




 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานสถติิแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน                          
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 

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

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

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2558 

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

ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายความว่า ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนของ

เจ้าหน้าที ่และผลประโยชน์ของทางราชการ  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล 

ซ่ึงด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งตนบังคับบัญชาหรือก ากับดูแล  
ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติรักษาการตามระเบียบนี้ 
ข้อ 6 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

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

ผลประโยชน์ใด ๆ  ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ข้อ 9 เจ้าหน้าที่ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของก านัลหรือจ่ายผลประโยชน์

ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือ ความดี
ความชอบพิเศษ  

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

ข้อ ๑1 ห้ามเจ้าหน้าที่น าทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 
ข้อ ๑2 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาท าการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ  
ข้อ ๑3 ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง 

หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก 
ข้อ ๑4 ห้ามเจ้าหน้าที่กระท าการใด ๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

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

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

ข้อ ๑7 ให้ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี   

ข้อ ๑8 ให้คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีอ านาจหน้าที่ติดตามสอดส่องการใช้บังคับ และประเมินผลการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
ทุกๆ ๖ เดือน  

ข้อ ๑9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายระเบียบ ดังนี้ 

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

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

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

ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและ
รับรองต่อผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้น
ก่อนยื่นต่อเลขานุการกรม 

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

ข้อ 20 เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑9 แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 
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ข้อ ๒1 ในกรณีที่มีการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมายหรือ
โดยธรรมจรรยาจากผู้หนึ่งผู้ใดในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติก าหนด ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ตามแบบที่แนบท้ายระเบียบนี้ และให้
จัดส่งแบบรายงานไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการควบคุม
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการจริยธรรมประจ า
ส านักงานสถิตแิห่งชาติต่อไป 

ข้อ ๒2 ให้ผู้พบเห็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แจ้งเบาะแสได้ที่ www.nso.go.th /
ร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ โดยระบุชื่อนามสกุล และสังกัดของบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบ วัน เวลา สถานที่ พฤติการณ์ที่
กระท า รวมทั้งระบุพยานบุคคลถ้ามีโดยจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่ก็ได้ 

ข้อ ๒3 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการ
ทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี  

ข้อ ๒4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปด าเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

ข้อ ๒5 ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอ่ืนให้ผู้บังคับบัญชารายงานผู้บังคับบัญชา 
เหนือขึ้นไปตามล าดับเพ่ือรายงานผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ แจ้งให้หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

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

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยการป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือควบคุม และป้องกันการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รอบ 6 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 
ถึง เดือนกันยายน 2561 ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุและส านักงานสถิติจังหวัดรายงานมา โดยจ าแนกเป็นเรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผ.ท. ๒ และ แบบ ผ.ท. ๓) การบริหารทรัพยากรบุคคล (แบบ ผ.ท. ๔ และ แบบ ผ.ท. ๕) ดังมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 

http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
http://www.nso.go.th/ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
บันทึกขออนุมัติ
ลงวนัที่ ........... ให้ปฏิบัติหน้ำที่

1 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ ริโก ้หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05- 5 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางรินันดร  รอดย้อย เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
12060100-13454-0906-0006/56 จ านวน 1 เคร่ือง กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 2.นางสาวภาณิศา  กงัสดาลย์ พนักงานบริหารทัว่ไป

3.นางสาวหฤทยั  รอดหรัิญ พนักงานบริหารทัว่ไป

2 จา้งพมิพว์ารสาร สารสถติิปงีบประมาณ 2561 จ านวน 8,000 เล่ม 9 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรันดร  รอดย้อย เจา้หนักงานธุรการช านาญงาน
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 2.นางสาวอาภากร  ชา้งสีสังข์ นักประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ

3.นางสาวหฤทยั  รอดหรัิญ พนักงานบริหารทัว่ไป

3 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ริโก ้รุ่น Aficio MP3352SP 10 ต.ค. 60 ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปรีชา  ปานแย้ม เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์  1105-01-12060100-13453-0906- กลุ่มการเจา้หน้าที่
0005/56 

4 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้
1.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ๒๔ ม.ค. ๖๑ ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรันดร  รอดย้อย เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-10036-0942- กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 2.นางสาวอาภากร  ชา้งสีสังข์ นักประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ
0049/54 3.นายวิโรจน์  กฤษณพนัธ์ุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
2.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND ๒๖ ม.ค. ๖๑ กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์  ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-10153-0942- 2.นางสาวสุภิญญา  ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
0076/54 3.นางสาววรรณนิศา  รอดโอ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
3.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น CLP-620ND ๓๑ ม.ค. ๖๑ กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปฐมพร  ฐิตะฐาน นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-10148-0943- 2.นางสาวสุวิมล  เทอืกเถา เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
0011/54 3.นางสาวเดือน  อุน่ต๊ิบ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

5 จา้งซ่อมเคร่ืองพมิพแ์ผนทีข่นาดใหญ ่AO ย่ีหอ้ KIP รุ่น Color 30 ม.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนพรัตน์  ทองสว่าง นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
80 (S/N 10700028) หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04- 2.นายธนเดช  นงค์นวล นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
12060100-11998-0925-0002/54 3.นางพชัราพร  เนขนุทด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

6 จา้งเพิม่จดุ GIN Phone และย้ายโทรศัพท ์ดังนี้
1.ติดต้ังเลขหมาย GIN  Phone ๙ ก.พ. ๖๑ ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวบญุศรี  จนัทร์รุ่งโรจน์ นักวิชาการเงินและบญัชชี านาญการ
1.1 ติดต้ังเลขหมาย GIN Phone กบัเลขหมาย 02-141-7320 กลุ่มการเงินและบญัชี
จ านวน 1 เลขหมาย
2.ย้ายโทรศัพทพ์ร้อม  Port Lan ๙ ก.พ. ๖๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสมศรี  สุทธิพงษ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
2.1 ย้ายโทรศัพท ์02-141-7351 จ านวน 1 เลขหมาย การส่ือสาร 

