 

ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ก าหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการศูนย์/กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด   
มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่
ต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์/กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ านวยการศูนย์/  
กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/
คณะท างาน ให้ศูนย์/กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติจังหวัด จัดส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพ่ือด าเนินการต่อไป        

(๒) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่า    
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องที่ต้องด าเนินการ โดยยื่น
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่น
ต่อผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ  ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
เลขานุการกรม 

เมื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน  จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติ
ต่อคณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่  และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานสถิติจังหวัด  ณ รอบ 6 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 (เมษายน 2564 – กันยายน 2564)  พบข้อที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ ดังนี้ 

๑. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการ           มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป    หาก
ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสถิติจังหวัดจะต้องแจ้งบันทึกเป็น     ลาย
ลักษณ์อักษรว่าไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม   เพ่ือ
ทราบ 

2. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของบุคลากรในรอบ 6 เดือน  มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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3. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด จัดส่งเอกสารประกอบแบบผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
แบบฟอร์มการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารทรัพยากรบุคคล  หนังสือขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  แบบ ผท. ต่างๆ   และแบบรับรองตนเองแนบท้าย 
ผท.  มายังกลุ่มคุม้ครองจริยธรรม ไม่ครบถ้วน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติในคู่มือระเบียบส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  
ดังนี้  

1) วัน/เดือน/ปี ในแบบ ผท. ท าหลังวันที่ขออนุมัติด าเนินการ 
2) วัน/เดือน/ปี ในแบบรับรองตนเองแนบท้าย ผท. คนละวันกันกับวันที่ในแบบ ผท. 
3) ชื่อโครงการที่ระบุในแบบ ผท. ไม่ตรงกับในหนังสือขออนุมัติด าเนินการ 
4) กรอกข้อมูลในเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน  
 

ดังนั้น กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

3. ติดตาม/ทวงถาม ส านักงานสถิติจังหวัดที่ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

ทั้งนี้  กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๑.๙/ว 82 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน   
พ.ศ. 2563  ซักซ้อมความเข้าใจ  เรื่อง การทบทวนระเบียบในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร     
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  เพ่ือให้ศูนย์/กอง/สถิติจังหวัด และกลุ่มข้ึนตรง ผสช.  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง  
 
 
              (นางสุดารัตน์  ขวัญดี) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 
 
 


