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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

 
ตามท่ี ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดท าระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการ

มีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒561 ขึ้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันมิให้กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ 
ดังนี้ 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ 
และผลประโยชน์ของทางราชการ 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เ พ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้ เกิดความเสียหาย               
จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ 
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาส       
ที่จะท าให้เกิดความเสียหาย จากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยว เนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต 
กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น  

  

ปัจจัยเสี่ยง 
๑. การระบุที่มาของปัจจัยเสี่ ยงในเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ในงานวิจัย             

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และหน่วยงานที่มีหน้าที่เสริมสร้างคุณธรรม   
และจริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ ได้ระบุพฤติกรรมของข้าราชการประจ า ซึ่งเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  

๑) การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่            
ความรับผิดชอบ 

๒) การเบียดบังทรัพย์สินหรือทรัพยากรต่าง ๆ ของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว  
การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประจ า เป็นต้น 

๓) การเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องโดยอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การใช้สิทธิใน
การเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ในคลินิกส่วนตัว การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และการเบิก
ค่าน้ ามัน การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นต้น 
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๒. การวิเคราะห์ข้อร้องเรียนซึ่งเป็นระบบ/กลไก/เครื่องมือในการตรวจสอบพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอย่างหนึ่ง เพ่ือหาปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงาน              
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 7 เรื่อง จ าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ 

 

1) เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีข้อร้องเรียนจึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ 

    2) เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ มีข้อสอบถาม 
จ านวน 1 เรื่อง 

 3) เรื่องเกี่ยวกับค าติชม/อ่ืนๆ จ านวน 2 เรื่อง 
    4) เรื่องที่ไม่รับไว้ด าเนินการ จ านวน 4 เรื่อง เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียน ตามระเบียบ

ส านักงานสถิติแห่งชาติฯ 

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องดังกล่าวเป็นการสอบถามข้อมูล ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถ
แสวงหาข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการและเป็นประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิด
วินัยตามกรณีที่มีการร้องเรียน จึงรับเรื่องเพ่ือด าเนินการ ตามข้อ 5 วรรค 3 แห่งระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 

ด้วยเหตุดังกล่าว ไม่ปรากฏพฤติการณ์ที่เป็นการกระท าผิดที่เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสถิติแห่งชาติ ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกัน          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

  
 

 ๓. การก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation) 
 

  ก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)       
โดยเกณฑ์ในการประเมินสามารถก าหนดได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม             
ในการด าเนินงานและลักษณะของผลจากการด าเนินงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงาน       
ที่มีข้อมูลตัว เลข หรือจ านวนที่มาใช้ ในการวิ เคราะห์  ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลในเชิงพรรณนา                 
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจ านวนที่ชัดเจนได้ให้ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ 
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1) เกณฑร์ะดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงปริมาณ     
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้               

 

เกณฑ์การประเมนิระดบัโอกาสในการเกิดเหตกุารณต์่างๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 
โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉลี่ย/ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า 5 

สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง 4 

ปานกลาง 1 ปี ต่อ ครั้ง 3 

น้อย 2-3 ปี ต่อครั้ง 2 

น้อยมาก 5 ปี ต่อครั้ง 1 

 
 

- เกณฑร์ะดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ                   
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 

 

เกณฑ์การประเมนิระดบัโอกาสระดบัโอกาสในการเกดิเหตุการณต์่างๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง ความถ่ีโดยเฉลี่ย/ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง 5 

สูง มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูงหรือบ่อยๆ 4 

ปานกลาง มีโอกาสเกิดบางครั้ง 3 

น้อย อาจมีโอกาสเกิดแต่นานๆ ครั้ง 2 

น้อยมาก มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น 1 

 
 

2) เกณฑร์ะดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  

เกณฑ์การประเมนิระดบัความรนุแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact)  
โอกาสที่จะเกดิผลกระทบ มูลค่า /ค าอธิบาย ระดับ 

สูงมาก เกิดความเสียหายสูง 5 

สูง เกิดความเสียหายค่อนข้างสูง 4 

ปานกลาง เกิดความเสียหายบ้าง 3 

น้อย เกิดความเสียหายน้อย 2 

น้อยมาก เกิดความเสียหายน้อยมาก 1 
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  ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) โอกาสที่จะเกิดผลกระทบ   
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ มีความหมาย ดังนี้ 
 
 สูงมาก            มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จมากกว่า  85 % ระดับ  5 
 สูง          มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  70 %    ระดับ  4 
 ปานกลาง         มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  50 %   ระดับ  3 
 น้อย         มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ  30 %  ระดับ  2 
 น้อยมาก         มีผลกระทบต่อเป้าหมายความส าเร็จ ต่ ากว่า  10 %  ระดับ  1 

 
 
 

3) เกณฑ์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความส าคัญ       
ในการบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)              
กับความรุ นแรงของผลกระทบ ( Impact)  ของความ เสี่ ย งแต่ ละสา เหตุ  ( โ อกาส x ผลกระทบ )                  
ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับความเสี่ยง 
ช่วงระดบั 
ความเสี่ยง 

เขตสี มาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงต่ า 1-3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4-9 คะแนน เหลือง ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการควบคุม 

ระดับความเสี่ยงสูง 10-16 คะแนน ส้ม 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17-25 คะแนน แดง 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 

หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก 
เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

 
 
 

    -  เกณฑ์ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

สีเขียว ความเสี่ยงระดับต่ า ยอมรับความเสี่ยงได้ 
 

สี เหลือง ความเสี่ยงระดับปานกลาง สามารถใช้     
ความรอบคอบระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติ งาน
ตามปกติ แต่ควรมีมาตรการควบคุมดูแล 

 

สีส้ม ความเสี่ยงระดับสูง มีผู้ เกี่ยวข้องหลายคน     
หลายหน่วยงานภายในองค์กร  มีหลายขั้นตอน       
ยากต่อการควบคุม ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 

สีแดง ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงาน       
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ไม่สามารถตรวจสอบได้
ชัดเจน ต้องมีการควบคุมความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 
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โอกาสที่จะเกดิความเสี่ยง 
(Likelihood) 
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จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ โดยสามารถ

สรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวัตถุประสงค์ของการควบคุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ 

ของการควบคุม 
ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง ระดับ
ความเสี่ยง โอกาส ผลกระทบ 

การรับผลประโยชน์
หรือการเรียกร้องสิ่ง
ต อบ แ ทน จ า ก ก า ร
ปฏิบัติ งานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

1) อาศัยต าแหน่งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์ 
2) อาศัยโอกาสในการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ แ ส ว งหา
ผลประโยชน์ 

1) รับ/เรียกรับ /ยอมรับผลประโยชน์ 
2) หักค่าใช้จ่าย หรือ เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ใต้บังคับบัญชา                     
เพื่อจัดหาของขวัญ 
3) เบียดบังผลประโยชน์ที่เป็น
ตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
4) การให้ของขวัญของก านัล 
หรือจ่ายผลประโยชน์ เพื่อให้
ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อน
ระดับ หรือความดีความชอบ 

1 1 1 

การเอื้อประโยชน์แก่              
พวกพ้อง โดยอาศัย
โอกาสในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

3) อาศัยโอกาสในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เอื้อประโยชน์
แก่พวกพ้อง 

1) ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ 
เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน 
หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว                  
หรือคนรู้จัก 
2) ด าเนินการใดๆ ที่เป็นการ
ช่วยเหลือญาติมิตร หรือพวก
พ้องให้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง             
ในต าแหน่งงานใดๆ ใน สสช./
สถจ. 
 
 

1 2 2 

การเบียดบังทรัพย์สิน
หรือทรัพยากรต่างๆ 
ของทางราชการ ไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว              

4) เบียดบังทรัพย์สินหรือ
ทรัพยากรต่างๆ ของทาง
ราชการ ไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 

1) น าทรัพย์สินหรือประโยชน์
ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
๒) ใช้เวลาท าการของราชการ
ปฏิบัติงานอ่ืน ที่มิใช่งานราชการ 
 

 

1 1 1 

 
จากการพิจารณาค่าระดับความเสี่ยง และการจัดล าดับความรุนแรงของความเสี่ยงพบว่า             

ทุกปัจจัยเสี่ยงที่ระบุมาในข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดที่อยู่ในระดับต่ า (สีเขียว) เนื่องจากส านักงานได้มีการจัดท า
ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. 2561 และระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
มาเป็นกลไกการควบคุม ก ากับดูแล ทั้งในเชิงป้องกันและปราบปราม ประกอบด้วย 
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๑) การปฏิบัติในเชิงป้องกัน ให้มคีณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน
กรรมการ รองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม และเลขานุการกรม เป็นกรรมการ   
โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เป็นเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะ        
ต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ     
และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ทุกๆ 6 เดือน 

  

๒) การปฏิบัติในเชิงปราบปราม จ าเป็นต้องน ากลไกด้านวินัยมาก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าว 
และเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกลุ่มนิติการ ที่จะต้องด าเนินการในเชิงปราบปรามให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

จากระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน          
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑7 ก าหนดให้ต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี 

 

ดังนั้น การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน       
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 จะใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการด าเนินงาน 
ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕๖4) และจากสรุปผล          
การด าเนินการตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการด าเนินการต่อเรื่องร้อ งเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 ไตรมาสที่ 1 - 2 (รอบตุลาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕๖4)   
 

๑. จากผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ  ว่าด้วยการป้องกัน            
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม ๒๕63 ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖4 สรุปได้ดังนี้  
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/สํานัก แต่งตั้ง/มอบหมาย
บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าที่

1 จ้างพิมพ์รายงานการสํารวจภาวะ 29 ก.ค. 63 กลุ่มวางแผนและควบคุม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ชมพูมาศ วาดพนม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน คุณภาพข้อมูล กองบริหาร 2. นส.กนกวรรณ เครือคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
พ.ศ. 2562 ฉบับกรุงเทพมหานคร จัดเก็บข้อมูลสถิติ
จํานวน 350 ฉบับ

2 จ้างพิมพ์รายงานสถิติรายปีประเทศ 3 ส.ค. 63 กลุ่มบูรณาการข้อมูลสถิติ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางวรรณี คมปรียารัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ไทย พ.ศ.2563  จํานวน 700 เล่ม กองสถิติพยากรณ์ 2. นส.มณฑชา เมรุลัตร์ พนักงานบริหารทั่วไป

3. นส.วิลาวรรณ์ วรรณประเสริฐ พนักงานบริหารทั่วไป

3 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 25 สค.63 กลุ่มช่วยอํานวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นายปรีชา ปานแย้ม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส
อาคารและสถานที่ สํานักงานสถิติ สํานักงานเลขานุการกรม 2. นส.ขนิษฐา อินทนู นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ 3. นางอริสรา สิทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
พ.ศ. 2564

4 จ้างพิมพ์ซองบรรจุแบบสอบถาม 21 ต.ค. 63 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 นายบดินทร์ อึ่งทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ขยายข้าง (สศส.4) โครงการสํารวจภาวะ กองสถิติสังคม 2. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 3. นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
พ.ศ. 2564 จํานวน 6,500 ซอง

5 จ้างพิมพ์แบบสอบถามการสํารวจ 27 ต.ค. 63 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 นายบดินทร์ อึ่งทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ กองสถิติสังคม 2. นส.กนกวรรณ วิเศษรจนา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ครัวเรือน พ.ศ. 2564 3. นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จํานวน 3 รายการ

6 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง เปล่ียน 29 ต.ค. 63 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนําโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
ไส้กรองน้ํามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรอง สํานักงานเลขานุการกรม
อากาศ ตรวจเช็คเบรค 2 ล้อหน้า
เบรค 2 ล้อหลัง ของรถยนต์ทะเบียน
ฮย-2321 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-14613-
0702-0001/57

7 จ้างตรวจเช็คหม้อน้ํารถยนต์ 29 ต.ค. 63 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนําโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
(เนื่องจากเติมน้ําบ่อยมาก) ของ สํานักงานเลขานุการกรม
รถยนต์ ฮท-6723 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-
9493-0702-0004/53

8 ดําเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร 30 ต.ค. 63 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ธมล ยังวิจิตร นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
กองสถิติสังคม

9 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 3 พ.ย. 63 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
จํานวน 1 เคร่ือง สํานักงานเลขานุการกรม

การรายงาน  เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนกลาง

ลําดับที่ ช่ือโครงการ รายช่ือ ตําแหน่ง
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/สํานัก แต่งตั้ง/มอบหมาย
บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนกลาง

ลําดับที่ ช่ือโครงการ รายช่ือ ตําแหน่ง

10 จัดซื้อแบตเตอร่ีรถยนต์ สําหรับ 10 พ.ย. 63 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศิวา เย็นแข พนักงานขับรถยนต์
ใช้งานกับรถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า สํานักงานเลขานุการกรม
หมายเลขทะเบียน ฮภ-6419
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12060200-13458-0702-0007/56

11 ซ่อมเคร่ือง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG 18 พ.ย. 63 ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.ณัชชาวีณ์ เจริญวรนุวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
รุ่น ML-4510ND หมายเลข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครุภัณฑ์1105-02-12061000- และการส่ือสาร
14802-0942-0003/57

12 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ อาการเข้าเกียร์ 18 พ.ย. 63 กลุ่มช่วยอํานวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นางอริสรา สิทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
4 แล้วเคร่ืองจะสะดุด ของรถยนต์ สํานักงานเลขานุการกรม 2. นายนําโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ์ 3. นายสมพษ์ ปล้ืมจิตร์ พนักงานขับรถยนต์
1105-01-12060200-9493-0702-
0004/53

13 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ 25 พ.ย. 63 กลุ่มพัฒนาระบบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายณชพัฒน์ ไชยคํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
Apple Macbook Pro หมายเลข สารสนเทศ 2. นายคหบดี ถนอมภักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. นายเจตณัฐ ลิขิตสุขผดุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
20608-0954-0001/61 และการส่ือสาร

14 จ้างทําร่ม เพ่ือเป็นของสมนาคุณ 25 พ.ย. 63 กลุ่มวางแผนและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.เพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ ควบคุมคุณภาพข้อมูล 2.นส.เบญจวรรณ บรรชรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ 3. นส.พรพิมล พงษ์โสภณ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จํานวน 3,420 คัน

15 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon 26 พ.ย. 63 กลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทัศน์ เภาวะนิต เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รุ่น IR 3245 หมายเลขครุภัณฑ์ สํานักงานเลขานุการกรม ชํานาญงาน
12060100-9290-0906-0004/53

16 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหารและ 27 พ.ย. 63 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เข้าเล่มรายงานการสํารวจภาวะการ กองสถิติสังคม 2. นส.พัชยา เลาสุทแสน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 2 : 3. นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563
จํานวน  350 เล่ม

17 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารยี่ห้อ 27 พ.ย. 63 กลุ่มประสานสันติด้าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนันทวัฒธ์ สุรชัยธีรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
KAOCERA รุ่น KM-4050 หมายเลข ภารกิจ   
ครุภัณฑ์ 1105-04-12060100- กองบริหารจัดการระบบสถิติ
8671-0906-0018/51

18 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 27 พ.ย. 63 กลุ่มการเงินและบัญชี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกาญจนา คําจุ้ย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 2 เคร่ือง สํานักงานเลขานุการกรม ชํานาญงาน

กลุ่มสถิติการเกษตร
กองสถิติเศรษฐกิจ
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/สํานัก แต่งตั้ง/มอบหมาย
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ลําดับที่ ช่ือโครงการ รายช่ือ ตําแหน่ง

19 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer 1 ธ.ค. 63 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิมลพร รัตนศรีสมพร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
จํานวน 1 เคร่ือง ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ

20 จ้างเปล่ึยนถ่ายน้ํามันเคร่ือง เปล่ียน 1 ธ.ค. 63 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพฑูรย์ ม่วงศรีสันต์ พนักงานขับรถยนต์
ไส้กรองน้ํามันเคร่ือง ตรวจเช็คระบบ สํานักงานเลขานุการกรม
เบรค, เปล่ียนน้ํามันเกียร์ ของรถยนต์
หมายเลขทะเบียน ฮฮ-4768
ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060200-41891-
0702-0019/62

21 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ 2 ธ.ค. 63 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.อารีรัตน์ ยมาภัย พนักงานบริหารทั่วไป
Fuji Xerox รุ่น DocuCenter- สํานักงานเลขานุการกรม
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์
1105-01-12060100-14645-
0906-0008/57