กลุ่มพฒันาระบบงานประมวลผลฯ

7 จา้งพมิพห์นังสือรายงานประจ าป ี2560 จ านวน 500 เล่ม 13 ก.พ. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางกลุพรภัสร์  จริะประไพ นักประชาสัมพนัธ์ช านาญการพเิศษ
กลุ่มประชาสัมพนัธ์ 2.นางนิรันดร  รอดย้อย เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

3.นางสาวอาภากร  ชา้งสีสังข์ นักประชาสัมพนัธ์ปฏิบติัการ

8 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 14 ก.พ. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอภิชาติ  ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 300 เล่ม กลุ่มสถติิสุขภาพและภาวะทางสังคม 2.นางสาวภัสธารีย์  ปานมี นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวอภิชญา  ทพิย์พมิพว์งศ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

9 จา้งเปดิ Port Lan ดังนี้
1.เปดิ Port Lan จ านวน 12 จดุ ย้ายจดุรับส่งแฟกซ์ หมายเลข ๑๖ ก.พ. ๖๑ กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอรุณ  สีแดง นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
02-143-8125 จ านวน 1 จดุ (ปดิจดุเดิม) และเปล่ียน Vlan กลุ่มพฒันาแผนทีส่ถติิ กทม . 2.นายพฒัน์ธนวัฒน์  คชเสนี เจา้พนักงานสถติิปฎิบติังาน
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 3.นายอนุวัฒน์  มารยาท พนักงานบริหารทัว่ไป
2.เปล่ียนจากเดิมสายนอกเลขหมาย 02-143-1269 เปน็สายใน ๑๖ ก.พ. ๖๑ กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุครีม  กนัไชย นักวิชาการสถติิช านาญการ
(รอก าหนดเลขหมายใหม่) จ านวน 1 เลขหมายเปดิ และPort Lan กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้มูลสถติิ 2.นางธัญสินี  ทมิศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 1 จดุ 3.นางสาวศิริพร  แกว้โชติชว่งกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ

10 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ขนาด A3 ย่ีหอ้ HP รุ่น 22 ก.พ. 61 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสังเวียน  เชาวลิต เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
HP Color Laserjet 5500 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0943- กลุ่มพฒันาแผนทีส่ถติิภูมิภาค 2 2 นายธนเดช  นงค์นวล นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
0001/47 3.นางสาวพนิดา  นามตาแสง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

สว่นกลาง

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

 
 
 



-5- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
บันทึกขออนุมัติ
ลงวนัที่ ........... ให้ปฏิบัติหน้ำที่

11 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้
1.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 22 ก.พ. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอภิชาติ  ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-9302-0942- กลุ่มสถติิสุขภาพและภาวะทางสังคม 2.นางสาวภัสธารีย์  ปานมี นักวิชาการสถติิช านาญการ
0006/53 3.นางสาวอภิชญา  ทพิย์พมิพว์งศ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 5 มี.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวดวงฤทยั  อ าไพรัตน์ นิติกรปฏิบติัการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000-10011-0942- กลุ่มนิติการ 2.นางสาวภูษณิศา  วังชยั เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน
0024/54 3.นางสาวจไุรรัตน์  บวัทอง พนักงานบริหารทัว่ไป

12  จา้งเปดิ Port Lan และย้ายเบอร์โทรสาร ดังนี้
1.เปดิ Port Lan จ านวน 5 จดุ และย้ายเบอร์โทรสาร หมายเลข ๒๓ ก.พ. ๖๑ กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวดวงสมร  วัฒนศฤงคาร นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ
 02-143-8141 มาติดต้ังในหอ้ง BM2S08-5 กลุ่มพฒันาทรัพยากรบคุคล 2.ว่าที ่ร .ต.หญงิ สุนีย์  รามัญจติต์ นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

3.นางสาววรวรรณ  เสียงลือชา พนักงานบริหารทัว่ไป
2.เปดิ Port Lan จ านวน 4 จดุ ๖ มี.ค. ๖๑ กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอรศรี  ฮินทา่ไม้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

กลุ่มสถติิประชากร 2.นายอภิชาติ  ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
3.นางนิภาพรรณ  บรมพชิยัชาติกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

13 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ Fuji Xerox รุ่น Docucenter 7 มี.ค. 61 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายวสิษฐ  ศรีแสงโชติ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
IV4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-14646- 2.นายกจิติพงษ ์ บวัขจร เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
0906-0009/57 3.นายกานต์ชนน์  ทองทา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

14 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ 8 มี.ค. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางจริวรรณ  มาทว้ม ผอ.กลุ่มสถติิสุขภาพและภาวะสังคม
ประชากร พ.ศ. 2560 จ านวน 300 เล่ม กลุ่มสถติิสุขภาพและภาวะทางสังคม 2.นายอภิชาติ  ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภัสธารีย์  ปานมี นักวิชาการสถติิช านาญการ

15 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 13 มี.ค. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางอรศรี  ฮินทา่ไม้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2560 จ านวน 300 เล่ม 2.นางสาวกรรณิการ์  เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางนิภาพรรณ  บรมพชิยัชาติกลุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

16 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER 13 มี.ค. 61 กองสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวบบุผา  สิงหส์ามารถ นักวิชาการสถติิช านาญการ
รุ่น Veriton X270 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000- กลุ่มคลังขอ้มูลสถติิ
9268-0938-0023/53 

17 จา้งเปดิจดุ Port Lan จ านวน 1 จดุ 13 มี.ค. 61 กองบริหารจดัการระบบสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสมา  วิมุกตะลพ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
กลุ่มประสานสถติิด้านภารกจิ ปฏิบติัการ

18 จา้งพมิพป์ระกาศนียบตัรโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 16 มี.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายบญุสิทธ์ิ  สุทธินุ่น นักวิชการสถติิช านาญการ
จ านวน 2 รายการ กลุ่มสถติิอตุสาหกรรม 2.นางสาวปภัสรินทร์  ธีระวิริยะชยั นักวิชาการสถติิช านาญการ
 - แบบที ่1 ส าหรับเจา้หน้าทีผู้่ปฏิบติังานเกบ็รวบรวมขอ้มูล 3.นางสาวสุพฌิาย์  ชยัมี พนักงานสถติิ
จ านวน 1,500 ใบ 
 - แบบที ่2 ส าหรับสถานประกอบการ จ านวน 18,500 ใบ

19 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้  Riso รุ่น RZ370 26 มี.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายธีรเดช  ธรรมโกศล นายชา่งพมิพช์ านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-0081-0916- กลุ่มสารบรรณ 2.นางสาวเฉลาลักษณ์  ดีศรี เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
0001/48 3.นายพจน์  เนียมขนุทด พนักงานโรงพมิพ์

20 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ HP รุ่น HP Laserjet 28 มี.ค. 61 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปพมภพ  ออ่นวัน เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
P3005 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-6284-
0942-0033/51

21 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้  Ricoh รุ่น MP3352SP 29 มี.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางหทยัรัตน์  โพธ์ิแจง้ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12060100-13740-0906- กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถติิ
0009/56

22 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER 29 มี.ค. 61 กลุ่มตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปทมุวดี  มณีทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รุ่น Veriton M4620G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-09- ช านาญการ
12061000-13669-0938-0159/56 

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
บันทึกขออนุมัติ
ลงวนัที่ ........... ให้ปฏิบัติหน้ำที่

23 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ Dell 30 มี.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางศิริพร  กลุบญุเย่ียม นักวิชาการคอมพวิเตอร์
รุ่น Optiplex980 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000- ส่ือสาร ช านาญการพเิศษ
10488-0938-0224/54 กลุ่มพฒันาระบบงานจดัเกบ็ขอ้มูล 2.นายศุพล  ต้ังศุภจรูญนุกลู นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบติัการ

3.นายวิชยุตม์  หนูนิล นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบติัการ

24 จา้งย้ายโทรศัพท ์พร้อม Port Lan จ านวน 2 เลขหมาย ได้แก่ 30 มี.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนันทนา  บญุสร้าง รก.ผอ.กลุ่มวางแผนและพฒันา
02-143-1344 และ 02-143-1332 สถติิด้านเศรษฐกจิ

2.นางสาวสุภนิดา  สัจจาสัย นักวิชาการสถติิช านาญการ
3.นางภานุมาศ  จนัทร์แกว้ พนักงานบริหารทัว่ไป

25 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 2 เม.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศักด์ิสิทธ์ิ  โรคน้อย นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-02-12061000- ส่ือสาร
9992-0942-0005/54 

26 จดัซ้ือยางรถยนต์ส าหรับการใชง้านกบัรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 5 เม.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
อห-6111 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0014/47 กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายไพฑูรย์  ม่วงศรีสันต์ พนักงานขบัรถยนต์

3.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

27 จา้งพมิพร์ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการส ารวจภาวะการท างานของ 9 เม.ย. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพชัยา  เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประชากร พ.ศ.2560 จ านวน 1,000 เล่ม 2.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวพรรชน์ชญมน  แจง้ถิน่ปา่ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

28 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER 9 เม.ย. 61 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวสิษฐ  ศรีแสงโชติ เจา้พน้กงานสถติิช านาญงาน
รุ่น M490G หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12061000-
9953-0938-0184/54 

29 จา้งซ่อมรถยนต์ ส่วนกลาง รถยนต์ ย่ีหอ้นิสสัน (ตู้) หมายเลขทะเบยีน 10 เม.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ฮจ-2201 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-00- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายอาทร  ข าขม พนักงานขบัรถยนต์
12060200-5732-0702-0001/50 3.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

30 จา้งพมิพร์ายงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้
1.รายงานตัวชีวั้ด ITU โดยการส ารวจ ICT ครัวเรือน 2560 ๑๗ เม.ย. ๖๑ กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวบวัเรียน  แสงคร้าม นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 200 เล่ม 2.นางสาววรรณรัตน์  ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวสุภิญญา  ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.รายงานการส ารวจการมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและ ๑๗ เม.ย. ๖๑ กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์  ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
การส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2560 จ านวน 350 เล่ม กลุ่มสถติิเทคโนโลยีสารสนเทศและ 2.นางสาวสุภิญญา  ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

การส่ือสาร 3.นางสาวเกวลิน  จนัพลงาม พนักงานบริหารทัว่ไป

31 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการส ารวจการติดตามระดับความรู้และ 19 เม.ย. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร  หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
การเขา้ถงึบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 2.นายบดินทร์  อึง่ทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 13,000 เล่ม 3.นางสาวสิรนทร์นิชา  ประภาวิลัย นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

32 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ริโก ้หมายเลขครุภัณฑ์ 20 เม.ย. 61 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวรัญฌา  ชพีทองค า เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
1105-06-12060100-16176-0906-0011/57

33 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจขอ้มูลศักยภาพพืน้ฐานระบบโลจสิติกส์ 23 เม.ย. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายบญุสิทธ์ิ  สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
ภาคการค้า พ.ศ. 2560 จ านวน 300 เล่ม 2.นางสาวปภัสรินทร์  ธีระวิริยะชยั นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาววิไล  ซึมกลาง พนักงานบริหารทัว่ไป

34 จา้งพมิพร์ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและ 24 เม.ย. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภัสสร  หอมวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 จ านวน 1,000 เล่ม 2.นางสาวกรรณิการ์  เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นายอภิชาติ  ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ

35 จา้งเปดิ Port Lan จ านวน 6 จดุ 2 พ.ค. 61 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มุลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสมชาย  กล่ินคง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นายสมเกยีรติ  โยธะชยั เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
3.นางสาวลภัสรดา  สายอบุล เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
บันทึกขออนุมัติ
ลงวนัที่ ........... ให้ปฏิบัติหน้ำที่

36 จา้งเปดิ Port Lan จ านวน 5 จดุ 2 พ.ค. 61 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจงรักษ ์ กจิสินธพชยั เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นายกจิติพงษ ์ บวัขจร เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
3.นายกานต์ชนน์  ทองทา เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

37 จา้งพมิพร์ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการใชไ้อซีทขีองเด็กและเยาวชน 9 พ.ค. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาววรรณรัตน์  ไพศาลนันทน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2560 จ านวน 200 เล่ม 2.นางสาวสุภิญญา  ค ามั่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวพรชนก  บญุจนี พนักงานบริหารทัว่ไป