22 จ้างซ่อมประตูห้องประชุม 401 8 ธ.ค. 63 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิลาวรรณ ฟูธรรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สํานักงานเลขานุการกรม

23 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ 9 ธ.ค. 63 กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมานิตย์ ศักด์ิสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Fuji Xerox รุ่น DocuCentre สํานักงานเลขานุการกรม
V3060 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-
01-12060100-20671-0906-
0001/61

24 จ้างพิมพ์ปก-บทสรุปผู้บริหารและ 9 ธ.ค. 63 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เข้าเล่มรายงานการสํารวจภาวะ กองสถิติสังคม 2. นายวิชาญ ชูรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
การทํางานของประชากร 3. นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน
 พ.ศ. 2563 จํานวน 350 เล่ม

25 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่ห้อ 15 ธ.ค. 63 กลุ่มประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
SAMSUNG รุ่น ML-4510ND สํานักงานเลขานุการกรม
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-
12061000-13513-0942-0006/56

26 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ํามันเคร่ือง,เปล่ียน 18 ธ.ค. 63 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนําโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
ไส้กรองน้ํามันเคร่ือง,เปล่ียนไส้กรอง สํานักงานเลขานุการกรม
อากาศ ของรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ฮว-1193 ยี่ห้อย โตโยต้า
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12060200-17733-0702-0002/59
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27 จ้างพิมพ์รายงานสรุปผลที่สําคัญ 22 ธ.ค. 63 กลุ่มสถิติแรงงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ภารดี แซ่เฮง นักวิชาการสถิติชํานาญการ
การสํารวจแรงงานนอกระบบ กองสถิติสังคม 2. นส.พัชยา เลาลุทแสน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พ.ศ. 2563 (ฉบับ Pocket Book) 3. นส.พรรชน์ชญมน แจ้งถ่ินป่า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จํานวน 500 เล่ม

28 จ้างพิมพ์แบบสอบถามโครงการสํารวจ 22 ธ.ค. 63 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1. นส.ปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 และบริการ  2. นส.โสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
จํานวน 64,000 แบบ กองสถิติเศรษฐกิจ 3. นายอนุพงศ์ ทองแท้ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

29 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ 24 ธ.ค. 63 ฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรทัย สงวนพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-V5070 กองบริหารจัดการระบบสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-
12060100-41863-0906-0002/62

30 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์สําเนา ยี่ห้อ RISO 24 ธ.ค. 63 กลุ่มสารบรรณ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรเดช ธรรมโกศล นายช่างพิมพ์ชํานาญงาน
รุ่น RZ 370 หมายเลข 81800449 สํานักงานเลขานุการกรม
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12060100-9606-0916-0001/54

31 จ้างดําเนินการติดต้ังเลขหมาย 24 ธ.ค. 63 กลุ่มสถิติเพ่ือการบริหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกนกพร พูลศรีสุขตระกูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โทรศัพท์  จํานวน 2 เลขหมาย งานภาครัฐ 2

กองสถิติสาธารณมติ

32 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์และ 25 ธ.ค. 63 กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายบดินทร์ อึ่งทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS) กองสถิติสังคม
รวมจํานวน 2 เคร่ือง ดังนี้ กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ
1.จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและวิชาการสถิติ
ยี่ห้อ Lenove รุ่น Thinkcentre
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-
12061000-18585-0938-0249/59
2. ซ่อมเคร่ืองสํารองไฟฟ้า (UPS)
SYNDOME รุ่น Icon-800LED
หมายเลขครุภัณฑ์ 
สนว-0949-007-04/57

33 จ้างดําเนินการเกี่ยวกับระบส่ือสาร 28 ธ.ค. 63 กล่มสารบรรณ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรนุช  บุญแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
สํานักงานเลขานุการกรม

34 จ้างซ่อมเคร่ือง Printer ยี่ห้อ 29 ธ.ค. 63 กลุ่มสถิติเพ่ือการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.อมรศรี ประทุม นักวิชาการสถิติชํานาญการ
SAMAUNG รุ่น Pro Express บริหารงานภาครัฐ 1
M403ND หมายเลขครุภัณฑ์ กองสถิติสาธารณมติ
1105-07-12061000-18755-
0942-0058/59
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35 จ้างเปล่ียนสายพานไทม์ม่ิงและตรวจ 7 ม.ค. 64 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฐิติวัฒน์ รัตนา พนักงานขับรถยนต์
เช็คช่วงล่าง ของรถยนต์ โตโยต้า สํานักงานเลขานุการกรม
หมายเลขทะเบียน ฮล-127 
หมายเลขครุภัณฑ์1105-01-
12060200-16315-0702-0005/58

36 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh 15 ม.ค. 64 กลุ่มระบบภูมิสาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.สายชล ทองกันยา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
รุ่น MP3352SP หมายเลขครุภัณฑ์ สารสนเทศสถิติ
1105-04-12060100-13740-0906- กองนโยบายและ
0009/56 วิชาการสถิติ

37 จ้างดําเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือนาร 19 ม.ค. 64 กลุ่มระบบภูมิสาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.สายชล ทองกันยา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
(ระบบ GIN PHONE) สารสนเทศสถิติ
กับหมายเลข 0 2142 1288 กองนโยบายและ
จํานวน 1 เลขหมาย วิชาการสถิติ

38 จ้างดําเนินการเกี่ยวกับระบบส่ือสาร 20 ม.ค. 64 กลุ่มสถิติการเกษตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนวันต์ ฉิมวงศ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
(เปล่ียนระบบหมายเลขโทรศัพท์) กองสถิติเศรษฐกิจ

39 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ Inkjet ชนิดสี 27 ม.ค. 64 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรทัย สงวนพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
ยี่ห้อ HP Photosmart รุ่น D5360 กองบริหารจัดการ
หมายเลขครุภัณฑ์ ระบบสถิติ
สนว-0943-001-04/51

40 จ้างพิมพ์แผ่นพับโครงการสํารวจ 27 ม.ค. 64 กลุ่มสถิติธุรกิจการค้า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.ปัทมาวดี ทองดอนอ่อน นักวิชาการสถิติชํานาญการ
ยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2564 และบริการ 2.นส.ธาราทิพย์ ประพันธ์พจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
จํานวน 15,000 แผ่น กองสถิติเศรษฐกิจ 3.นส.โสภิดา ฉิมแสง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

41 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 28 ม.ค. 64 กลุ่มช่วยอํานวยการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวัฒนา เอี่ยมอรุณไทย เจ้าหน้าที่เทคนิค
ยี่ห้อ ACER รุ่น Veriton M4620G สํานักงานเลขานุการกรม
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-
12061000-135373-0938-0063/56

42 จ้างพิมพ์รายงานตัวช้ีวัดด้าน 1 ก.พ. 64 กลุ่มงานวิเคราะห์และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นส.อังสนา เพชรศักด์ิวงศ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พยากรณ์สถิติเศรษฐกิจ 2. นายฐิติวัฒน์ แก้วอําดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พ.ศ. 2562  จํานวน 700 เล่ม กองสถิติพยากรณ์ 3. นายชัชวาลย์ กองน้ํา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

43 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ 5 ก.พ. 64 กลุ่มพัฒนาแผนที่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนเดช นงค์นวล นายช่างศิลป์ชํานาญงาน
KYOCERA รุ่น TAKalfa 221 สถิติภูมิภาค 2
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04- กองนโยบายและ
12060100-10764-0906-0002/54 วิชาการสถิติ
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แบบ ผ.ท. 2 ศูนย์/สํานัก แต่งตั้ง/มอบหมาย
บันทึกขออนุมัติ ให้ปฏิบัติหน้าที่

ส่วนกลาง

ลําดับที่ ช่ือโครงการ รายช่ือ ตําแหน่ง

44 จ้างซ่อมเคร่ือง  Scanner ยี่ห้อ 8 ก.พ. 64 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.จิระนันท์ พันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
Avision Duplex Color AV122C2 กองสถิติพยากรณ์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-
12061000-14824-0946-0016/57

45 ซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji 17 ก.พ. 64 กลุ่มจัดเก็บข้อมูล พ้ืนที่ 3 ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.เพ็ญศรี แก้ววิเชียรโชติ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
Xerox รุ่น Docucenter - IV4070 กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-
12060100-14647-0906-0010/57

46 จ้างซ่อมเคร่ืองโทรสารแบบใช้ 23 ก.พ. 64 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.จิระนันท์ พันธรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
กระดาษธรรมดา ยี่ห้อ RICOH รุ่น AFICIO กองสถิติพยากรณ์
SP 311SFN หมายเลขครุภัณฑ์
1105-05-12060100-16172-0914-
0004/57

47 จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า 2 มี.ค. 64 กลุ่มช่วยอํานวยการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายภูริ จันทร์รุ่งโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
หมายเลขทะเบียน ฮพ-9094 สํานักงานเลขานุการกรม 2.นายนําโชค ชุ่มพ่ึง พนักงานขับรถยนต์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- 3.นายรวมยศ คล่องบัญชี พนักงานขับรถยนต์
12060200-12939-0702-0017/55

48 จ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ 8 มี.ค. 64 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผู้ตรวจรับพัสดุ นางวิมลพร รัตนศรีสมพร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
KYOCERA รุ่น TASKlfa 4002i ศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-85- ภาครัฐ
12060100-19755-0906-0002/60

49 จ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 11 มี.ค. 64 กลุ่มพัฒนาระบบ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคหบดี ถนอมศักด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ
(สาย DP Port) ยีห้อ Lenove รุ่น สารสนเทศ 
Lenovo รุ่น Think Centre M700 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02- และการส่ือสาร
12061000-18453-0938-0117/59

50 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับแรงดัน 22 มี.ค. 64 กลุ่มประสานสถิติระดับ ผู้ตรวจรับพัสดุ นส.เกษร แจ้งไชยศรี นักวิชาการสถิติปฏัติการ
กระแสไฟฟ้า ยี่ห้อ APC พ้ืนที่ 
รุ่น Back-UPS RS500VA กองบริหารจัดการระบบสถิติ
หมายเลขครุภัณฑ์ สบส-0949-
005-04/54

รวม  50   เรื่อง รวม  79  ราย
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

1 จัดจ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์ราชการ ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

2 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง  โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2565

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4 จัดซื้อหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

5 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

6 จัดจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2563 ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

7 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง  โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๖ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

3.นายเอกสุนทร  บุรณนัฎ พนักงานสถิติ

8 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

9 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ เคียวเซร่า ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

10 จัดซื้อหมึกพิมพ์สําเนา และกระดาษไขมาสเตอร์ ๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถิติ

11 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับ Tablet  ประจําปีงบประมาณ 2564 ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวงศกร  สว่างเนตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ส่วนภูมิภาค

การรายงาน เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้าง

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

12 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

14 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุพีร์  ชายหาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

15 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

16 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

17 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

18 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  ศรีดาชาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

19 จัดจ้างตรวจสภาพและบํารุงรักษารถยนต์ ๖ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

20 จัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (ผ้าปิดจมูกใยสังเคราะห์ 3 ช้ัน) ๒๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฉัตรกาญจน์  กิตยวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

เพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณครัวเรือน โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ 2.นายวรชัย  ลิมปนะปรีชาวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ของประชากร พ.ศ. 2564 3.นางสาวสุวารี  วงษ์ชมภู ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

21 จัดซื้อสเปรย์อนามัยสําหรับล้างมือ เพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณครัวเรือน ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายวงศกร  สว่างเนตร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางกรรณิกา  พาจังหรีด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

22 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๖ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิวัตร  มาเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

23 จัดจ้างทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๒๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรุทธ์ิ  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

24 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

25 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุกิจ  สันธนากร พนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

26 จัดจ้างทําเอกสารในการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวอรวรรณ  วิเชียรวรรณ พนักงานสถิติ

3.นางสาวภิญญดา  ลันดา พนักงานสถิติ

27 จัดซื้อวัสดุในการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติงานสนามระดับเจ้าหน้าท่ี ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักรกฤษ  ดิลกศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

28 จัดจ้างทําป้ายไวนิล ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดาภา  คํารังษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

29 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 5653 ฉะเชิงเทรา ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาญณรงค์  บําเพ็ญกิจ พนักงานสถิติ

30 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4  80 แกรม ๑๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกานดา  นิยม พนักงานสถิติ

31 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564  (ผ้าเช็ดตัว) 2.นางสาวภิญญดา  ลันดา พนักงานสถิติ

3.นางสาววารินทร์  ฉํ่าสมบูรณ์ พนักงานสถิติ

32 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจ ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตตนา  ยอมิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564  (กระเป๋าสะพาย)

33 จัดซื้อหมึกสี Brother  ๑๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาญณรงค์  บําเพ็ญกิจ พนักงานสถิติ

34 จ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

35 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

36 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 11 หมายเลข ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีเรือตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

37 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจิรวัฒน์  ไชยอิทธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

38 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจิรวัฒน์  ไชยอิทธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

39 จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  ๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.ว่าท่ีร้อยตรีวัชระ  ทองมา พนักงานสถิติ

3.นายขจรศักด์ิ  กุลติยะรัตนะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

40 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"  ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจิรวัฒน์  ไชยอิทธิรุจน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

41 จัดจ้างทําป้ายไวนิล ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

42 จัดจ้างทําคู่มือสําหรับเจ้าหน้าท่ีวิชาการ และพนักงานแจงนับ ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

43 จัดจ้างทําของสมนาคุณสําหรับมอบให้ครัวเรือนตัวอย่าง ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมจิตต์  โพธ์ิชัยสาร พนักงานสถิติ

44 จัดซื้อของสมนาคุณ โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวณัชชา  ฟองสมุทร พนักงานสถิติ

3.นายอภิรักษ์  ชินอมรเลิศ พนักงานสถิติ

45 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยนาท ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอุทัย  ศรีสุยิ่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

46 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์ วิสุทธิแพทย์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

และวางแผน

2.นางสาวนภสร  ยังประโยชน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายบดินทร์  อับดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

47 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

48 จัดจ้างทําอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ

49 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจษฎา  อาชีวะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

50 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจารุวรรณ  วิทยานุกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสถิติ

51 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภสร  ยังประโยชน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

52 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภสร  ยังประโยชน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

53 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภา  เฟ่ืองศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

54 จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวจรรย์สมร  สืบจุ้ย พนักงานสถิติ

3.นางประภาศรี  ขาวมงคล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

55 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนฤมล  บางชะลา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

56 จัดจ้างทําอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายบดินทร์  อับดุลสลาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

57 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภา  เฟ่ืองศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

58 จัดซื้อของสมนาคุณ (ผ้าขนหนู) ๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางนิภา  เฟ่ืองศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

59 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๑๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภา  เฟ่ืองศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

60 จัดจ้างทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

61 จัดจ้างทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

62 จัดจ้างทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

63 จัดจ้างทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

64 จัดจ้างทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนาตยา  พันธุเดช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

65 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภา  เฟ่ืองศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

66 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ืองและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์สํานักงานฯ ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพัชรี  งาเจือ พนักงานสถิติ

67 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

68 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีแดงขาว เน่ืองในวันคล้ายวันพระราช ๑๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

69 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

70 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

71 จัดซื้อของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนคร  เวศน์เรืองสันติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายชัชชัย  พัดชา พนักงานสถิติ

3.นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

72 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครนายก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอัมพร  กตัญญู พนักงานสถิติ

73 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

74 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

75 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข

บรมนาถบพิตร
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

76 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

77 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมบัติ  สะพลอย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พ.ศ. 2564 2.นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

3.นายชนะชัย  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

78 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน  (ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) ๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประสิทธิพร  ศรนุวัตร พนักงานสถิติ

79 ขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวพัชรินทร์  เอี่ยมแจ้ง พนักงานสถิติ

3.นายกฤษดา  พุทธศศิธร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

80 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสมเกียรติ  วงศ์ผลบุญ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พ.ศ. 2564  (ผ้าขนหนู) 2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวจันทร์เพ็ญ  นุ่มคล้าย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

81 จัดจ้างทําร่ม เพ่ือเป็นของสมนาคุณ โครงการสํารวจพฤติกรรมด้าน ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรสุดา  นุชบ้านป่า เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวพัชรินทร์  เอี่ยมแจ้ง พนักงานสถิติ

4.นางภีภัทราภรณ์  สุกใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

82 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๓ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

83 เช่าอาคารสํานักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงานฯ ๕ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

84 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

85 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

86 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

87 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงเดือนพฤศจิกายน 2563 ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

88 ขอเช่าอาคารสํานักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ประจําเดือนตุลาคม 2563

89 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงเดือนพฤศจิกายน 2563 ๒๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