38 จดัซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ ส าหรับรถยนต์ย่ีหอ้ นิสสัน หมายเลขทะเบยีน 9 พ.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ฮค-4248 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-3553- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายสิรศักด์ิ  ชกูล่ิน พนักงานขบัรถยนต์
0702-0006/49 3.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

39 จา้งซ่อมเคร่ืองพมิพ ์ชนิดพน่หมึก Injet Plotter ย่ีหอ้ HP 9 พ.ค. 61 กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนพรัตน์  ทองสว่าง นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
รุ่น Designjet800 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0944-0008/47 กลุ่มพฒันาแผนทีส่ถติิภูมิภาค 1 2.นายธนเดช  นงค์นวล นายชา่งศิลปช์ านาญงาน

3.นางพชัราพร  เนขนุทด เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

40 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 11 พ.ค. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอภิชาติ  ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000- 2.นางสาวอภิชญา  ทพิย์พมิพว์งศ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
10044-0942-0057/54 3.นางรุ่งฤดี  อนิทร์พรหม นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

41 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสารย่ีหอ้ Fuji Xerox 21 พ.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายบญุเลิศ บางเหลือง พนักงานบริหารทัว่ไป
รุ่น Docucentre II 6000 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- กลุ่มบริหารพสัดุ
12060100-9555-0906-0007/53 จ านวน 1 เคร่ือง

42 จา้งพมิพร์ายการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ไตรมาสที ่1 22 พ.ค. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวพชัยา  เลาสุทแสน นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 450 เล่ม 2.นางวิสณี  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวภารดี  แซ่เฮง นักวิชาการสถติิช านาญการ

43 จา้งซ่อมแอร์รถยนต์ ย่ีหอ้ IZUSU (รถกระบะนั่ง 2 ตอนทา้ยบรรทกุ) 23 พ.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ษณ-6010 หมายเลขครุภัณฑ์ NSO-0702-0007/47 กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายพฒันพร  รัตนศรีสมพร พนักงานขบัรถยนต์

3.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

44 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง ตรวจเชค็ระบบเบรค ตรวจเชค็ไฟ 31 พ.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ส่องสว่าง เปล่ียนใบปดัน้ าฝน ตรวจเชค็ระยะ 150,000 กม. และ กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายรวมยศ  คล่องบญัชี พนักงานขบัรถยนต์
ซ่อมเปล่ียนกระจกหน้าพร้อมฟล์ิม (ติดฟล์ิมกระจกบงัลมหน้า 60%) 3.นายพฒันพร  รัตนศรีสมพร พนักงานขบัรถยนต์
ของรถยนต์ย่ีหอ้ โตโยต้า หมายเลขทะเบยีน ฮพ-9094 กทม. 4.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-12939-0702- 5.นายน าโชค  ชุม่พึง่ พนักงานขบัรถยนต์
0017/55

45 จา้งซ่อมเคร่ืองและเปล่ียนอะไหล่ Printer และเคร่ือง  Scanner 31 พ.ค. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวณัชชาวีณ์  เจริญวรนุวัฒน์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ ส่ือสาร 2.นางสาวยุพนิ  แสงทอง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
1.เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ HP รุ่น Laserjet P3005 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-6261-0942-0010/51 
2.เคร่ือง Scanner ย่ีหอ้ Avision รุ่น AV122C2 หมายเลข
ครุภัณฑ์ 1105-02-12061000-14821-0946-0013/57 

46 จา้งซ่อมและตรวจเชค็เคร่ืองยนต์ ของรถยนต์ทะเบยีน ศจ-6005 6 มิ.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ย่ีหอ้ โตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายสิรศักด์ิ  ชกูล่ิน พนักงานขบัรถยนต์
0177-0702-0002/48 3.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

47 จา้งซ่อมรถยนต์และเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ืองฯ ของรถยนต์ ย่ีหอ้ 6 มิ.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
นิสสัน หมายเลขทะเบยีน ฮจ-2201 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายอาทร  ข าขม พนักงานขบัรถยนต์
12060200-5732-0702-0001/50 3.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
บันทึกขออนุมัติ
ลงวนัที่ ........... ให้ปฏิบัติหน้ำที่

48 จา้งซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง เขา้ตรวจเซ็คชว่งล่าง (เวลาว่ิงความเร็ว 6 มิ.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
100-120 กม./ชม.) รถจะมีอาการส่ัน ของรถยนต์ หมายเลข กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายวิทยา  เขมะชติ พนักงานขบัรถยนต์
ทะเบยีน ฮท-6723 ย่ีหอ้นิสสัน หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- 3.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์
12060200-9493-0702-0004/53

49 จา้งพมิพห์นังสือตัวชีวั้ดส าคัญของประเทศไทย พ.ศ.2561 7 มิ.ย. 61 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวรรณี  คมปรียารัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(ฉบบัพกพา) จ านวน 10,000 เล่ม 2.นางสาวพงษสุ์ดา  หลิมรัตน์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวมณฑชา เมรุลัตร์ พนักงานบริหารทัว่ไป

50 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 3 เคร่ือง ดังนี้
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 7 มิ.ย. 61 กองสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจริะนันท ์ พนัธรักษ์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
รุ่น ML-4510ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-
14803-0942-0004/57
2.ซ่อมและเปล่ียนเคร่ือง Printer ย่ีหอ้  Brother รุ่น Model 28 มิ.ย. 61 กองนโยบายและวิชาการสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุวิมล  เทอืกเถา เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
HL-3170 CDW หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-04-12061000-
19728-0943-0005/61
3.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 29 มิ.ย. 61 กองสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภาวิตา  ทรงกลดสกลุ เจา้พนักงานธุรการอาวุโส
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-
10158-0942-0081/54 

51 จดัซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 4 เส้น ส าหรับใชง้านกบัรถยนต์ 11 มิ.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ย่ีหอ้ โตโยต้า ทะเบยีน ฮพ-9094 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายรวมยศ  คล่องบญัชี พนักงานขบัรถยนต์
12060200-12939-0702-0017/55 3.นายคนึงศักด์ิ  แกว้นิรันดร์ลาพร พนักงานขบัรถยนต์