90 จัดจ้างซ่อมบํารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

91 ขอเช่าอาคารสํานักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน ๓๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563

92 จัดซื้อพานพุ่ม เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

93 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

94 ขอเช่าอาคารสํานักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน ๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ประจําเดือนธันวาคม 2563

95 จัดซื้อของตอบแทนครัวเรือน โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาววราภรณ์  เกื้อนุ่น พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุพรรณี  ทรัพย์มาก พนักงานสถิติ

96 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพจน์  ธีรเวช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

97 จัดจ้างจัดทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

98 ขอเช่าอาคารสํานักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน ๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

99 จัดจ้างจัดทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

100 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

101 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

102 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

103 จัดซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ๒๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

104 จัดซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์สําเนาโรเนียว ย่ีห้อริโซ่ รุ่น RN 2050W ๒๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

105 จัดจ้างซ่อมบํารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

106 จัดจ้างจัดทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๓ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

107 ขอเช่าอาคารสํานักงานเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุครุภัณฑ์ของสํานักงาน ๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

108 จัดจ้างทําตรายาง ๑๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

109 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

110 จัดจ้างจัดทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๑๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

111 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๙ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

112 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกันต์ฤทัย  ปองรัก พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

113 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกันตรัตน์  รามาส เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายศิวกร  อุตอามาตย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวชีวรัตน์  แซ่ล้ิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

114 จัดจ้างทําป้ายฟิวเจอร์บอร์ดพิมพ์อิงค์เจ็ท ๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางทิพยรัตน์  ไพบูรณ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

115 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

116 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดโทนสีแดงขาว เน่ืองในวันคล้ายวันพระราช ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

117 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

118 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

119 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

120 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราข

บรมนาถบพิตร

121 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 (ผ้าขนหนู)

122 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวณมน  นิกรวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุมาลี  บัวทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

123 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ123 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

124 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 804 ชุด ๑๖ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณมน  นิกรวงษ์ พนักงานสถิติ

125 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จํานวน 45 ชุด ๑๖ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณมน  นิกรวงษ์ พนักงานสถิติ

126 จัดจ้างเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 8 หมายเลข ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

127 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

128 จ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

129 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

130 จัดซื้อบริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

131 จัดซื้อบริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

132 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ๒๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

133 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

134 จัดซื้อบริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

135 จัดซื้อของสมนาคุณ โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564

136 จัดซื้อของสมนาคุณ โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายประณต  อุ่นเมือง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2564 2.นายสุมิตร  สุทธิปรีชาวงศ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

137 จัดจ้างล้างทําความสะอาดและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนุสรา  ฤกษ์ธิศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

138 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนรถยนต์ ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

139 จัดซื้อบริการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๐ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

140 จัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จํานวน 9 หมายเลข ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

141 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

142 จัดจ้างทําพวงมาลา ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองกิตต์ิ  รุ่งราษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

143 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

144 จัดจ้างทําพวงมาลา ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกัญญพัชร  พุ่มพวง พนักงานสถิติ

145 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเรืองกิตต์ิ  รุ่งราษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

 

146 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

147 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

148 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดารณี  ศิริเรือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

149 จัดซื้อผ้าห่ม สําหรับใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ ๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางยุพิน  แสงทอง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2564 2.นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นายธนัช  พ่ึงประจวบ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

150 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

151 จัดซื้อผ้าขนหนู  สําหรับใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางยุพิน  แสงทอง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

สํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายชญานนท์  ศรียา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นายเรืองกิตต์ิ  รุ่งราษี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

152 เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

153 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

154 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสาธิต  ประทุม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

155 จัดจ้างพิมพ์คู่มือ (สปค.63) ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

2.นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

156 จัดจ้างพิมพ์แบบ (สปค.63) ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

2.นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

157 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจิรัชญาภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

158 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  วิเชียรแลง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

159 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง ๑๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

2.นายสาธิต  ประทุม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวจิรัชญาภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

160 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

161 จัดจ้างทําของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

162 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสังวาลย์  นัทธีเจริญ พนักงานสถิติ

2.นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ2.นางกวินชฎา  สุภะคุตป์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวกุศลิน  เกษรศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

163 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพร  คุณากรสกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

2.นางสาวจิรัชญาภรณ์  วงศ์พิทักษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

164 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถิติ

165 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภัสธธร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

166 จัดจ้างทําตรายาง ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ

167 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภัสธธร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

168 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภัสธธร  ดาจันทร์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

169 จัดจ้างทําแก้วเก็บความเย็นเพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณ โครงการสํารวจภาวะ ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางสาวชบา  รอดผา พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุทิชา  สัจจปัญญาพล พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

170 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

และสังคมของครัวเรือน 

171 จัดจ้างล้างทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

172 จ้างเหมาทําความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

173 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาววารุณี  พนมสวย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

174 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

175 จัดจ้างทําตรายาง ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

176 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  หนิมสุข ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

177 จัดซื้อนํ้าด่ืม ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

178 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายศุภกร  ปุรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

179 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

180 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

181 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

182 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางผานิต  นางแย้ม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวณัญวนิศา  ดอนถวิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

183 จัดซื้อนํ้าด่ืม ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

184 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยธิดา  เพียรจิตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

185 จัดซื้อนํ้าด่ืม ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

186 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการ สศส.64 (แก้วเยติ) ๒๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นายศุภกร  ปุรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวจิตรลดา  ทองสะอาด พนักงานสถิติ

187 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สอ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ

188 จัดซื้อนํ้าด่ืม ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

189 จัดซื้อนํ้าด่ืม ๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

190 จัดซื้อของตอบแทนให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางอุษณี  ทองมี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ด้านสุขภาพของประชากร  พ.ศ. 2564 2.นายศุภกร  ปุรรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นายปกรณ์  บุญกล่ัน พนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

191 จัดซื้อนํ้าด่ืม ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

192 จัดซื้อนํ้าด่ืม ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุรางค์  โรจนัย พนักงานสถิติ

193 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวสดใส  สอิ้งทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

194 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสดใส  สอิ้งทอง พนักงานสถิติ

195 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๙ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

196 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

197 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

198 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ประจําปี 2563

199 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

200 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางสาววันเพ็ญ  ภู่มณีวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสดใส  สอิ้งทอง พนักงานสถิติ

201 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวสดใส  สอิ้งทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

202 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวสดใส  สอิ้งทอง พนักงานสถิติ

203 จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-7120  เคร่ืองถ่ายเอกสาร KYOCERA ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

รุ่น TASKalfa-3212i  จํานวน 1 กล่อง

204 จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร TK-7120  เคร่ืองถ่ายเอกสาร KYOCERA ๑๖ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

รุ่น TASKalfa-3212i  จํานวน 2 กล่อง

205 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจําปี 2564
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ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

206 จัดซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์สํานักงาน ประจําปี พ.ศ. 2564 ๒๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนํ้าเพชร  พรหมภักดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

207 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๓๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

208 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวสดใส  สอิ้งทอง พนักงานสถิติ

3.นางสาวประนอม  จันทรดี พนักงานสถิติ

209 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

210 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวิภาพรรณ  แสงสว่าง พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

211 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

212 จัดจ้างเหมาทําของท่ีระลึกโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564

213 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

214 จัดจ้างเข้าเล่มรายงานสมุดสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ๒๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

215 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุทธิพัฒน์  ผ่องอ่อน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

216 จัดจ้างผลิตของท่ีระลึกงานโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ

ประชากร พ.ศ. 2564 2.นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถิติ

217 จัดซื้อวัสดุทําความสะอาดสํานักงาน ๑๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  แก้วงาม พนักงานสถิติ

218 จัดซื้อวัสดุ ๑๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

219 จัดซื้อวัสดุ ๑๙ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถิติ

220 จัดซื้อวัสดุ ๒๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  สังข์สุข พนักงานสถิติ

221 จัดซื้อวัสดุ ๒๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

222 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ศิริอ่อน พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

223 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

224 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอนันนัฎฐ์  อมลินภิรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล พนักงานสถิติ

3.นางสายฝน  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ



25

ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

225 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายกฤติธี  ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

226 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอนันนัฎฐ์  อมลินภิรม เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางนิตยา  เชษฐอุ่นเรือน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายธนาการ  ศีติสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

227 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายใจชนะ  อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุกัญญา  ฟักหว่าง พนักงานสถิติ

228 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๒๙ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นายใจชนะ  อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

229 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรัญชิดา  ต้ังชูวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

230 จัดจ้างทําร่มพร้อมสกรีนเพ่ือเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง ๒๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

โครงการสํารวจภาะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

231 จัดจ้างทําแก้วเก็บอุณหภูมิ เพ่ือเป็นของสมนาคุณครัวเรือน  ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสด์ิ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวสุกัญญา  ฟักหว่าง พนักงานสถิติ

3.นางสาวจงกล  ขํานํ้าคู้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

232 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐญา  ทศไกร พนักงานสถิติ

233 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ือง ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ233 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ือง ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภัทรานิษฐ์  เงินลาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

234 จัดซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงกล  ขํานํ้าคู้ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

235 จัดจ้างทําตรายาง ๓๐ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพีรพัฒน์  ขุนทอง พนักงานสถิติ

236 จัดซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ท่ีไม่ใช่ยารักษาโรค ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทศพร  สอนโต เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

237 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจิตรหทัย  ปัตตาลาโพธ์ิ พนักงานสถิติ
ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564

238 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ประจําเดือนตุลาคม 2563 ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

239 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจําเดือนตุลาคม 2563 ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

240 จัดจ้างทําอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๕ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

241 จัดจ้างทําอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๑๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

242 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอํานวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

243 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางวนาวรรณ  แท่นพรหม ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และสังคมของครัวเรือน และวางแผน

2.นางวลัยพรรณ  ไพรวงศ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

244 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอํานวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

245 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

246 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจําปี 2563 ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอํานวย  นามรักษ์ พนักงานสถิติ

247 จัดจ้างทําตรายาง ๑๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงนุช  แก้วมาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

248 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

249 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนาตยา  ไล้ฉิม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

250 จัดจ้างทําตรายาง ๑๖ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงนุช  แก้วมาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

251 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

252 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักรินทร์  สีสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

253 จัดทําประกันภัยรถราชการ ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

254 จัดจ้างทําอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวัน ๑๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

255 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาววลัยพรรณ  ไพรวงษ์ พนักงานสถิติ

3.นางนงค์นุช  แก้วมาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

256 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด ๑๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงนุช  แก้วมาก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

257 จัดจ้างทําอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวัน ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

258 จัดจ้างทําอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืมและอาหารกลางวัน ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุกัญญา  นาคาแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

259 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง (100%)  โครงการสํารวจ ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

260 จัดซื้อแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกิติพร  สําราญร่ืน พนักงานสถิติ

261 จัดจ้างนํารถยนต์ราชการเข้ารับการตรวจเช็คระยะ เช็คสภาพยางรถยนต์ ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกิติพร  สําราญร่ืน พนักงานสถิติ

ตรวจสภาพและเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ือง
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

262 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสุธิดา  ตะวันพิสมัย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนันทิยา  สุกะระ พนักงานสถิติ

263 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวภคภรณ์  เกษสังข์ พนักงานสถิติ

264 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

265 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจรรยารักษ์  ภู่ภีโญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

266 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวแสงเดือน  เทพกุล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางดวงพร  พลโคตร พนักงานสถิติ

267 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวไพรัตน์  ทองบุญมา พนักงานสถิติ

268 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

269 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางเสาวณี  อุตศรียา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกาญจนาพร  ฤาชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

270 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช" ๑๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประจําปี 2564

271 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร ๑๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

 มหาราช "  ประจําปี 2564

272 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ 1.นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางพรปวีณ์  ทวีพริสร พนักงานสถิติ

3.นายสุภชัย  กองกะมุด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

273 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

274 จัดซื้อปล๊ักไฟพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

275 จัดจ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศสํานักงานฯ จํานวน 2 เคร่ือง ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

276 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกําแพงเพชร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายณัฐกิตต์ิ  จิตต์ประสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการ

277 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย ๒๙ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

278 เช่าอาคารเป็นท่ีเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ เอกสารรายงานต่างๆ ๒๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

279 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน2.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางรัตติกาล  ดอนชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

280 จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)  ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน2.นายสุธี  เรืองเจริญ พนักงานสถิติ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

281 จัดเช่าอาคารสํานักงาน ๓๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน2.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางรัตติกาล  ดอนชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

282 จัดจ้างทําเส้ือคอกลมพิมพ์ด้วยระบบซับลิเมช่ันเต็มตัว ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน2.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวอรอนงค์  สุยะเทพ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

283 จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ราชการครบกําหนดตามระยะเวลา ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน2.นายปุญญพัฒน์  แก้วเป็ง พนักงานสถิติ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

284 จัดจ้างทําหน้ากากอนามัยชนิดผ้าพร้อมพิมพ์โลโก้แบบไม่จํากัดสี ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน2.นางสาวศิริยุพา  วงศ์ชัย พนักงานสถิติ

3.นางนภัสกร  คุณเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

285 จัดจ้างซ่อมเคร่ือง Printer  ย่ีห้อ Canon ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

286 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

287 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ287 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

288 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนิตยา  ปะอินทร์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

289 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปุณณภา  รัตนบุรี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ประชากร พ.ศ. 2564 2.นางนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

290 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  คําต๊ะ พนักงานสถิติ

291 จัดซื้อหมึกพิมพ์ ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

292 จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร ๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

293 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอังศุชวาล  คําต๊ะ พนักงานสถิติ

294 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๓ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

295 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

296 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๓ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนิทัศน์  จิณะเสน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

297 จัดซื้อของสมนาคุณให้กับครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวทองงาม  อัศวเมฆากุล ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผนและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

298 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฎฐณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

299 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนกนันท์  ตาจันทร์ดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

300 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชนกนันท์  ตาจันทร์ดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ

3.นางสาวณัฎฐณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

301 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนกนันท์  ตาจันทร์ดี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

302 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอลอ ย่ีห้อ SHARP ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

303 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ SHARP ๑๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ

304 จัดจ้างทําตรายาง ๑๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

305 จัดจ้างซ่อมรถยนต์สํานักงาน ๑๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฎฐณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

306 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพิมพา ขําศรี พนักงานสถิติ

307 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววทันศนี  หลํ่ารัศมี พนักงานสถิติ

308 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๓ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววทันศนี  หลํ่ารัศมี พนักงานสถิติ

309 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๓ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ

310 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาววิลาวันย์  เสง่ียมแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

311 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาววิลาวันย์  เสง่ียมแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

312 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ครัวเรือน 2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

313 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ๑๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาววิลาวันย์  เสง่ียมแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

314 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันยุทธหัตถีของสมเด็จ ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พระนเรศวรมหาราช 2.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวรุ่งรัตน์  อินทร์เอม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

315 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนตัวอย่าง  โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 ๒.นางสาวปิยนุช  ไพศาลธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวแสงดาว  อยู่กรุด พนักงานสถิติ

316 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

317 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนตัวอย่าง  โครงการสํารวจพฤติกรรม ๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายณัฐชัย  ค่ายแก้ว พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรกนก  จิณะ พนักงานสถิติ

318 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

319 จัดจ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์สํานักงาน ๑๙ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

320 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรรณวิภา  ใจเสียง พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

321 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพัฒนา  อุตรพงษ์ พนักงานสถิติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

322 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

323 จัดจ้างทําตรายาง ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพัฒนา  อุตรพงษ์ พนักงานสถิติ

324 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นายธงชัย  วงศ์ขัติย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางรุ่งทิวา  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

325 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิไลวรรณ  มหาวรรณศรี พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

326 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จํานวน 2 พาน ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางสาวภควรรษ  ทวีเดช นักวิชการสถิติปฏิบัติการ

327 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัจฉรา  ชูคันหอม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายอุทิศ  ทาทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายธงชัย  วงศ์ขัติย์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

328 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ ๒๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลวรรณ  ภิรมย์วงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

329 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 16 รายการ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางดวงพร  สุวรรณฉัตรศิริ พนักงานสถิติ

330 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564  (เส้ือยืดกีฬา) 2.นางสุพรรณิการ์  มหาวัน พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิติยา  เจศรีชัย พนักงานสถิติ

331 จัดจ้างปร้ินปกสีเข้าเล่มสันกาว ๑๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

332 จัดซื้อเส้ือยืดกีฬา ย่ีห้อ Look  เพ่ือเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชวลิต  ธีรกีรยุต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสุพรรณิการ์  มหาวัน พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิติยา  เจศรีชัย พนักงานสถิติ

333 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางอัจฉรา  ทองอ่อง พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

334 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด ๑๓ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

335 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด ๒๓ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑารัตน์  แก้วพรหม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

336 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

337 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางอัจฉรา  ทองอ่อง พนักงานสถิติ

3.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

338 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

339 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

340 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นายสมบูรณ์  คงเมืองคํา พนักงานสถิติ

3.นางจินตนา  เลิศคํา พนักงานสถิติ

341 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

342 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ๑๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นายพีระ  สุทธนันท์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

343 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถิติ

3.นางสาวอัจฉรา  สิงหะ พนักงานสถิติ

344 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

345 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

346 จัดซื้อพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

347 จัดซื้อพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายปรีชา  พูลมี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

348 จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

349 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนภดล  อุตรพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

350 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

351 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนภดล  อุตรพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

352 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

353 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนภดล  อุตรพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

354 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"  ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนภดล  อุตรพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

355 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ355 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

356 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายนภดล  อุตรพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

357 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด   ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

358 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

359 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

360 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

361 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

362 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือน ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศิริพรรณ  วงค์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวอรทัย  บัวระภา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางณัฐรดา  จันทวงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

363 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางพรทิพย์  เพ็ชรชูชาติ พนักงานสถิติ

3.นางสาวตอง  สุขเมือง พนักงานสถิติ

364 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนงลักษณ์  ขุนโต นักวิชาการสถิติชํานาญการ

365 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

366 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

367 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

368 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

369 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

370 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นายชานนท์  กาศสมบูรณ์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวภัณฑิลา  ส่างแก้ว พนักงานสถิติ

371 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

372 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

373 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

374 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

375 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

376 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวภัณฑิลา  ส่างแก้ว พนักงานสถิติ

3.นายสันติ  ชัยวิรัช ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

377 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

378 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

379 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

380 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

381 จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมบํารุงรถยนต์ ๑๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

382 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

383 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

384 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

385 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

386 เช่าห้องแถวเอกชน เพ่ือใช้เก็บพัสดุ ครุภัณฑ์ และเอกสารต่างๆ ของ ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สํานักงาน

387 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

388 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

389 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นายอภิเดช  สันตวงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

390 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

391 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายป้อมชัย  ยอดย่ิง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผนประชากร พ.ศ. 2564 และวางแผน

2.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ2.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

392 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายอักษร  วิมล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาววรัญญา  วิไลกุล พนักงานสถิติ

3.นางสาววาสนา  จันตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

393 จัดซื้อพัสดุตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี ๒๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายป้อมชัย  ยอดย่ิง ผู้อํานายการกลุ่มวิชาการสถิติ

76 จังหวัด และวางแผน

394 จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวสุภาภรณ์  ฝ้ันชมภู พนักงานสถิติ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ

395 จัดจ้างทํากระเป๋าใส่เอกสารเพ่ือเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางสาวสุภาภรณ์  ฝ้ันชมภู พนักงานสถิติ

3.นางสาวจันทร์ศรี  สว่างใส พนักงานสถิติ

396 จัดซื้อผ้าขนหนูเพ่ือเป็นของตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวสุภาภรณ์  ฝ้ันชมภู พนักงานสถิติ

3.นางสาวจันทร์ศรี  สว่างใส พนักงานสถิติ

397 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๙ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ



35

ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

398 เช่าอาคารเพ่ือใช้เป็นท่ีทําการสํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

3.นางนงคราญ  ยาธัญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

399 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันจิรา  บุญมาลัย พนักงานสถิติ

400 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

401 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  ปัญเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

402 จัดจ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร (ของสมนาคุณ) โครงการสํารวจภาวะ ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

3.นายสุภาพ  ปัญเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

403 จัดจ้างทํากระเป๋าใส่เอกสาร (ของสมนาคุณ) โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางศิวพร  ปาระศรี พนักงานสถิติ

3.นางณันท์นภัส  ทับจันอัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

404 จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน ผู้ตรวจรับพัสดุ นายชาตรี  สุขเจริญ พนักงานสถิติ

405 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

406 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิสรา  พรมใจดี พนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

407 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิสรา  พรมใจดี พนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

408 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเทวัญ  เพชรไพศาล พนักงานสถิติ

409 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางเยาวภา  วงษ์วอน พนักงานสถิติ

410 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

411 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนาพงษ์  บุญชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

412 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

413 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชนิสรา  พรมใจดี พนักงานสถิติ

414 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564



36

ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

415 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

416 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจ ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางเยาวภา  วงษ์วอน พนักงานสถิติ

3.นายเทวัญ  เพชรไพศาล พนักงานสถิติ

417 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

418 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

419 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภัทรพล  แดงสีดา นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

420 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณัฐรินีย์  ศรีเมือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

421 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

422 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์พันธ์ุ  ปรัชญชรินกร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

423 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

424 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

2.นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

425 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

426 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

2.นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

427 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

428 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

และสังคม พ.ศ. 2564

429 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศุพิชชา  อาทะวงศ์ พนักงานสถิติ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ

3.นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

430 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายนํ้ามันเคร่ืองและเข็คระยะรถยนต์สํานักงาน ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

431 จัดซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายจักริน  เงินสายตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

432 จัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ ๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทิวานนท์  บัวทอง พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

433 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

434 จัดจ้างทําพวงมาลา ๑๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

435 จัดซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร ๑๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศุพิชชา  อาทะวงศ์ พนักงานสถิติ

436 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

437 จัดซื้อของสมนคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2564  (ผ้าห่มนาโน ผืนใหญ่)

438 จัดซื้อของสมนคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2564  (กระเป๋าผ้าสกรีนลาย)

439 จัดซื้อของสมนคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564  (ถุงผ้าขนาดใหญ่พิเศษ)

440 จัดซื้อของสมนคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณิศา  คล้ายมณี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564  (ผ้าเช็ดตัวขนาดจัมโบ้ ใหญ่พิเศษ)

441 จัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงและฟิล์มธรรมดารถยนต์ราชการ ๑๐ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายประวิทย์  แจงทนงค์ พนักงานสถิติ

442 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

และสังคมของครัวเรือน

443 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบํารุงรถยนต์ ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน443 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบํารุงรถยนต์ ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

444 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ๒๖ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

445 จัดจ้างทําตรายาง ๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

446 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกันทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

447 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๒๖ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกันทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

448 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุ่งกาล  บุราณรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นายปิ่นอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

449 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

2.นางมยุวรรณ  ศรีโย พนักงานสถิติ

3.นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง พนักงานสถิติ

450 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนครินทร์  เอี่ยมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

451 จัดซื้อนํ้าด่ืม ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

452 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

453 จัดจ้างทําตรายาง ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปิ่นอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

454 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

455 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

456 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นายธีรชัย  หนูจิต พนักงานสถิติ

3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

457 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

458 จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ ทะเบียน นข 7229 ขอนแก่น ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

459 จัดจ้างพิมพ์และเข้าเล่ม รายงานการประเมินผลการจัดงานเทศกาลไหม ๑๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติชํานาญการ

นานาชาติ ประเพณีผูกเส่ียว และงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

ประจําปี พ.ศ. 2563  (จํานวน 10 เล่ม)

460 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุ่งกาล  บุราณรักษ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นายปิ่นอนงค์  นาพิลา พนักงานสถิติ

3.นางสาวศิรินันท์  นามพรหม พนักงานสถิติ

461 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในงาน "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวร ๑๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  นาโพธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

มหาราช"  

462 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจงกล  ยงค์สถิตย์สุข นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายนครินทร์  เอี่ยมปาน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

463 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญาภรณ์  ง้าวกลาง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

464 จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์สํานักงาน ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุวิทย์  ปะกาเวสา พนักงานสถิติ

465 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" ๒๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมยุวรรณ  ศรีโย พนักงานสถิติ

466 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

467 จัดจ้างเหมาแม่บ้านทําความสะอาด ๒๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

468 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

469 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

470 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุภรา  ชุ่มขุนทด นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

471 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผุ้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 และวางแผน

2.นางสาวธมนภัทร  ครองห้วยบง พนักงานสถิติ

3.นางเตือนใจ  ทองสาย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

472 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

473 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564  (ผ้าขนหนูพร้อมโลโก้สํานักงาน) 2.ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ

3.นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

474 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจารุลักษณ์  ขันเงิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ด้านสุขภาพของประชากร  พ.ศ. 2564  (ผ้าขนหนูพร้อมโลโก้สํานักงาน)

475 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ

476 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพาธิศ  สุริยนต์ พนักงานสถิติ

477 จัดซื้อหมึกเคร่ืองพิมพ์ ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธํามรงค์  เคนคม พนักงานสถิติ

478 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครพนม ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ีร้อยตรีอดุลย์  เหมะธุรินทร์ พนักงานสถิติ

479 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๙ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

480 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

481 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลวรรณ  หย่องตระกูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

482 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๕ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

483 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๕ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

484 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงพล  บุญล้อม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

485 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

486 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

487 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

488 เช่าอาคารเอกชน ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

489 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

490 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลวรรณ  หย่องตระกูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

491 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

492 เช่าอาคารเอกชน ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

493 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

494 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

495 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอนุลักษณ์  อดทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

496 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด  เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

497 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงพล  บุญล้อม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

498 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

499 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

500 เช่าอาคารเอกชน ( เลขท่ี 316 ถนนอัษฎางค์ ตําบลในเมือง ) ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

501 เช่าอาคารเอกชน ( เลขท่ี 241   โฮมการ์เด้นวิลล์ หมู่ 6 ตําบลจอหอ ) ๑๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

502 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

503 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลวรรณ  หย่องตระกูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

504 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

505 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

506 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

507 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวปฐมาภรณ์  ศรลัมพ์ พนักงานสถิติ

3.นายศิริพงษ์  สกาวเฉลิมพงศ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

508 เช่าอาคารเอกชน ( เลขท่ี 316 ถนนอัษฎางค์ ตําบลในเมือง ) ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

509 เช่าอาคารเอกชน ( เลขท่ี 241   โฮมการ์เด้นวิลล์ หมู่ 6 ตําบลจอหอ ) ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

510 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

511 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกมลวรรณ  หย่องตระกูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

512 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นางสาวพวงผกา  ยศไกร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

513 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

514 เช่าอาคารเอกชน ( เลขท่ี 316 ถนนอัษฎางค์ ตําบลในเมือง ) ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

515 เช่าอาคารเอกชน ( เลขท่ี 241   โฮมการ์เด้นวิลล์ หมู่ 6 ตําบลจอหอ ) ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

516 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

517 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

518 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวธิดารัตน์  ทิพรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวกนกวรรณ  เสง่ียมศักด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

519 เช่าอาคารเอกชน ( เลขท่ี 316 ถนนอัษฎางค์ ตําบลในเมือง ) ๒๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางกัลยา  กล้าหาญ พนักงานสถิติ

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

520 เช่าอาคารเอกชน ( เลขท่ี 241   โฮมการ์เด้นวิลล์ หมู่ 6 ตําบลจอหอ ) ๒๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายธีรพงษ์  หวังอบกลาง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นายจิรัฐโชติ  สร้อยนอก ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

521 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๖ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวณีย์ชกานต์  วีรพจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

522 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

523 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

524 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

525 จัดจ้างทําร่มเพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจ ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายเสฏฐวุมิ  วรพุฒ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สิงห์ พนักงานสถิติ

3.นายสําเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

526 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

527 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

528 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

529 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสําเร็จ  มุ่งดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

530 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

531 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

532 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถิติ

533 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์  เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

534 จัดซื้อกระเป๋าผ้าเพ่ือเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

535 จัดซื้อกระเป๋าผ้าเพ่ือเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายยุทธพงษ์  วังเอก นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

3.นายวสันต์  อุตศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

536 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถิติ

537 จัดจ้างทําพวงมาลา ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

538 จัดจ้างทําพวงมาลา ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

539 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

540 จัดจ้างทําพวงมาลา ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

541 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

542 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

543 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

544 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

545 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด  เน่ืองใน "วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช" ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และ  "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

546 จัดซื้อแบตเตอร่ีรถยนต์ราชการ ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

547 จัดซื้อผ้าขาวม้า เพ่ือใช้ในโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ประชากร พ.ศ. 2564 2.นางดวงพร  จันปุ่ม พนักงานสถิติ

3.นางปาริชาติ  สมบูรณ์ พนักงานสถิติ

548 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

549 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

550 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางประภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

และสังคมของครัวเรือน 2.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

3.นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

551 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปริญญา  ภูสะทด พนักงานสถิติ

552 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

553 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

554 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภารัตน์  กัลธิยา พนักงานสถิติ

555 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนคร้วเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจ ๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ.2564 2.นายประจวบ ศรีเนตร พนักงานสถิติ

3.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

556 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

2.นางทิพวรรณ  บุญลํ้า ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวพัสตราภรณ์  สุขเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

557 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

558 จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

559 จัดจ้างทําป้ายไวนิล ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

560 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

561 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด  เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

562 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

563 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนัทลียา  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

564 จัดจ้างทําป้ายไวนิล ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนัทลียา  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

565 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

566 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

567 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

568 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ๘ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

569 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๑๑ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

570 จัดจ้างทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพ่ือนําไปสู่ ๑๕ ก.พ. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

SMART 101  ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ 2.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

571 จัดจ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ ๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

572 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๙ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

573 จัดจ้างทําความสะอาดฝ้าเพดานสํานักงานฯ ๑๘ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ตรวจรับพัสดุ นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

574 จัดจ้างซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๒ มี.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวเพ็ญภักด์ิ  ศรีพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายไพบูลย์  จักรพล พนักงานสถิติ

3.นายสมศักด์ิ  จันทะวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

575 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

576 จัดจ้างทํากระเป๋าผ้าสําหรับเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง ๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

577 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

578 จัดจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง ๖ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

579 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

580 จัดจ้างทําผ้าคลุมไหล่สําหรับเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

โครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางวัขนีย์  ไชยนํ้าอ้อม พนักงานสถิติ

3.นางสาวรดามณี  ชัยวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

581 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดเลย ผู้ตรวจรับพัสดุ นายทรงศักด์ิ  อาจแก้ว พนักงานสถิติ

582 จัดจ้างซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร จํานวน 1 เคร่ือง ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ

583 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นายจิรกร กุลสิงห์ พนักงานสถิติ

584 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

3.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

585 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

586 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

587 จัดจ้างทํากระเป๋าผ้าสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร คณะการมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางเมตตา  นันตะสุข พนักงานสถิติ

3.นางสากาญจนา  ศรีสุทัศน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

588 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

589 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

590 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

591 จัดจ้างซ่อมแซมและบํารุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กท 9014 ๒๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

สกลนคร
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

592 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

593 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  นามสมบัติ พนักงานสถิติ

594 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

595 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

596 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสิทธ์ิชัย  สดใส ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

597 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

598 จัดซื้อผ้าขนหนูเพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ ๑๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 ๒.นางสาวจันทิมา  สติภา พนักงานสถิติ

3.นางสาวปาณิสรา  ชูกิจวัฒนกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

599 จัดซื้อผ้าขนหนูนาโน เพ่ือใช้เป็นของตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจ ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางกัญญ์ลภัส มหิพันธ์ุ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวละเอียด ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางศิริสุดา  ต่อชัย พนักงานสถิติ

600 จัดจ้างทําอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอรษา  จันทะขัมมา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

601 จัดจ้างทําอาหารกลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางมณีพันธ์  จิตเย็น ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

602 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอารีพร  อุทัยเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

603 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอารีพร  อุทัยเรือง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

604 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายกําจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.ว่าท่ี รต.หญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

3.นายปกรณ์  พงษ์ไพรัตน์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

605 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี รต.หญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

606 จัดซื้อวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการสํารวจงานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟ ๑๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี รต.หญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

พญานาคโลก ประจําปี 2563 2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

607 จัดซื้อของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายกําจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.ว่าท่ี รต.หญิงนิภัษษร  สิงหศิริ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

608 จัดจ้างพิมพ์เล่มรายงานสรุปผลการสํารวจความพีงพอใจต่อการจัดงาน ๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

เทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก พ.ศ. 2563 2.นายรักเล่  เหมนิล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายณดุลย์  สิงหศิริ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

609 จัดซื้อของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายกําจร  ผาสอน เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายมลชัย  ภาษาเวทย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุชาดา  พยัพเมฆ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