52 จา้งเปดิ Port Lan จ านวน 6 จดุ 13 มิ.ย. 61 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวสุ  สุวรรณสุขโรจน์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
ส่ือสาร
กลุ่มเตรียมขอ้มูล

53 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้
1.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ยีหอ้ ACER รุ่น Veriton M490G 19 มิ.ย. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปภัสรินทร์  ธีระวิริยะชยั นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-9835-0938- กลุ่มสถติิอตุสาหกรรม 2.นายบญุสิทธ์ิ  สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ
0066/54 3.นางสาวสุวรินทร์  เอีย่มบลัลังก์ พนักงานบริหารทัว่ไป
2.เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ ACER รุ่น Veriton X270 19 มิ.ย. 61 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายเสริมชาย  พรหมเทพ นายชา่งศิลปช์ านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-9279-0938- กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้มูลสถติิ 2.นางสาวศิริพร  แกว้โชติชว่งกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
0034/53 3.นางสาวสาณี  เรืองพยัคฆ์ บรรณารักษช์ านาญการ

54 จา้งพมิพร์ายงานการประมวลขอ้มูลพืน้ทีก่ารกอ่สร้าง พ.ศ.2560 20 มิ.ย. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปภัสรินทร์  ธีระวิริยะชยั นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 250 เล่ม 2.นายประวิทย์  บรรจง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นางสาวเพญ็  เปีย่มจติรสุข พนักงานบริหารทัว่ไป

55 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 20 มิ.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวจนัจริา  บตุรปนิตา เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000- กลุ่มการเจา้หน้าที่ 2.นายปรีชา  ปานแย้ม เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
10006-0942-0019/54  

56 จา้งพมิพแ์บบสอบถามการประมวลขอ้มูลพืน้ทีก่ารกอ่สร้าง 20 มิ.ย. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปภัสรินทร์  ธีระวิริยะชยั นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2562 จ านวน 140,000 เล่ม 2.นายบญุสิทธ์ิ  สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวเพญ็  เปีย่มจติรสุข พนักงานบริหารทัว่ไป

57 จา้งพมิพร์ายงานสรุปผลทีส่ าคัญการใชพ้ลังงานของครัวเรือน 20 มิ.ย. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายจริวัส  พลูทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ
พ.ศ. 2560 จ านวน 1,000 เล่ม 2.นางสาวภัสธารีย์  ปานมี นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวสิรินทร์นิชา  ประภาวิลัย นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สว่นกลาง

 
 
 
 



-9- 
 

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
บันทึกขออนุมัติ
ลงวนัที่ ........... ให้ปฏิบัติหน้ำที่

58 จา้งพมิพส์มุดทะเบยีนและใบเสร็จรับเงิน จ านวน 5 รายการ 22 มิ.ย. 61 กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนภาพร  พลูเอม นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
1.ทะเบยีนคุมเงินประจ างวดส่วนจงัหวัด จ านวน 76 เล่ม 2.นายชติุชยั  พนัธ์ุชนะ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
2.ทะเบยีนคุมหลักฐานขอเบกิ จ านวน 76 เล่ม 3.นางพรทพิย์  ชา้งแกว้ พนักงานบริหารทัว่ไป
3.ทะเบยีนคุมการเบกิจา่ยเงินจากคลัง จ านวน 46 เล่ม
4.รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน จ านวน 76 เล่ม
5.ใบเสร็จรับเงิน จ านวน 228 เล่ม 

59 จา้งพมิพแ์ผ่นพบั จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 25 มิ.ย. 61 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุครีม  กนัไชย นักวิชาการสถติิช านาญการ
1.แผ่นพบัการใหข้อ้มูลสถติิ จ านวน 4,500 เล่ม กลุ่มบริการและเผยแพร่ขอ้มูลสถติิ 2.นางสาวสาณี  เรืองพยัคฆ์ บรรณารักษช์ านาญการ
2.แผ่นพบั THAI STAT จ านวน 2,500 เล่ม 3.นางสาวศิริพร  แกว้โชติชว่งกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ

60 จา้งพมิพแ์ผ่นพบัเปรียบเทยีบผลการส ารวจประชากรสูงอายุ 25 มิ.ย. 61 กองสถติิสังคม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวกรรณิการ์  เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ
ในประเทศไทย จ านวน 700 เล่ม 2.นายอภิชาติ  ธัญญาหาร นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวประภาพร  สินทพิลา เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน

61 จา้งพมิพร์ายงานการส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 25 มิ.ย. 61 กองสถติิเศรษฐกจิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวปวรพชัร  สิทธิกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ. 2560 จ านวน 250 เล่ม 2.นายบญุสิทธ์ิ  สุทธินุ่น นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวปภัสรินทร์ ธีระวิริยะชยั นักวิชาการสถติิช านาญการ

62 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง ของรถยนต์ ย่ีหอ้โตโยต้า หมายเลข 26 มิ.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ศจ-5700 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายสมพงษ ์ ปล้ืมจติร์ พนักงานขบัรถยนต์
0216-0702-0003/48 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์

63 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง ของรถยนต์ ย่ีหอ้โตโยต้า หมายเลข 26 มิ.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ฮล-127 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายน าโชค  ชุม่พึง่ พนักงานขบัรถยนต์
16315-0702-0006/58 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์

64 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง ของรถยนต์ ย่ีหอ้โตโยต้า หมายเลข 26 มิ.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ฮว-1193 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายสิรศักด์ิ  ชกูล่ิน พนักงานขบัรถยนต์
17733-0702-0002/59 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์

65 จา้งพมิพร์ายงานรายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน 27 มิ.ย. 61 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวองัคณา  แย้มอบุล นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2560 ระดับจงัหวัด จ านวน 500 เล่ม 2.นางสาวองัสนา  เพชรศักด์ิวงศ์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวนิตยา  ปะอนิทร์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

66 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 4 ก.ค. 61 กลุ่มตรวจสอบราชการและประสาน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชติุชยั  พนัธ์ุชนะ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
รุ่น M4030ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000- ภูมิภาค
18362-0942-0004/59 