610 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอุดมลักษณ์  หาวิชิต พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

611 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรนุช  ไอยรา พนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

612 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑาทิพ  จําปาลอย พนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

613 จัดจ้างทํากระเป๋าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะ ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวจีรภา  วงษ์ยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

614 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

615 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางกันยกร  จันทะสิม พนักงานสถิติ

616 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

617 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข 6618 หนองบัวลําภู ๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นายนภดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

618 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายนภดล  ภูกองชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

619 ขอจ้างทําป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ผังบุคลากร ๑๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกาญจนา  ชามนตรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

620 ขอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

621 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้คร้วเรือนตัวอย่างโครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

622 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวดุจฤดี  สุพรมอินทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

623 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ๒๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวรุ่งนภาพร  พุสิมมา พนักงานสถิติ

624 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอรนุช  ไอยรา พนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

625 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางภิษิฐ  ปางชาติ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

626 จัดจ้างงทําอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวพรวีนัส  ข่วงสิมมา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

627 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลําภู ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  สมทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

628 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอติกานต์  บัวคร้ืน พนักงานสถิติ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

629 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สอ เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

630 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

631 จัดจ้างทํากระเป๋าผ้า 600D ตามแบบพร้อมสกรีน 2 สี เพ่ือใช้เป็นของ ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
สมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564

632 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคงฤทธ์ิ  มลาฤทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

633 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ

634 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคงฤทธ์ิ  มลาฤทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

635 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ635 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัญชลี  ผการัตน์ พนักงานสถิติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

636 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคงฤทธ์ิ  มลาฤทธ์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

637 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญญารัตน์  พูนสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

638 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภินันท์  ประวันไหว้ พนักงานสถิติ

639 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันท่ีระลึกการต้ังเมืองอุดรธานี ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรลักษณ์  ทิพย์ทอง พนักงานสถิติ
ปีที่ 128 "

640 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน "วันยุทธหัตถี ประจําปี 2564" ๑๓ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรลักษณ์  ทิพย์ทอง พนักงานสถิติ

641 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภินันท์  ประวันไหว้ พนักงานสถิติ

642 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภินันท์  ประวันไหว้ พนักงานสถิติ

643 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภินันท์  ประวันไหว้ พนักงานสถิติ

644 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๔ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอภินันท์  ประวันไหว้ พนักงานสถิติ



49

ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

645 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๒๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 264

646 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรมด้าน ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ
สุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวปณิชา  สัตย์ธรรม พนักงานสถิติ

3.นางสาวนิรมล  ไชยะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

647 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเสด็จ  คํามา พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

648 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางบุษบา  บุญเจริญสุขทวี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

649 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวบุษยา  คงทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

650 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิษฐา  พิมพ์หล่อ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

651 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวบัวเพลิน  เหลือผล พนักงานสถิติ

652 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอนุชิดา  ปัญญาไว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

653 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอนุชิดา  ปัญญาไว ผู้ช่วยพนักงานสถิติผู้ช่วยพนักงานสถิติ

654 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๒๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางบุษบา  บุญเจริญสุขทวี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ประจําปี 2563

655 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางบุษบา  บุญเจริญสุขทวี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

656 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุฑามาศ  คํากุณา พนักงานสถิติ

พ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

657 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอนุชิดา  ปัญญาไว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
เน่ืองในวันยุทธหัตถี

658 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

659 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอํานาจเจริญ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจุรีรัตน์  ทาทอง ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายเสด็จ  คํามา พนักงานสถิติ

3.นางสาวอนุชิดา  ปัญญาไว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

660 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสุมลพร  ตะน่าน ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน

661 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๕ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

662 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

663 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

664 จัดซื้อของสมนาคุณเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน 

665 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"  ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

666 จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

667 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๒๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

668 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

669 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

670 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์สําเนา ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

671 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

672 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

673 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

674 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

675 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑๐ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

676 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

677 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

678 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

679 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

680 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ



51

ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

681 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

682 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

683 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

684 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

685 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

686 จัดจ้างเปล่ียนยางรถยนต์ ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

687 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑๐ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

688 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ๑๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวจีรภา  วงษ์ยา เจ้าพนักงานสถิติปฎิบัติงาน

พ.ศ. 2564 2.นายวิวัฒนา  ใสดวง พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

689 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๖ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

690 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวิวัฒนา  ใสดวง พนักงานสถิติ

691 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสิริกร  จันทะวงษ์ พนักงานสถิติ

692 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ692 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

693 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.ว่าท่ี ร.ต.ศักด์ิดา  เหล่าทอง พนักงานสถิติ

2.นายธนัยนันท์  สีมาพล พนักงานสถิติ

3.นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

694 จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสําหรับรถยนต์สํานักงานฯ ๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุทธญาณ์  ไชยรัตน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

695 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

696 จัดจ้างบริการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือน ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถิติ

697 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายกังวาลย์  ปัญโญกิจ พนักงานขับรถยนต์

698 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

699 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือน ๓๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนภางค์ภัทร  ชูขันธ์ พนักงานสถิติ

2.นางสาวธาราทิพย์  โยสีงาม พนักงานสถิติ

3.นางศิริญญา  เกกินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

700 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ย่ีห้อเคียวเซร่า ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

701 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564  (ร่มพับ 2 ตอน) 2.นางสาวนิธิชญา  อุ่ยตระกูล พนักงานสถิติ

3.นางวรรณ์ฑา  มาศเสม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

702 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นายตรรกวิทย์  รัตนพันธ์ พนักงานสถิติ

703 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนภางค์ภัทร  ชูขันธ์ พนักงานสถิติ

704 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิริญญา  เกกินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

705 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๒๙ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพัสดุ นางศิริญญา  เกกินะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

706 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  อินนาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

707 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวฐิติรัตน์  ไชยพรหม เจ้าหน้าท่ีสถิติ

708 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติ
และวางแผน2.นางสาวพิมพร  ภมรนาค พนักงานสถิติ

3.นางสาวภัทรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

709 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวจันทิมา  อินนาคม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

710 จัดจ้างทําพานพุ่ม  วันพ่อแห่งชาติ ประจําปี 2563 ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

711 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

712 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

713 จัดจ้างบริการอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

714 จัดจ้างปะยางของรถยนต์ประจําสํานักงาน ๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสราวุธ  เอียดชะตา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

715 จัดจ้างบริการอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

716 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวศรีสุวรรณ  นาคเพชร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถิติ

717 จัดจ้างบริการอาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ๒๙ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวฉัตรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถิติ

718 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

719 จัดจ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

720 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

721 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

722 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

723 จัดซื้อผ้าขนหนูเพ่ือเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

สํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

724 จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางอภิญญา  สุทธิ พนักงานสถิติ

725 จัดซื้อผ้าห่มนาโน เพ่ือเป็นของสมนาคุณให้แก่ครัวเรือนโครงการสํารวจ ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววาสนา  หนูแดง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564

726 จัดจ้างทําพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

727 จัดซื้อของสมนาคุณครัวเรือนโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๑๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564  (ผ้านวม)

728 จัดซื้อของสมนาคุณครัวเรือนโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ของประชากร  พ.ศ. 2564  (ผ้าขนหนู) 2.นายอิสมะแอ  เจ๊ะกา พนักงานสถิติ

3.นางสาวโรสฮานี  สะแม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

729 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

730 จัดซื้อหมึกเลเซอร์ ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมประสงค์  สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

731 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

732 จัดซื้อหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

733 จัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

734 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

735 จัดจ้างทําตรายาง ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

736 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

737 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

738 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

739 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๖ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

740 จัดซื้อหมึกพิมพ์สําเนาระบบดิจิตอล Riso  รุ่น SF  สีดํา ๑๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

741 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

742 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

743 จัดจ้างทําตรายาง ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

744 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  (ตลับหมึก) ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

745 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

746 จัดซื้อของสมนาคุณตอบแทนครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจ ๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

747 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น FS-6530 MFP ๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

748 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๖ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

749 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา  พนักงานสถิติ

2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกิยา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

750 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

751 จัดจ้างดําเนินการติดต้ังระบบไฟฟ้าห้องประชุม ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

752 จัดซื้อหมึกเคร่ืองปร้ิน ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นางสาวอัมรีนา หะยีแวกะจิ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

753 จัดซื้อพานพุ่ม ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

754 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๓ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายโรสสะลัน  เบนโน พนักงานสถิติ

2.นายพิเชษฐ  อุดมพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

755 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๙ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวสายสุดา  หะมิงมะ พนักงานสถิติ

2.นางสาวกิติมา  เบ็ญญากาจ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกียา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

756 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

757 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

758 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๖ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

759 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

760 เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

761 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

762 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

763 จัดจ้างทําตรายาง ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

764 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์ Canon รุ่น Pixma MP 287 ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

765 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

766 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

767 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

768  จัดจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาด ๒๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

769 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

770 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดเน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

771 จัดจ้างทํากระเป๋า เพ่ือใช้เป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

772 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

773 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

774 จัดจ้างทําตรายาง ๒๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

775 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

776 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

777 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

778 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๖ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

779 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พ.ศ. 2564  (ผ้าขนหนู)

780 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

781 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

782 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

783 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

784 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

785 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๖ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

786 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

787 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ๒๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

788 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

789 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

790 จัดจ้างเหมาบริการทําความสะอาด ๒๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

791 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

792 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

793 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

794 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวชุลีกร  แก้วนพรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

795 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกัสมา  กะหละหมัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

796 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

797 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

798 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

799 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

800 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

801 จัดซื้อข้าวสารเพ่ือเป็นของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจ ๑๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

802 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๖ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

803 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด ๖ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

804 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

805 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

806 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๐ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธมลวรรณ  ณ พัทลุง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564  (ผ้าขนหนู) 2.นางอําไพ   ปานสังข์ พนักงานสถิติ

3.นางวิไลวรรณ  ขาวศิริ พนักงานสถิติ

807 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

808 จัดจ้างเหมาบริการแม่บ้านทําความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

809 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซี่ยงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

810 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

811 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

812 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอภิรดี  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

813 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอภิรดี  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

814 เช่าอาคารสํานักงาน ๒๗ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

815 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซี่ยงฉิน พนักงานสถิติ

816 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซี่ยงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

817 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

818 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

819 จัดซื้อประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

820 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

821 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

822 เช่าอาคารสํานักงาน ๒๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

823 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

824 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

825 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซี่ยงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

826 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๓ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

827 จัดจ้างทําของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของครัวเรือน พ.ศ. 2564

828 เช่าอาคารสํานักงาน ๒๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

829 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

830 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซี่ยงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย
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แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

831 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

832 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ประจําสํานักงาน ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซี่ยงฉิน พนักงานสถิติ

833 เช่าอาคารสํานักงาน ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

834 จัดจ้างทําของตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ๒๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวเพลินตา  หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

835 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายสมศักด์ิ  เซี่ยงฉิน พนักงานสถิติ

3.นางสาวมณีวรรณ  จันทร์เฮือง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

836 จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายศักนรินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

837 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

838 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

839 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมศักด์ิ  เซี่ยงฉิน พนักงานสถิติ

840 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๑๗ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถิติ

841 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด ๒๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวธันยวีร์  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

842 เช่าอาคารสํานักงาน ๒๔ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวอัสณีย์  คงจร พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  กรอบแก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

843 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สดพร้อมขาต้ัง เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

844 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวกชกร  มะเกะ พนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

845 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๒๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

846 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

847 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

848 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

849 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เนืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

850 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

851 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

852 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

853 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

854 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563

855 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรพงศ์  วรกรรณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

856 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

857 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๔ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

858 จัดจ้างทําของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวฟารีดา  หะยีมะดะเยะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

859 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

860 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

861 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

862 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

863 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

864 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

865 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

866 จัดจ้างเหมาพนักงานทําความสะอาด ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

867 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ๑ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นายอาดินันต์  หะยีเจะแว พนักงานสถิติ

3.นางสาววรรณา  ดือมาลี พนักงานสถิติ

868 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๕ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

869 เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวถานมาศ  รัตนถาวร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

870 จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมฯ ๑๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

871 จัดจ้างทําตรายาง ๒๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์ พนักงานสถิติ

872 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

873 จัดจ้างเหมาซ่อมบํารุงรถยนต์ส่วนกลาง ๒๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

874 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกใม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร

875 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2564 2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุพิญญา  ฐิตินันท์ พนักงานสถิติ

876 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ และ Notebook ๒๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

877 จัดซื้อของสมนาคุณโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2564 2.นายฉกรรณ์  หิรัญ พนักงานสถิติ

3.นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

878 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๗ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง ผู้ตรวจรับพัสดุ นายคธาวุฒิ  สุขทอง พนักงานสถิติ

879 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๙ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวพนิดา  ทองเขาน้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาววราภรณ์  ศรีใส พนักงานสถิติ

3.นางสาววันวิสาข์  สยามรัฐ พนักงานสถิติ

880 จัดซื้อพวงมาลา เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

881 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีแดงขาว) เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

882 จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๑ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

883 จัดจ้างผลิตกระเป๋าของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่างของโครงการสํารวจ ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิสา  เรืองทิพย์ พนักงานสถิติ

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

884 จัดจ้างถ่ายเอกสาร ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

885 จัดจ้างติดต้ังกระจกบังลมหลังไล่ฝ้า รถประจําสํานักงานฯ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญช่ืน พนักงานสถิติ

886 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวสุนิสา  เรืองทิพย์ พนักงานสถิติ

887 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

888 จัดซื้อของตอบแทนครัวเรือนโครงการสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพ ๒๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายสุภพ  สุวรรณโณ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุรินยา  สาหมุน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

889 จัดจ้างซ่อมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศสํานักงานฯ จํานวน 2 เคร่ือง ๒๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

892 จัดจ้างเปล่ียแบตเตอร่ีรถยนต์ ๑๗ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

891 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๘ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

892 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

893 จัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิง ๑๗ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

894 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๓๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพัสดุ นายญาณพล  ธรรมโร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

895 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

896 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีแดงขาว) เน่ืองในวันคล้ายวันพระราช ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

897 จัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

898 จัดจ้างทําพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

899 จัดจ้างทําตรายาง ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

900 จัดจ้างทําร่มพร้อมสกรีนข้อความและรูปมาดี เพ่ือใช้ในโครงการสํารวจ ๑ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

901 จัดจ้างทําพวงมาลาดอกไม้สด เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นายวรวิทย์  กฤตานนท์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร

902 จัดจ้างซ่อมบํารุงยานพาหนะสํานักงาน ๑๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

903 จัดจ้างทําร่มพร้อมสกรีนข้อความและรูปมาดี ๑๙ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวอิสรีย์  แก้วพวงค์ พนักงานสถิติ

3.นางจารุณี  ถิระผลิกะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 2 แต่งต้ัง/มอบหมาย

ท่ี และ ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

แบบ ผ.ท. 3

ส่วนภูมิภาค

ชื่อโครงการ สํานักงานสถิติจังหวัด รายชื่อ ตําแหน่ง

904 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๓ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

905 จัดจ้างตรวจเช็คสภาพและเปล่ียนอะไหล่ตามระยะทางของรถยนต์ ๑๔ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววิรัษฎา  เรืองนุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

906 จัดจ้างซ่อมแซมประตูบานเล่ือน (ประตูกระจกบานเล่ือน) ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

907 จัดซื้อของสมนาคุณให้คร้วเรือนตัวอย่างของโครงการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564 2.นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

3.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

908 จัดจ้างเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง T8 ยาว LED 30w พร้อมต่อวงจร ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

909 จัดจ้างซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพิมพ์สําเนา Ricoh ๑๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ขูทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

910 จัดจ้างเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นายสมรักษ์  แสงอาวุธ พนักงานสถิติ

911 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๐ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาววรรณวิมล  ขุนศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

912 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวศันสนีย์  ธรรมาธิกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

913 จัดซื้อของสมนาคุณให้ครัวเรือนตัวอย่าง โครงการสํารวจพฤติกรรม ๒ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นางสมจิตร  ขูทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 2.นายชัยศักด์ิ  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

914 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๑๗ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพัสดุ นางสาวอมรรัตน์  รอดเรืองฤทธ์ิ พนักงานสถิติ

รวม  914   เรื่อง รวม  1,337  ราย
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แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง
และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

1 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ๑๙ ต.ค. ๖๓ สลก. กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 1.นางสุดารัตน์  ขวัญดี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

(ตามคําส่ัง) สลก. กลุ่มบริหารพัสดุ ความผิดทางละเมิด 2.นางสาวศิริพร  ประสานสันติ นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

สลก. กลุ่มนิติการ 3.นางสาวดวงฤทัย  อําไพรัตน์ นิติกรชํานาญการ

สลก. กลุ่มนิติการ 4.นายวิศรุต  รัมภักด์ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รวม 1 เร่ือง รวม  4  ราย

ส่วนกลาง

การรายงาน เร่ือง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ รายช่ือ ตําแหน่ง
แต่งตั้ง/มอบหมาย
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง

ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี

1 แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีดําเนินการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรร ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าท่ีดําเนินการประเมิน 1.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว สมรรถนะ เพื่อเลือสรรลูกจ้าง 2.นายเมธี  มารอด ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ช่ัวคราว 3.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวนฤมล  สัทธาพิทักษ์ พนักงานสถิติ

6.นางสาวสายพิน  คล้ายเงิน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7.นางสาวกรนิกา  อาจเครือ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวพรทิพย์  จิตราวุธ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายเมธี  มารอด ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายชยวัฒน์  กอบการนา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวทรงศิริ  กันยา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการดําเนินการสรรหา ๑.นางสิดารัศม์ิ  ธาราสมบัติ สถิติจังหวัดจันทบุรี

ท่ัวไป ตําแหน่งพนักงานสถิติ และเลือกสรรพนักงานราชการ ๒.นายนิรุทธิ์  โอวัฒนานวคุณ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ตําแหน่งพนักงานสถิติ ๓.นางสาวฉัตรกาญจน์  กิตยวัฒน์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายกิตติศักดิ์  ดีปัญญา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวสุธาพร  สุภาวกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเป็น ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการดําเนินการสรรหา ๑.นางนาตยา  เมฆอรุณ สถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา

ลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม และเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ๒.นางสาวสุดารัตน์  จงศิริรักษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พ.ศ. 2565 ช่ัวคราว โครงการสํามะโนธุรกิจ ๓.นายณัฏฐ์ภัทร์  รุจินิยมกุล เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 4.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นายสอิ้ง  สอนสง่า เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

6.นางสาวภิญญดา  ลันดา พนักงานสถิติ

5 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ๑๑ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ๑.นางสาวจารุณี  ชุมทอง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

2.นางสาวบงกช  ถาวรโชติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นายสอิ้ง  สอนสง่า เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นายทศพล  สิงห์โตอาจ พนักงานสถิติ

6 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา เลือกสรร และประเมิน ๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดําเนินการสรรหา ๑.นางวรรณา  ขอบอรัญ สถิติจังหวัดชลบุรี

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรร เลือกสรร พนักงานราชการท่ัวไป ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการท่ัวไป 3.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

7 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประเมินบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการสรรหา ประเมิน ๑.นางสาวเรืองวิภา  วงค์สาโรจน์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นางอัญชลี  ธนากูรเมธา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

๓.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

5.นางแสงเดือน  บุญสร้อย เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

8 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตราด คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวธนพร  คงประเสริฐ สถิติจังหวัดตราด

ปฏิบัติงานโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวหทัยรัตน์  วิสุทธิแพทย์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวอุมาพร  สุวรรณปิยะการ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวพิไลพรรณ  สามสารี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายเจษฎา  อาชีวะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

การรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล

ส่วนภูมิภาค

ตําแหน่งชื่อโครงการ
แต่งต้ัง/มอบหมาย

รายชื่อ
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง

ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ส่วนภูมิภาค

ตําแหน่งชื่อโครงการ
แต่งต้ัง/มอบหมาย

รายชื่อ

9 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพิ่มพูน ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวชินีศิษฎ์  หม่ืนพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

10 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพิ่มพูน ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวชินีศิษฎ์  หม่ืนพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

11 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพิ่มพูน ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพิ่มพูน ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

12 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางภัทรวดี  สิงคเสลิต สถิติจังหวัดนครปฐม

ของพนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการ 3.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพิ่มพูน ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

13 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองผลการประเมินผลการเล่ือนเงินเดือน ๑๐ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวผาสุข  พิมพ์เพิ่มพูน ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ข้าราชการ ประเมินผลการเล่ือนเงินเดือน 2.นายสมบัติ  สะพลอย ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ข้าราชการ 3.นางสาวชินีศิษฎ์  หม่ืนพล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวอชิรญาณ์ นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

14 แต่งตั้งคณะกรรมการสํารวจการใช้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของรถยนต์ ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการสํารวจการใช้ 1.นางณัฐนันท์  ศรีทอง ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของรถยนต์ 2.นางสาวชนกนันท์  ทวนทอง พนักงานสถิติ

3.นายวิทยา  สุวัณณกีฎะ พนักงานสถิติ

15 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๑๒ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวพัชราภรณ์ สิริเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

16 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดําเนินการสรรหา 1.นางสาวพัชราภรณ์ สิริเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี

และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

17 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวพัชราภรณ์ สิริเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

18 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวพัชราภรณ์ สิริเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายสิงห์ชัย  ปฐมวานิช ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวศิริขวัญ  สุขศรี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาวเสาวรัตน์  เดชเทศ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นางสาวชมภู  บุญประเสริฐ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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19 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๑๐ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางกาญจนา  กาวชู สถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางกันตรัตน์  รามาส ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวพัชราภรณ์  จงเจตน์ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาววรัญญา  ไชยชนะ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นายศิวกร  อุตอามาตย์ พนักงานสถิติ

7.นางสาวกุสุมาภรณ์  พรหมจักร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นางสาวภาวินี  ช่อช้ัน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

20 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล 1.นายสุวัฒน์  ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2.นางสาวสุนิสา  พฤกษชาติ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายสมจิตต์  คงเจริญ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

21 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๑๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล 1.นายสุวัฒน์  ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวสุนิสา  พฤกษชาติ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายสมจิตต์  คงเจริญ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

22 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๓๐ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล 1.นายสุวัฒน์  ประสพศรีสุรัตน์ สถิติจังหวัดปราจีนบุรี

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวจิตตานันท์  คําม่ิง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวรินชล  บุญพรม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

23 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อ 1.นางสาวจิตตานันท์  คําม่ิง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2.นางสาวสุนิสา  พฤกษชาติ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 3.นายพีรพัฒน์  งามคณะ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

24 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักดิ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

25 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์สํานักงานท่ีชํารุด ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจสอบ 1.ว่าท่ีร้อยตรีหญิงศิริพร การสมศักดิ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ซ่อมไม่ได้ เส่ือมสภาพ และหมดความจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ข้อเท็จจริงครุภัณฑ์สํานักงาน 2.นางอภิญญา  ฉิมบรรเทิง พนักงานสถิติ

3.นางสาววัชรี  พิชัย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

26 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ ๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตรวจสอบสภาพ 1.นางสาวพัทธนันท์  สุทธนะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

2.นางสาวชนิดา  สุขเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นายธีระยุทธ  มณฑปใหญ่ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

27 แต่งตั้งคณะกรรมการจําหน่ายครุภัณฑ์ ๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการจําหน่ายครุภัณฑ์ 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางสาวรชฎพร  ผลาภิรมย์ พนักงานสถิติ

3.นางสาวณัฐพร  ย่ิงสกุล พนักงานสถิติ
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28 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าบ้าน ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ของข้าราชการ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเช่าบ้าน 2.นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ของข้าราชการ 3.นางนวลจันทร์  บุญส่ง พนักงานสถิติ

29 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระยอง คณะกรรมการดําเนินการสรรหา 1.นางสาวจุไรวรรณ  โชติอังกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

และเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวพิมพ์ลภัส  อินทโก เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นางสาวอชิรญาณ์  นิพัทธ์วรรณกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

30 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 1.นางสาวเอื้ออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นายกิตติชัช  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักดิ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

31 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพการเช่าบ้าน ๒๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวเอื้ออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ข้อเท็จจริงสภาพการเช่าบ้าน 2.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักดิ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

32 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายสมใจ  พลเรือง สถิติจังหวัดราชบุรี

พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวเอื้ออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พนักงานราชการ 3.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

33 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๑๕ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวเอื้ออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

และลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวมนปภพ  สงวนสัตย์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

และลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวนวลจันทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นายกิตติชัช  เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายณัฐวิโรจน์  เตมีศักดิ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

34 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติงาน ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายไพบูลย์  หนิมสุข เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวนงลักษณ์  พรมรักษา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

35 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ๒๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวพรรษณพร  จันทร์ดี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

เลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายไพบูลย์  หนิมสุข เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวนงลักษณ์  พรมรักษา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวศิริวรรณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

36 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๑๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางอรอนงค์  พัฒนสุชัย สถิติจังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางวัชรา  งามดี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางอุษณี  ทองมี ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

37 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางวัชรา  งามดี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวพลอยปภัส  ไชยยานนท์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

3.นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

38 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๑๐ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นางวัชรา  งามดี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางอุษณี  ทองมี ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นายศุภกร  ปรุรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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39 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางยุพิน  ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้าราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ข้าราชการ 3.นางสาวสุวัจรี  หนูจิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวเพ็ญนภา  หม่ืนทา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

40 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางยุพิน  ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พนักงานราชการ 3.นางสาวสุวัจรี  หนูจิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

41 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางยุพิน  ธรรมศิริ สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม

ลูกจ้างช่ัวคราว ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวรวีวัลย์  บุญยะกลัมพะ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวสุวัจรี  หนูจิน เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายนิรันดร์  เกตุสุริวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

42 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี เจ้าหน้าท่ีรับสมัครและตรวจสอบ 1.นางสาวโสภา  สมจิตมูล พนักงานสถิติ

ช่ัวคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป หลักฐาน 2.นางสาวอัญชลี  ศิริอ่อน พนักงานสถิติ

3.นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล พนักงานสถิติ

4.นางนิตยา  เชษฐอุ่นเรือน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสายฝน  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายนิพนธ์  เกตุแก้ว สถิติจังหวัดสระบุรี

2.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางรภัสศา  พฤฒากรณ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

43 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ท่ีชํารุด ๑๘ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 1.นายพงศธร  สุขพ่วง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ซ่อมไม่ได้ เกี่ยวกับครุภัณฑ์ท่ีชํารุดซ่อมไม่ได้ 2.นายธานี  ทองมี พนักงานสถิติ

3.นายธนาการ  ศีติสาร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

44 แต่งตั้งคณะกรรมการจําหน่ายครุภัณฑ์ ๑๙ ก.พ. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการจําหน่ายครุภัณฑ์ 1.นายกฤติธี  ธิยาม นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

2.นางสาวสุลัยลักษณ์  ศรีนิล พนักงานสถิติ

3.นางสายฝน  จันทร์แก้ว ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

45 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดําเนินการสรรหา 1.นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสระแก้ว

ลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 และเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้าง 2.นางสาวจิตตานันท์  คําม่ิง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ช่ัวคราว 3.นายใจชนะ  อรุณเนตร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางสาวพีรดา  ตันติยสวัสดิ์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

46 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๒๙ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการดําเนินการประเมิน 1.นายสมใจ  พลเรือง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 2.นางวนาวรรณ  แท่นพรหม นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ราชการ 3.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

47 แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบสมรรถนะการจ้างเหมาพนักงาน ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการทดสอบสมรรถนะ 1.นายศักรินทร์  สีสม พนักงานสถิติ

ขับรถยนต์ราชการ การจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 2.นายอนันต์  บุญศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ราชการ 3.นายอมรินทร์  กันพงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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48 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตําแหน่ง ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง 1.นายชูเกียรติ  ธีระประภา สถิติจังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวกัญฑ์ชิสาพัสญ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

                        เอกวรรณปภา

4.นางสาวจิณห์วรา  น้อยโต ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

49 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการดําเนินการประเมิน 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ของพนักงานราชการ ผลการปฏิบัติราชการของ 2.สิบเอกเทพสฤษดิ์  ตงล้ิม เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

พนักงานราชการ 3.นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

50 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒๗ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการดําเนินการประเมิน 1.นางสาววรรณา  แก้วบัวดี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ของลูกจ้างช่ัวคราว ผลการปฏิบัติราชการของ 2.นางสาวนุชจรี  แจ้งกระจ่าง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวกมลพรรณ  ปรุงสุข เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

51 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ๑.นางสาวปิยนุช  ตู้แก้ว ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นายอดิศร  จินาวิล ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางสาวสุกัญญา  พันธุ์สุรินทร์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวแสงอรุณ  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายอัษฎางค์  วิชัยศิริ พนักงานสถิติ

6.นางสาวศิริยุพา  วงศ์ชัย พนักงานสถิติ

52 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑.นายจิรพล  รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นายขจรต์  รัตนบุรี นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นางสาวปัทมพร  พงวาเรศ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวดารุณี  อุประ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นายวรวัช  โกมารชุน พนักงานสถิติ

6.นายอังศุชวาล  คําต๊ะ พนักงานสถิติ

7.นางดรุณี  แว่นแก้ว พนักงานสถิติ

8.นางสาวอัจฉรา  เต็มศักดิ์ พนักงานสถิติ

9.นางนลินรักษ์  บุญมา พนักงานสถิติ

10.นางสาวชนิดา  ทองโท พนักงานสถิติ

53 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสํามะโน ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก คณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑.นายชีวิน  มนัสศุภมงคล สถิติจังหวัดตาก

ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นางสาวทองงาม  อัศวเมฆากุล ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นายนิทัศน์  จิณะเสน ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

54 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีดําเนินการรับสมัครและตรวจสอบ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดตาก คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี ๑.นายชีวิน  มนัสศุภมงคล สถิติจังหวัดตาก

คุณสมบัติในการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ ดําเนินการรับสมัครและตรวจสอบ ๒.นางสาวทองงาม  อัศวเมฆากุล ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ตําแหน่งพนักงานสถิติ คุณสมบัติในการสรรหา และ 3.นายนิทัศน์  จิณะเสน ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

เลือกสรรพนักงานราชการ 4.นางสาวชนกนันท์  ตาจันทร์ดี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

ตําแหน่งพนักงานสถิติ 5.นายจันทร์  จิตแจ่มแจ้ง พนักงานสถิติ

6.นางสาวณัฎณิชา  ถึงแสง พนักงานสถิติ

7.นางสาววารินทร์  ฟักทองอยู่ พนักงานสถิติ

8.นายศักดา  คมขํา ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9.นางสาวโยษิตา  เทพเกษร ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

10.นางสาวสุรีรัตน์  ทรัพย์อยู่ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ



71

ลําดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง

ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ส่วนภูมิภาค

ตําแหน่งชื่อโครงการ
แต่งต้ัง/มอบหมาย

รายชื่อ

55 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการสอบและคัดเลือก ๑.นางสาวนิตยา  จุ้ยศิริ สถิติจังหวัดนครสวรรค์

โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 บุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นานนิคม  วัฒนพงษ์ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นายวรายุทธ  ปิยะภาณี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นางวาสนา  สุขสีพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

56 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน และคณะกรรมการสอบ ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดน่าน คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐาน 1.นางสาวนารี  ลีหกุล เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ในการรับสมัคร 2.นางสาวรัตนาภรณ์  พรมเสน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวเตือนจิต  ปานบุญ สถิติจังหวัดน่าน

เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น 2.นายวิชัย  สิมมาน้อย นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางวิไรรัตน์  ป้องแก้ว เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางสาวกาญจนา  หน่อไชย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

57 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๓๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการสอบคัดเลือก ๑.นางธีราพร  วิจิตปัญญา สถิติจังหวัดเพชรบูรณ์

รายเดือน ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางนงลักษณ์  ขุนโต ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

รายเดือน 3.นายนภดล  อุตรพงษ์ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวศิริพรรณ  วงศ์ชัย นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 1.นางสุนีย์  ดีสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

58 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสํามะโน ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแพร่ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ๑.นางสาวสุภัทรา  สารพันธ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสุชาวดี  เล่ือนชิต เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นายอัษฎางค์  พรหมพฤกษ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

59 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ๑.นายสุพรรณ  ศรีเหรา สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง 2.นายป้อมชัย  ยอดย่ิง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ช่ัวคราว 3.นายทวีศักดิ์  จินดาลักษณ์ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

60 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๒๕ ก.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการประเมินผลการ ๑.นางปุณณภา  รัตนบุรี ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ปฏิบัติงานพนักงานราชการ 2.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวประภัสสร  คําเข่ือน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

61 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๕ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการกล่ันกรองการ ๑.นายรังสรรค์  ธรรมชัย สถิติจังหวัดลําปาง

พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นางปุณณภา  รัตนบุรี ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการ 3.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

4.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

62 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ๑.นายรังสรรค์  ธรรมชัย สถิติจังหวัดลําปาง