67 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง ของรถยนต์ ย่ีหอ้โตโยต้า หมายเลข 5 ก.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ฮภ-6419 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายฐิติวัฒน์  รัตนา พนักงานขบัรถยนต์
13458-0702-0007/56 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์

68 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง ของรถยนต์ ย่ีหอ้นิสสัน หมายเลข 5 ก.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ฮท-6724 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายปราโมทย์  เย็นแข พนักงานขบัรถยนต์
00-12060200-9493-0702-0005/53 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์

69 จา้งพมิพร์ายงาน จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 5 ก.ค. 61 กองบริหารจดัการระบบสถติิ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสุภาพร  แม่นปนื นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
1.หนังสือหลักปฏิบติัเพือ่การจดัการคุณภาพสถติิทางการ 2.นางสาวหทัยา  ขอสันติวิวัฒน์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประเทศไทย จ านวน 7,000 เล่ม 3.นายอาทติย์  กระออมแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.หนังสือแนวทางการจดัจ าแนกสถติิ จ านวน 1,500 เล่ม 4.นางสาวนริศรา  จัน่เพชร นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

5.นายวีระวัฒน์  ดาริชาติ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

70 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง ของรถยนต์ ย่ีหอ้โยโยต้า หมายเลข 6 ก.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ทะเบยีน ฮย-2321 กรุงเทพมหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายสุริยา  ธรรมนาม พนักงานขบัรถยนต์
01-12060200-14613-0702-0001/57 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นกลาง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
บันทึกขออนุมัติ
ลงวนัที่ ........... ให้ปฏิบัติหน้ำที่

71 จา้งซ่อมเคร่ือง Printer จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้ 6 ก.ค. 61 กองสถติิสาธารณมติ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอารี  วงษสุ์วรรณ์ เจา้พนักงานธุรการอาวุโส
1.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 2.นางสาวศิริพร  แกว้โชติชว่งกลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-07-12061000- 3.นายทปีสร  สุกษมภัทร์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน
10052-0942-0065/54 
2.ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-05-12061000-
10030-0942-0043/54 

72 จา้งย้ายโทรศัพทแ์ละเปดิ Port Lan 10 ก.ค. 61 กองสถติสังคม,กองสถติิพยากรณ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภัสธารีย์  ปานมี นักวิชาการสถติิช านาญการ
 - ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กองสถติิสังคม ของกลุ่มวางแผนและ
พฒันาสถติิด้านสังคม
1.ย้ายโทรศัพทพ์ร้อม Port Lan
1.1ย้ายโทรศัพท ์02-142-1281, 02-142-1315 และ
02-142-1375 จ านวน 3 หมายเลข 
1.2ย้าย Port Lan จ านวน 3 จดุ 
2.ย้ายหมายเลข Gin Phone จากหวัเคร่ืองโทรศัพท์
02-142-1281 ไปยังหวัเคร่ืองโทรศัพท ์02-142-1285
(Gin Phone 101004290)จ านวน 1 เลขหมาย 
3.เปดิ Port Lan  จ านวน 2 Port 
 - กลุ่มงานวิเคราะหแ์ละพยากรณ์สถติิเชงิสังคม กองสถติิพยากรณ์
4.เปดิ Port Lan จ านวน 2 จดุ เปน็เงิน 428.00 บาท

73 จา้งพมิพร์ายงานเร่ืองวิเคราะหเ์ด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 17 ก.ค. 61 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางธัญสินี  ทมิศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 300 เล่ม กลุ่มงานวิเคราะหแ์ละพยากรณ์สถติิ 2.นางสาวองัคณา  แย้มอบุล นักวิชาการสถติิช านาญการ

เชงิสังคม 3.นางสาวพชัรนันท ์ จงศรีอดิสรณ์ พนักงานบริหารทัว่ไป

74 จา้งพมิพร์ายงานสถติิรายป ีประเทศไทย พ.ศ.2561  17 ก.ค. 61 กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางวรรณี  คมปรียารัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 500 เล่ม 2.นางสาวพงษสุ์ดา  หลิมรัตน์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวมณฑชา  เมรุลัตร์ พนักงานบริหารทัว่ไป

75 จา้งเปดิ Port Lan จ านวน 1 จดุ 6 ส.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรุจริา  โถทอง พนักงานคอมพวิเตอร์
 - กลุ่มสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มสารบรรณ

76 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนไส้กรองน้ ามันเคร่ือง 7 ส.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
เปล่ียนไส้กรองอากาศ ตรวจเชค็เติมน้ ามันเกยีร์และเฟอืงทา้ย กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายสิรศักด์ิ  ชกูล่ิน พนักงานขบัรถยนต์
ของรถยนต์ ย่ีหอ้นิสสัน หมายเลขทะเบยีน ฮค-4248 กทม. 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060200-3553-0702-
0006/49

77 จา้งซ่อมรถยนต์ (เนื่องจากมีน้ ามันหยดใต้ทอ้งรถ) รถยนต์ 14 ส.ค. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ย่ีหอ้นิสสัน ทะเบยีน ฮท-6723 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายสิรศักด์ิ  ชกูล่ิน พนักงานขบัรถยนต์
12060200-9493-0702-0004/53 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์

78 จา้งซ่อมเคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG รุ่น ML-4551ND 21 ส.ค. 61 กองสถติิสังคม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางเทวี  กณิกนันต์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-03-12061000-10047-0942- กลุ่มวางแผนและพฒันาสถติิด้านสังคม
0060/54

79 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 4 ก.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนากรณ์  วิทยานันตนารมย์ เจา้พนักงานการเงินและบญัชี
รุ่น ML-4551ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000- กลุ่มการเงินและบญัชี ช านาญงาน
10005-0942-0018/54

80 จา้งซ่อมเปล่ียนกระจกบงัลมหน้าพร้อมติดฟล์ิมกระจกหน้า 60% 7 ก.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.สิบเอกนพดล  นิลทบั นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ
ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบยีน ฮภ-6419 หมายเลครุภัณฑ์ กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายฐิติวัฒน์  รัตนา พนักงานขบัรถยนต์
1105-01-12060200-13458-0702-0007/56 3.นายถนอม  ประภารัตน์ พนักงานขบัรถยนต์