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางปุณณภา  รัตนบุรี ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวประภัสสร  คําเข่ือน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

6.นางสาววาสนา  เหลืองธนะผล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.นางสาววารุณี  ฟูใจ พนักงานสถิติ
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63 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านข้าราชการ ๑๗ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําปาง คณะกรรมการตรวจสอบการ 1.นางธัญสินี  ทิมศรี ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

เช่าบ้านข้าราชการ 2.นายชวลิต  วัฒนกิจ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวจุฬารัตน์  ทะปะละ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

64 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดลําพูน คณะกรรมการรับสมัครและ 1.นายวรชัย  สุวรรณ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น 2.นายธนกร  แสงสุริยากาศ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวมวินดา  สุขบุรี นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีคํา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางเบญจวรรณ  มูลทองแดง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางณันท์นภัส  ทับจันอัด ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7.นายสุภาพ  ปันเจริญ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นางสาวพรรษพร เนตรศักดิ์เกษม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

9.นายธนะพงษ์  ศิริแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

65 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการสรรหาและสอบ 1.นางสาวจุฬาพันธ์  บุญทาเลิศ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น 2.นางณัชชาพร  จันทรสุกรี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางวัชราพร  โกธรรม เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นายอนุชา  มินา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวณฐมน  ชนะพูล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

66 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการสอบภาคความ 1.นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เหมะสมกับการปฏิบัติงาน 2.นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวธวัลพร  ยาหัวดง ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 1.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ

2.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

67 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ ๑๗ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการกลางอํานวยการ 1.นางสาวศิริพุธ  เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตําแหน่ง (สอบข้อเขียน) 2.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถิติชํานาญการ

3.นายพุฒิพงษ์  บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนักงานสถิติ

คณะกรรมการคุมสอบ 1.นางกัณทิมา  จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ

2.นางสาวรุ่งนภา  จุตาทิศ พนักงานสถิติ

3.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถิติ

4.นางปทิตตา  อินทองชู ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

5.นางสาวอัญชิษฐา  สายสวัสดิ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

6.นางสาวจุฬารัตน์  ศรีทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

7.นางสาววารุณี  บุญไชยโย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นายจิระวัฒน์  คณะทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9.นางสาวกันฐาภรณ์  ประพงษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

10.นางสาวนิลุบล  ปราบณรงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

68 แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐานในการสมัครของผู้สมัครลูกจ้าง ๑๐ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐาน 1.นายอาศิส  วณิชาพัชร ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ช่ัวคราว และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 2.นางสุภรา  ชุ่มขุนทด ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ผู้สมัครลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาววิมาลา  อาจฤทธิ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน
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69 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางมณฑา  เอี่ยมวิจารณ์ สถิติจังหวัดบุรีรัมย์

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายเสฏฐวุฒิ  วราพุฒ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นายสุมิตร  ชัชวาล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นางสาวสมส่วน  วงคําลาด เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

70 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล 1.นายนพดล  เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดมหาสารคาม

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายประสาทพร  ดวงมณี เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางยุภาพร  มูลอัต นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

71 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๔ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นายมณเฑียร  เหลืองเดชานุรักษ์ สถิติจังหวัดมุกดาหาร

บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางพรรณวดี  เจริญนาม ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นายปัญญา  นวนสี ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางรุจิษยา  มุกดาจารุจินดา นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นายชิษณุ  อาดี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

72 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๒ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยโสธร คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 2.นางสาววิลาวัลย์  โหม่งมาตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

3.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

คณะกรรมการสอบ 1.นายจิตรกร  ประทุมทิพย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นางปภพสร  ทิมศรีกลํ่า เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวยุพเรศ  ช่วยวงษ์ญาติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวสุกัญญา  จันดี เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

5.นายประจวบ  ศรีเนตร พนักงานสถิติ

6.นางขนิษฐา  กองศรีมา พนักงานสถิติ

7.นายเจตพล  แสนวงษ์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นางสาวพัสตราภรณ์  สุขเสริม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9.นางสาวดารุณี  นนทรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

10.นายณัฐพงษ์  พันทะมนต์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

11.นางอุไรวรรณ  เพ็ชร์ทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

12.นางสาววิลาวัลย์  โหม่งมาตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

73 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นายมนูญ  สาวิสิทธิ์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น 2.นายพงษ์ศักดิ์  อําพระรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นายอิทธิพร  อินรักษา เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวดวงฤทัย  ยุติกาล พนักงานสถิติ

6.นางสาวชิดชนก  สมมิตร์ พนักงานสถิติ

7.นางสาวเจตสุดา  ลือโสภา พนักงานสถิติ

8.นางธนพร  โพธิวัฒน์ พนักงานสถิติ

9.นางสาวพรปวีณ์  เหล่าบุตรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

10.นายจีระศักดิ์  วงศ์สุพรรณ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

11.นางสาวปัทมาวรรณ  ลุนนาแซง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

12.นางสาวเปียทิพย์  แน่นดี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
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74 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการดําเนินการสรรหา 1.นายมนูญ  สาวิสิทธิ์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายพงษ์ศักดิ์  อําพระรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ตําแหน่งงผู้ช่วยพนักงานสถิติ 3.นายอิทธิพร  อินรักษา เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

75 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ ๑๕ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายมนูญ  สาวิสิทธิ์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นายพงษ์ศักดิ์  อําพระรัตน์ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ตําแหน่งงผู้ช่วยพนักงานสถิติ 3.นางสาวมลฤดี  โนนใหญ่ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

76 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ๑๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นายสถาพร  ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดสุรินทร์

ลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น 2.นางสงกรานต์  วงษา เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางกัญญ์ลภัส  มหิพันธุ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

4.นางจํานงค์  ตามพร เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

5.นางสาวละเอียด  ปานทอง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

77 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น 2.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

78 แต่งตั้งคณะทํางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะทํางานจัดวางระบบการ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ควบคุมภายใน 2.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

3.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

5.นางสาวมนทยา  ศักดิ์ศรี เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

79 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น ๑๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสาวสมใจ  มูลสาร ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ เลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น 2.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการ 3.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

80 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน ๑๙ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวอุบล  หนูเจริญ สถิติจังหวัดอุบลราชธานี

ของข้าราชการ ประเมินผลการปฏิบ้ติงานของ 2.นายเชาวเรศ  ทองจัตุ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ข้าราชการ 3.นางประภัสสร  กาทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวอานันตยา  มงคลทอง เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

81 แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสํามะโนธุรกิจ ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าท่ีรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว 1.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โครงการสํามะโนธุรกิจและ 2.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 3.นางสาวกนิษฐา  กระชอกชล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางสาวเบญจมาศ  ราชกิจจา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

82 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างช่ัวคราว ๒๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

2.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

5.นางดารณี  สุรการากุล พนักงานสถิติ

6.นายพงศ์นที  คงทวีกุล พนักงานสถิติ
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83 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ๓ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายภาณุวัฒน์  กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวัดกระบี่

และลูกจ้างช่ัวคราว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 2.นางสาวศุภกุล  ราชพิบูลย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

และลูกจ้างช่ัวคราว 3.นายอรุณ  สีแดง เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางนภัทร  อ้อยศรีสกุล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

5.นายปวิช  ชาตรีวงศ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

84 แต่งตั้งผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ประเมินประสิทธิภาพและ 1.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

พนักงานราชการ

85 แต่งตั้งผู้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร ผู้ประเมินประสิทธิภาพและ 1.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

ลูกจ้างช่ัวคราว ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ 2.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

ลูกจ้างช่ัวคราว

86 แต่งตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ๑ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดชุมพร

พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 2.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

4.นางสาวปิยพร  โชติ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวภัทรวดี  ไชยมาตร เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

87 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๙ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดชุมพร คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล 1.นางสาวอรอนงค์  เสนปาน สถิติจังหวัดชุมพร

โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรรม พ.ศ. 2565 เป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นายชัยรัตน์  เชิงไกรยัง ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

3.นางสาวสุภาวดี  เรืองอ่อน ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

88 แต่งตั้งคณะกรรมการสํารวจและกําหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลือง ๘ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสํารวจและกําหนด 1.นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

เช้ือเพลิงของยานพาหนะ เกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง 2.นายอิสมะแอ  เจ๊ะกา พนักงานสถิติ

ของยานพาหนะ 3.นางสาวนีนูฟัร  หะยีมะ พนักงานสถิติ

89 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับบริจาคครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ ๑๖ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1.นายศรีเนตร  ใจแก้ว เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

จากร้านนราก๊อปปี้แอนเซอร์วิส รับบริจาคครุภัณฑ์ 2.นายอิสมะแอ  เจ๊ะกา พนักงานสถิติ

3.นางสาวนูรไอนี  อิสาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

90 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์สํานักงาน ๑๘ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ชํารุด ไม่คุ้มค่ากับค่าซ่อม เส่ือมสภาพ หรือหมดความจําเป็นใช้ใน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ 2.นายอิสมะแอ  เจ๊ะกา พนักงานสถิติ

ราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน 3.นางสาวนิธิมา  วันดิลกกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

91 แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด ๒๒ ม.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการขายทอดตลาด 1.นางสาวนิซาวาตี  มือลี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

2.นางสาวเซาเด๊าะ  ลาเตะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

3.นางสาวนูรไอนี  อิสาเฮาะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

92 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสรรหาและ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

ลูกจ้างช่ัวคราวโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น 2.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางนิรอฮานี  เจะสะตํา พนักงานสถิติ

93 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ๑๖ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

2.นางตัสนีม  ละเมาะ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นางสาวซากีนี  ลีเดร์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
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94 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ๑๘ มี.ค. ๖๔ สํานักงานสถิติจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสุขกัลป์ญา  รัตนพันธ์ สถิติจังหวัดปัตตานี

ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปฏิบัติราชการของข้าราชการ 2.นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นายอนุพล  รับรู้ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวธิดารัตน์  วิเชียรศรี ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

95 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดพังงา คณะกรรมการรับสมัคร และสอบ 1.นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา

เป็นลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น 2.นายรังสฤษดิ์  รัตนสฤษดิ์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

พ.ศ. 2565 ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นางสาวหัทยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

4.นางสาวขนิษฐา  บุญมา เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางสาวรดา  โบบทอง พนักงานสถิติ

6.นางสาวภัทรกร  จงจิตร พนักงานสถิติ

7.นายมนตรี  แต่สกุล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

8.นางปิยะมาศ  โบบทอง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

9.นางจิราภรณ์  นาควงค์ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

10.นางสาววิลาสินี  คํานวล ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

11.นางขวัญหทัย  รัตน์ไทรแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

12.นางสาวสุภาณี  ล่ิมดุลย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

96 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น ๒๙ ต.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการสรรหาและ 1.นายวัฒนา  ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต

ลูกจ้างช่ัวคราว เลือกสรร 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

4.นางสาวเพลินตา   หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

คณะกรรมการรับสมัครและ 1.นางสาวชนกภรณ์  แปลงรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 2.นางสาวอภิรดี  เทียนศรี เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

3.นางสาวนัสรียะห์  สะแอ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 2.นางปิยะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวธัญวรรณ  มีแก้ว นักวิชาการสถิติชํานาญการ

4.นางสาวเพลินตา   หนูน้อย ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

97 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดยะลา คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคล 1.นางศิริรัตน์  ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา

เพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวเมธิณี  ชํานิธุระการ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นางจุฑามาศ  สังข์น้อย เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

98 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่ง ๓ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

3.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

99 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ๔ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดระนอง คณะกรรมการดําเนินการสรรหา 1.นายภาคิน  วานิชดี สถิติจังหวัดระนอง

ท่ัวไป ตําแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ และเลือกสรรพนักงานราชการ 2.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นางสาวสุวินัย พิพรรธวงศา เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางอัญชลิกา  วังวิเศษ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

5.นางสาวพนิดา  ทองเขาย้อย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
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ลําดับ แบบ ผ.ท. 4 ศูนย์/กอง

ท่ี และ

แบบ ผ.ท. 5 ให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ส่วนภูมิภาค

ตําแหน่งชื่อโครงการ
แต่งต้ัง/มอบหมาย

รายชื่อ

100 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าบ้านข้าราชการ ๑๕ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา คณะกรรมการตรวจสอบการ 1.นางกอตีเย๊าะ  ซีเดะ สถิติจังหวัดสงขลา

เช่าบ้านข้าราชการ 2.นายสุรพล  แก้วสลับนิล เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส

3.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถิติชํานาญการ

101 แต่งตั้งคณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีเพื่อรับผิดชอบในการคัดเลือก ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสตูล คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นายวรวิทย์  กฤตานนท์ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน

บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสํามะโนธุรกิจวและ 2.นายอนุพล  รับรู้ ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 3.นางสาวอุบลวรรณ  แก้วเอียด นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เจ้าหน้าท่ีรับสมัครและตรวจสอบ 1.นางสาวอัสมาอ์  บัวนาค เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

หลักฐานของผู้สมัคร 2.นางสาววิศัลยา  มะเดือ พนักงานสถิติ

3.นายกิตติพงษ์  รงค์สมัคร พนักงานสถิติ

102 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการดําเนินการสอบ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลูกจ้างช่ัวคราว โครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น 2.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

ลูกจ้างช่ัวคราว 3.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

4.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

5.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

103 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และกรรมการสอบสัมภาษณ์บุคคล ๕ พ.ย. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการรับสมัคร 1.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 2.นางสาวอมรรัตน์  รองเรืองฤทธิ์ พนักงานสถิติ

3.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

4.นางสาววรวรรณ  เปียชาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.นางสาวฮาซานะฮ์  เล็กหีม นักวิชาการสถิติชํานาญการพิเศษ

3.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

104 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการประเมินผล ๒๙ ธ.ค. ๖๓ สํานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร 3.นายศราวุธ  รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน

การปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) หลักฐานการประเมินผลการ 2.นางสมจิตร  ชูทอง นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ปฏิบัติราชการ 3.นางสาวฐิยาดา  ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน

4.นายชัยศักดิ์  รักษาบัลย์ พนักงานสถิติ

5.นางนิภาพร  กันลือนาม ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

รวม 104  เรื่อง รวม  488  ราย



  
  

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ  
ของประเทศ” มีพันธกิจในการบริหารจัดการสถิติและสารสนเทศให้เป็นระบบเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา และ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ/จัดทําสํามะโนหรือสํารวจด้วยตัวอย่าง หรืออํานวยการเพ่ือให้ได้
ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และอ่ืน ๆ ของประเทศ/บริการข้อมูลองค์ความรู้
วิชาการด้านสถิติและสารสนเทศ แก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน/พัฒนาบุคลากรทางด้านสถิติของประเทศให้มีความเป็น
มืออาชีพ/ร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในงานเก่ียวกับสถิติ โดยการปฏิบัติหน้าท่ี
ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล จึงจําเป็นต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของสํานักงานสถิติแห่งชาติ     
ทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบต่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ท่ีตั้ง โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีส่วนหนึ่งผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 

 ในการรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน 5 ช่องทาง1   ซ่ึงประกอบด้วยช่องทางท่ี ๑) ยื่นด้วยตนเอง ช่องทางท่ี 2) ส่งทางไปรษณีย์ ช่องทางท่ี 3)  
ตู้รับเรื่องร้องเรียน ช่องทางท่ี 4) เว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติ  www.nso.go.th หัวข้อ“ร้องเรียน” และ
ช่องทางท่ี 5) ช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีสามารถส่งเรื่องถึงสํานักงานสถิติแห่งชาติ (โทรศัพท์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: 
nso_juris@nso.go.th) สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการตามผังข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ ตามระเบียบ
สํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555  โดยมีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
หาทางแก้ไขเพ่ือลดอัตราข้อร้องเรียนแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว และมีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ตามตารางสรุปผลการดําเนินการ ตามระเบียบฯ ดังนี้ 

 

                                                                 

 
1
 ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ข้อ ๖ การย่ืนเรื่องร้องเรียน ให้กระทําได้โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ย่ืนด้วยตนเอง 
 (๒) ส่งทางไปรษณีย์ 
 (๓) ตู้รับเรื่องร้องเรียน 
 (๔) เว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
 (๕) ช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถส่งเรื่องถึงสํานักงานสถิติแห่งชาติ 

สรุปผลการดําเนินการตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสท่ี 1 – 2) 