สว่นกลาง

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
บันทึกขออนุมัติ
ลงวนัที่ ........... ให้ปฏิบัติหน้ำที่

81 จา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ือง  Printer ย่ีหอ้ SAMSUNG 11 ก.ย. 61 ส านักงานเลขานุการกรม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนงค์เยาว์  คนงาม นักวิชาการพสัดุปฏิบติัการ
รุ่น CLP-680ND หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12061000- กลุ่มบริหารพสัดุ
14806-0943-0002/57

82 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง ดังนี้
1. เคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ ฟจู ิซีร็อกซ์ รุ่น Docuentre IV 4070 13 ก.ย. 61 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพนัน์ชยา  วัฒนศรีกนัย์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-06-12060100-14647-0906- กลุ่มจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ท่ี 3
0010/57 (กลุ่มจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ท่ี 3 กองบริหารจดัเกบ็ขอ้มูลสถติิ)
2. เคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ ฟจู ิซีร็อกซ์ รุ่น  Docucentre IV ๑๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสุรัตดา  จลุศร พนักงานบริหารท่ัวไป
4070 หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-01-12060100-14645- กลุ่มชว่ยอ านวยการ 2.นายวัฒนา  เอีย่มอรุณไทย เจา้หน้าท่ีเคร่ืองคอมพวิเตอร์
0906-0008/57 (กลุ่มชว่ยอ านวยการ สลก.)

รวม 82 โครงกำร รวม 245 รำย

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นกลาง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 
 

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

1 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ HP Laser Jet รุ่น CF279A ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

2 จดัจา้งท าเอกสารโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเอกสุนทร  บรุณนัฏ พนักงานสถติิ
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

3 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จ านวน 14 รายการ

4 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เพือ่ถวายราชสักการะ ๖ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

5 จดัจา้งท าเอกสารโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการการใชป้ระโยชน์จาก ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
เน็ตประชารัฐฯ จ านวน 210 เล่ม

6 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีหอ้ HP Laser Jet P1102 ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
รุ่น CE285A จ านวน 1 กล่อง

7 จดัซ้ือวัสดุโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการการใชป้ระโยชน์จาก ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
เน็ตประชารัฐฯ จ านวน 4 รายการ

8 เชา่เหมาจา่ยค่าบริการติดต้ังอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง โครงการ ๑๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
ฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการการใชป้ระโยชน์จากเน็ตประชารัฐฯ

9 จดัจา้งท าเอกสารโครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการการใชป้ระโยชน์จาก ๑๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
เน็ตประชารัฐฯ

10 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ ๑๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสาธิต  จนัทศรี พนักงานสถติิ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

11 จดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม โครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและ ๑๖ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางไพเราะ  สุวรรณมณี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
สารสนเทศระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด

12 เชา่หอ้งประชมุ โครงการฝึกอบรมเชงิปฏิบติัการการใชป้ระโยชน์จาก ๑๗ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
เน็ตประชารัฐฯ 

13 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสารย่ีหอ้ชาร์ป - 464N หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๒ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
1105-64-12060100-18233-0906-0019/59

14 จดัซ้ือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ขนาด กว้าง 120 ซม. ยาว 240 ซม. ๒๒ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสาธิต  จนัทศรี พนักงานสถติิ
จ านวน 1 บอร์ด

15 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ ย่ีหอ้ ACER รุ่น Travelmate ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ
P249-G2-M-34CK จ านวน 1 เคร่ือง

16 จดัจา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 9 เคร่ือง ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประสินธ์  สงวนทรัพย์ พนักงานสถติิ

17 จดัจา้งท าเอกสารการอบรม โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้าน ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
การจดัท าแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 170 เล่ม

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

18 จา้งเหมาล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 เคร่ือง ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
 -เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีหอ้ Eminent หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-
0904-0017/47
 -เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีหอ้ LG หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-
12060100-121752-0904-0002/55
 -เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีหอ้ อมีีน่า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-
1260100-16832-0904-0016/58
 -เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีหอ้ อมีีน่า หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-
1260100-16833-0904-0017/58

19 จดัซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 28 รีม ๒๕ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

20 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนมิถนุายน) หมายเลขทะเบยีน กจ 4314 ปทมุธานี

21 จดัจา้งท าไวนิล เพือ่ใชใ้นการจดัประชมุเชงิปฏิบติัการ โครงการส ารวจ ๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
ความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อเน็ตประชารัฐ

22 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ KYOCERA รุ่น 3010i ๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
จ านวน 2 กล่อง

23 จดัซ้ือวัสดุโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม เพือ่การ ๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศฯ จ านวน 4 รายการ

24 จดัซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 50 รีม ๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

25 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ KYOCERA รุ่น 3010i ๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
จ านวน 2 กล่อง

26 จา้งซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพส์ าเนา ย่ีหอ้ RISO GRAPH ๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
รุ่น RN 2050 AW หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12---0916-
0005/47

27 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ ซัมซุง M4030ND ๑๔ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(รุ่นหมึก MLT-D201L) จ านวน 1 กล่อง

28 จา้งซ่อมและเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล ย่ีหอ้ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
KYOCERA รุ่น TASKalfa 3010i หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-12-
12060100-18097-0906-0009/59

29 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ ๑๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเอือ้อารีย์  บวัทอง ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
 - เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุค๊ ย่ีหอ้ Notebook รุ่น X555QG-
XX157T(W)(A)
 - ชดุโปรแกรมจดัการส านักงาน จ านวน 1 ชดุ
 - เคร่ืองพมิพ ์ย่ีหอ้ Epson Inkjet Printer Tank L360 
(PSC)(NEW)

30 จดัซ้ือเกา้อีน้ั่งท างาน จ านวน 22 ตัว ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปทมุธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชมภู  บญุประเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

31 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 4 อนั ๒๗ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางจฑุามาศ  สังขน์้อย ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

32 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2561 ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
2.นางจฑุามาศ  สังขน์้อย ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ
3.นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ