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

จํานวน ผลการดําเนินการ 
เร่ือง การตอบกลับ การดําเนินการ 

ท้ังหมด จํานวนการตอบกลับ จํานวนบัตรสนเท่ห์ จํานวนเร่ืองท่ี จํานวนเร่ืองท่ี 
  ผู้ร้องภายใน ท่ีไม่สามารถ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง 
  ระยะเวลาท่ีกําหนด ตอบกลับผู้ร้องได้ จนได้ข้อยุติ ดําเนินการ 

1. ย่ืนด้วยตนเอง - - - - - 
2. ทางไปรษณีย ์ - - - - - 
3. ตู้รบัเรือ่งรอ้งเรยีน - - - - - 
4. เว็บไซต ์www.nso.go.th 6 1 5 4 2 
5. อื่น ๆ เช่น โทรศัพท์ และอีเมล์ 1 1 - 1 - 
            

รวม 7 
2 5 5 2 

7 7 

สรุปผลการติดตาม การดําเนินงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555            
ประจําปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 2๕๖3 – 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาสท่ี 1 – 2) 
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 ในกรณี การจัดการเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 รอบ 6 เดือนระหว่างวันท่ี          
1 ตุลาคม ๒๕๖3 – 31 มีนาคม ๒๕๖4 มีเรื่องร้องเรียน จํานวนท้ังสิ้น 7 เรื่อง โดยจําแนกเรื่องร้องเรียน            
ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ  จํานวน 5 ช่องทาง  คือ (๑) ยื่นด้วยตนเอง ไม่มีเรื่องร้องเรียน  (2) ส่งทางไปรษณีย์ ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
(3) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน (4) เว็บไซต์สํานักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th หัวข้อ“ร้องเรียน” 
จํานวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 85.71) และ (5) ช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีสามารถส่งเรื่องถึงสํานักงานสถิติแห่งชาติ         
(เช่น โทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ท่ี) จํานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 14.29) ดังตารางท่ี ๑  

ตารางท่ี 1 ร้อยละของจํานวนเรื่องร้องเรียนประจําปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 2๕๖3 - 31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 (ไตรมาสท่ี 1 – 2) ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

  

 จากข้อมูลข้างต้น พบว่า ช่องทางท่ีมีการร้องเรียนมากท่ีสุด คือ ช่องทางเว็บไซต์ของสํานักงาน            
สถิติแห่งชาติ www.nso.go.th จํานวน 6 เรื่อง และช่องทางอ่ืน ๆ จํานวน 1 เรื่อง (มี 2 ช่องทาง จํานวน 7 เรื่อง)  
 
 
 
 
 

            

  จํานวน ผลการดําเนินการ 
ประเภทข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ข้อเสนอแนะ เร่ือง การตอบกลับ การดําเนินการ 

ข้อสอบถาม/คําชมเชย ท้ังหมด จํานวนการตอบกลับ จํานวนบัตรสนเท่ห์ จํานวนเร่ืองท่ี จํานวนเร่ืองท่ี 
    ผู้ร้องภายใน ท่ีไม่สามารถ ดําเนินการ อยู่ระหว่าง 
    ระยะเวลาท่ีกําหนด ตอบกลับผู้ร้องได้ จนได้ข้อยุติ ดําเนินการ 

1. ข้อร้องเรียน            
   1.1 การจัดซ้ือจัดจ้าง           
   1.2 การปฏบิตัิหน้าที่ของเจ้าหน้าที ่ตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ 1  1 - 1 - 
2. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น            
3. ข้อสอบถาม            
4. ข้อมูล            
    4.1 ขอข้อมูลต่าง ๆ            
    4.2 ระบบการให้บริการ  
 

          

5. คําติชม/อืน่ ๆ            
    5.1 หน่วยงาน           
    5.2 เจ้าหน้าที ่ 2 1 1 - 2 
หมายเหต ุเร่ืองท่ีไม่รับไว้ดําเนินการ เน่ืองจากไม่ใช่เร่ืองร้องเรียน ตามระเบียบ 4 - 4 4 - 
สํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. 2555           
            

รวม 7 
2 5 5 2 

7 7 

ช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ/สอบถาม/ชมเชย 
จํานวน
(เรื่อง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ยื่นด้วยตนเอง - - 

2. ทางไปรษณีย ์ - - 

3. ตู้รับเรื่องร้องเรยีน - - 

4. เว็บไซต์ WWW.NSO.GO.TH 6 85.71 

5. อ่ืน ๆ อาทิ โทรศัพท์ และอีเมล ์ 1 14.29 

รวม 7 100 
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สามารถจําแนกประเภท เรื่องร้องเรียน
 1) ประเภทข้อร้องเรียน
 2) ประเภทข้อเสนอแนะ
 3) ประเภทข้อ
 4) ประเภทข้อมูล
 5) ประเภทคําติชม
 หมายเหตุ มีจํานวน 
สํานักงานสถิติแห่งชาติฯ 

แผนภาพท่ี 1 

  จากข้อร้องเรียนดังกล่าว สามารถจําแนกเรื่องร้องเรียนได้ 
 เรื่องท่ี 1 เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 เรื่องท่ี 2 เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ
ร้องเรียน จํานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 

  จากจํานวนเรื่องร้องเรียนข้างต้น 
 ๑) ส่วนกลาง :
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ
 2) ส่วนภูมิภาค 
ของเจ้าหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ

 

                                                                
2ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
        “เร่ืองร้องเรียน” หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติฝ่าฝืน
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
วินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
ว่าด้วยลูกจ้างประจํา  ส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ กรณีผู้รับจ้างเ
รวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติด้วย
ข้อ ๗  ให้กลุ่มนิติการทําหน้าที่วิเคราะห์แยกประเภทเรื่องร้องเรียน แล้วส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       (๑) กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หรือการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
รับผิดชอบดําเนินการ 
        (๒) กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม
       (๓) กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียน อื่น ๆ นอกเหนือจาก
ในระเบียบนี้ และหากปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย

0 00 0 0 0
0

1

2

3

ยื่นด้วยตนเอง

ข้อร้องเรียน

เรื่องร้องเรียนได้ 5 ประเภท2 ดังนี้ ตามแผนภาพท่ี 1 
ประเภทข้อร้องเรียน จํานวน 1 เรื่อง (ร้อยละ 33.33)  
ประเภทข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น ไม่มีเรื่องร้องเรียน   

ข้อสอบถาม ไม่มีเรื่องร้องเรียน  
ประเภทข้อมูล ไม่มีเรื่องร้องเรียน   
ประเภทคําติชม/อ่ืน ๆ จํานวน 2 เรื่อง  (ร้อยละ 66.67)    

มายเหตุ มีจํานวน 4 เรื่อง ไม่รับไว้ดําเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียน ตามระเบียบ

ร้องเรียนดังกล่าว สามารถจําแนกเรื่องร้องเรียนได้ 2 เรื่อง ดังนี้ 
เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ

ร้อยละ 33.33)      

จากจํานวนเรื่องร้องเรียนข้างต้น ได้จําแนกส่วนราชการ ออกเป็น ๒ 
: เรื่องเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่มีเรื่องร้องเรียน และ

ของเจ้าหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ มีเรื่องร้องเรียน จํานวน 1 เรื่อง  
 : เรื่องเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ไม่มีเรื่องร้องเรียน และเรื่อง

ของเจ้าหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ ไม่มีเรื่องร้องเรียน ตามตารางท่ี 2 

                         

ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติฝ่าฝืน
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
วินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ กรณีผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน กระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความ
คําถาม ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติด้วย 

ให้กลุ่มนิติการทําหน้าที่วิเคราะห์แยกประเภทเรื่องร้องเรียน แล้วส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หรือการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

คําติชม หรือคําถาม ให้ส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบตามภารกิจเป็นผู้ดําเนินการ 
นอกเหนือจาก (๑) และ (๒) ให้กลุ่มนิติการเป็นผู้พิจารณาดําเนินการในเบ้ืองต้น ตามหลักเกณฑ์

ว่าเป็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นด้วย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

0

1

0 0 00 0 00 0 00 0

2

ทางไปรษณีย์ ตู้รับเร่ืองร้องเรียน เว็บไซต์ ของ สสช. 
(www.nso.go.th)

ช่ อ งทา ง ร้ อ ง เ รี ย น

ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อสอบถาม ข้อมูล คําติชมอื่น ๆ 
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เรื่อง ไม่รับไว้ดําเนินการ เนื่องจากไม่ใช่เรื่องร้องเรียน ตามระเบียบ

 

เรื่อง ดังนี้           

เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตามอํานาจหน้าท่ีและภารกิจ มีเรื่อง

๒ ส่วน คือ   
และเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติ

เรื่องเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ี

หมายความว่า เรื่องกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติฝ่าฝืนจริยธรรม  ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๖ ว่าด้วย     

ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลัง      
หมาดําเนินงาน กระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความ

กรณีที่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําผิดวินัยการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม หรือการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ให้กลุ่มนติิการ มหีนา้ที่

 
ตามหลักเกณฑ์ และแนวทางที่กําหนดไว้

ให้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา ส่ังการตามความเหมาะสมต่อไป 

0 0 0 0 0

อื่น ๆ เช่น อีเมล์ 
โทรศัพท์

คําติชมอื่น ๆ 



ตารางท่ี 2 จํานวนเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
(ไตรมาส 1 – 2) ตามส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

 จากจํานวนเรื่องร้องเรียน ตามตารางท่ี 2 จําแนกเรื่องท่ีเข้าสู่กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
และเรื่องท่ีส่งต่อประเภทข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อสอบถาม คําชมเชยไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ออกเป็น    
2 ส่วน คือ ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จํานวน 1 เรื่อง และส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง        
ตามภารกิจ เป็นผู้ดําเนินการ จํานวน 2 เรื่อง ตามแผนภาพท่ี 2 

แผนภาพท่ี 2  

 
  
 จากเรื่องท่ีดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องท่ีส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แยกตาม 
ข้ันตอนการดําเนินการ ตามตารางท่ี 3  

ตารางท่ี 3 จํานวนเรื่องร้องเรียน ประจําปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม 2๕๖3 ถึง ๓1 มีนาคม ๒๕๖4 
(ไตรมาสท่ี 1 – 2) ได้ดําเนินการจนได้ข้อยุติ และอยู่ระหว่างดําเนินการ ดังนี้ 

ประเภทข้อร้องเรียน/เสนอแนะ/สอบถาม/
ชมเชย 

จํานวน
(เรื่อง) 

จํานวนเรื่องท่ีอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนเรื่องท่ีดําเนินการจน
ได้ข้อยุติ 

1. ประเภทข้อร้องเรยีน 1 - 1 
2. ประเภทข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น - - - 
3. ประเภทข้อสอบถาม - - - 
4. ประเภทข้อมลู - - - 
5. ประเภทคําติชม/อ่ืน ๆ 2 2 - 

                    รวม 3 2 1 
 
 
 

1

2

เรื่องที่ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเรื่องที่สง่ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ส่งต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เรื่อง จํานวนเรื่อง 
ส่วนราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
1. เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง - - - 
2. เก่ียวกับการปฏิบัตหิน้าท่ีฯ 1 1 - 

รวม 1 1 - 
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ปัญหาและอุปสรรค     
 1. กรณีเรื่องร้องเรียนท่ีมีรายการไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือไม่อาจเข้าใจได้ ท่ีสามารถติดต่อกลับ      
ผู้ร้องเรียนได้ เจ้าหน้ารับเรื่องจะให้คําแนะนําแก่ผู้ร้องเรียน เพ่ือดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องร้องเรียนท่ียื่นมา
ให้ถูกต้องตามเวลาท่ีกําหนด ตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555  
 2. กรณีเรื่องร้องเรียน กรณีเป็นบัตรสนเท่ห์3 ซ่ึงผู้ร้องเรียนไม่ระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน             
หรือช่องทางการติดต่อกลับ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการเข้าชี้แจง แก้ไขปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือผู้ร้องเรียนได้
โดยตรง และผู้ร้องเรียนอาจจะไม่ทราบข้ันตอนการดําเนินการจัดการ หรือแก้ไขปัญหาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 

แนวทางแก้ไข 
 1. กรณีคําร้องท่ีไม่สมบูรณ์ (กรณีบัตรสนเท่ห์) แต่สามารถติดต่อกลับผู้ร้องเรียนได้ เนื่องจากระบุอีเมล์ 
หรือช่องทางอ่ืน ๆ ท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนสามารถติดต่อกลับเพ่ือขอข้อมูลเพ่ิมเติม ให้เป็นไป ตามระเบียบ
สํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะเรื่องบัตรสนเท่ห์ ว่าควร       
มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง จึงสามารถดําเนินการต่อไปได้ 
 2. ควรประชาสัมพันธ์แผนผังข้ันตอน การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของสํานักงานสถิติแห่งชาติ              
ให้ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานทราบ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วย              
การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน พ.ศ. 2555 
 3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีต้องเสริมสร้างวินัย กําชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีวินัยตลอดจนป้องกัน       
มิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทําผิดวินัย อย่างต่อเนื่อง และควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการ
ของประชาชน และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

   
     กลุ่มนิติการ 

ผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ 
ความเส่ียงการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

                                                                 

3
 ระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการดําเนินการต่อเร่ืองร้องเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี 
 “เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า เร่ืองกล่าวหาข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง ในสังกัดสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าประพฤติ   
ฝ่าฝืนจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติหรือข้อห้าม ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด ๖  ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ 
ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย หรือ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจํา ส่วนราชการ หมวด ๔ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย และ   
กรณีผู้รับจ้างเหมาดําเนินงาน กระทําการฝ่าฝืนข้อกําหนดในสัญญาจ้าง และให้หมายความรวมถึง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําติชม หรือคําถาม    
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานักงานสถิติแห่งชาติด้วย 

*** ผังขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ “หัวข้อ 3.1 ขั้นตอนการตรวจคําร้อง”  
 “กรณีที่มีการร้องเรียนเป็นบัตรสนเท่ห์ จะพิจารณาดําเนินการเฉพาะเร่ืองร้องเรียนท่ีมีการระบุพยานหลักฐาน หรือกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง 
หรือช้ีพยานบุคคลท่ีชัดเจน ทําให้เจ้าหน้าท่ีสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ หรือมีช่องทางท่ีสามารถติดต่อกลับเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้ร้องเรียนได้” 
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การวิเคราะห์ความเส่ียง เก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

จากรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน             
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2561 รอบ ๖ เดือนแรก                    
(ตุลาคม ๒๕63 – มีนาคม ๒๕๖4) มีการตรวจสอบเจ้าหน้าท่ีถึงความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง จากตารางการรายงานเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้าง ส่วนกลาง มีการ
ดําเนินการในเรื่องจัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด จํานวน 50 เรื่อง มีการตรวจสอบผู้ ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จํานวน 79 ราย ไม่พบว่ามีผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้ส่วนเสีย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย ส่วนภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่อง
จัดซ้ือจัดจ้างท้ังหมด จํานวน 914 เรื่อง มีการตรวจสอบผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ จํานวน 1,337 ราย ไม่พบว่า มีผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์     
ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย และการบริหารงานบุคคล จากตารางการรายงานเรื่อง
การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ด้านกฎหมาย จํานวน 1 เรื่อง มีการตรวจสอบผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ จํานวน 4 ราย ส่วน
ภูมิภาค มีการดําเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 104 เรื่อง มีการตรวจสอบผู้ท่ีได้รับการ
แต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ จํานวน 488 ราย ไม่พบว่ามีผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและส่วนได้ส่วนเสียหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนและมีการรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและผู้บังคับบัญชาได้มีการควบคุมดูแลให้
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามข้อปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด  ทําให้ไม่เกิดข้อร้องเรียนในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน  
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ถึงแม้ว่าการรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบั ติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕63 รอบ ๖ เดือนแรก          
(ตุลาคม ๒๕62 – มีนาคม ๒๕๖3) จะไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใด สํานักงานสถิติแห่งชาติ ก็ยังให้ความสําคัญกับเรื่อง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน    
ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ง่ายต่อการปฏิบัติ 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วย         
การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้กับเจ้าหน้าท่ีขององค์กร 

3. ทําหนังสือติดตาม/ทวงถาม สํานักงานสถิติจังหวัดท่ีไม่จัดส่งแบบตรวจสอบ แบบรับรอง
ตนเอง และเอกสารประกอบแบบฯ ตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร     
ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. ๒๕61 

 
 

                                                                                                     กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม  
ผู้จัดทํารายงานการวิเคราะห์ความเส่ียง 

  

สรุปผลการติดตามการดําเนินงานตามระเบียบสํานักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์         
ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ. 2561  ประจําปีงบประมาณ 2564                                       

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 