33 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร Canon Cartridge 319 จ านวน 1 กล่อง ๓ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกสุุมากรณ์  พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

34 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ ๘ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกสุุมากรณ์  พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

35 จดัจา้งตรวจเชค็และเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลางประจ าส านักงานฯ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ
หมายเลขทะเบยีน กข 2112 ประจวบคีรีขนัธ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
NSO-1105-70-12060200-13529-0702-0009/56

36 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ี ๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

37 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๖ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

38 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัประชมุโครงการเน็ตประชารัฐ ๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกสุุมากรณ์  พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

39 จดัซ้ือวัสดุเพือ่ใชใ้นโครงการ 1 กจิกรรม 1 จงัหวัด ๑๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววรรณภา  ทามี พนักงานสถติิ

40 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางโสภี  ชชัวาลย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 - เคร่ืองพมิพ ์Laser printers
 - เคร่ืองพมิพ ์Inkjet printers

41 จดัซ้ือวัสดุโครงการบริหารจดัการแผนแม่บทระบบสถติิ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนัต์ฤทยั  ปองรัก พนักงานสถติิ

42 จดัจา้งซ่อมครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชวีรัตน์  แซ่ล้ิม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

43 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

44 จดัจา้งท าเล่มรายงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
แจงนับ

45 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนวลอนงค์  ผลสง่า ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
2.นายศิวกร  อตุอามาตย์ พนักงานสถติิ
3.นางสาวกสุุมากรณ์  พรหมจกัร ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

46 จดัจา้งท าเล่มรายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดประจวบคีรีขนัธ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนัต์ฤทยั  ปองรัก พนักงานสถติิ
ครัวเรือน พ.ศ.2560

47 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 3 อนั ๔ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

48 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร- ๑๙ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวโชติกา  โนนใหญ่ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
มหาราช

49 จดัซ้ือหมึก HP 703 ด า จ านวน 2 กล่อง และหมึก HP 703 สี ๓๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปราจนีบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายปรีชา  มีทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 2 กล่อง

50 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 8 อนั ๑๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

51 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 2 อนั ๗ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

52 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร ๑๒ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
พ.ศ. 2561 จ านวน 4 รายการ

53 จดัซ้ือ Toner Samsung MLT-D201L (20,000 แผ่น) ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 1 กล่อง

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

54 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 9 รายการ 

55 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 2 อนั ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

56 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
(เดือนมิถนุายน) หมายเลขทะเบยีน กง 2609 เพชรบรีุ

57 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน กง 2609 ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
เพชรบรีุ จ านวน 3 รายการ

58 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชจ้ดัท าคู่มือโครงการส ารวจการ ๑๐ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
เปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561 จ านวน 2 รายการ 

59 จดัจา้งพมิพร์ายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 พร้อมเขา้เล่ม ๒๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
อดักาวเคลือบปก จ านวน 80 เล่ม

60 จดัซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 7 รีม ๑๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

61 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
(เดือนสิงหาคม) หมายเลขทะเบยีน กง 2609 เพชรบรีุ

62 จดัซ้ือกระเปา๋สานเส้นพลาสติกส าหรับในการบรรจเุอกสารประกอบ ๒๔ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
การฝึกอบรม จ านวน 30 ใบ

63 จดัจา้งถา่ยเอกสาร พร้อมเขา้เล่มแบบสันเกลียว เอกสารประกอบ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
การฝึกอบรม จ านวน 30 เล่ม

64 จดัจา้งล้างรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน กง 2609 เพชรบรีุ ๕ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-69-12060200-9490-0702-
0002/53

65 จดัจา้งพมิพร์ายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ครัวเรือน พ.ศ.2560 จ านวน 70 เล่ม

66 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
(เดือนกนัยายน) หมายเลขทะเบยีน กง 2609 เพชรบรีุ

67 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

68 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
 - หมึกเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ Xerox 240A 
จ านวน 1 กล่อง
 - หมึกเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ Samsung จ านวน 1 กล่อง
 - หมึกเคร่ืองโทรสาร ย่ีหอ้ Canon จ านวน 1 กล่อง

69 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

70 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์EPSON 0587 จ านวน 1 กล่อง ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

71 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเพชรบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายอรุณ  สีแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
 - โต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟตุ จ านวน 7 ตัว 2.นางสาวอจัฉรา  ชคัูนหอม เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

  - โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 5 ตัว 3.นางสาวชวนพศิ  เสือคาบแกว้ พนักงานสถติิ
 - เกา้อีท้ างาน จ านวน 7 ตัว

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

72 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนเมษายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

73 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๑ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนเมษายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

74 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนเมษายน คร้ังที ่3) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

75 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๖ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

76 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

77 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

78 จดัซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 50 รีม ๒๖ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นายมณเฑียร  คล้ายคลึง พนักงานสถติิ
3.นางสาวพชรมน  เรืองผิว ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

79 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการเน็ตประชารัฐ จ านวน 4 รายการ ๒๖ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวสุมณฑา  ส ารวมจติต์ พนักงานสถติิ
3.นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

80 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนสิงหาคม คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

81 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๒ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนสิงหาคม คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

82 จดัซ้ือตลับหมึกเลเซอร์ Fuji Xerox M 205b 2K จ านวน 2 กล่อง ๖ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวนวลจนัทร์  มาลัยศรี นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นายพนูศักด์ิ  ชา่งทอง พนักงานสถติิ
3.นางสาวหทยา  สรกฤตยาเมธ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

83 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

84 จดัจา้งท าเขา้เล่ม-ท าปกสี หนังสือส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภัสธธร  ดาจนัทร์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 30 เล่ม

85 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดราชบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุทชิา  สัจจปญัญาพล พนักงานสถติิ
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 559 ราชบรีุ

86 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพซั์มซุง MLT-D2015 สีด า จ านวน 1 กล่อง ๒๔ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

87 จดัซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 20 รีม ๒๔ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

88 จดัซ้ือหมึกพมิพส์ าเนา ริโก ้ INK JP 12 จ านวน 2 กล่อง และ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพไิลพรรณ  สามสารี เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
กระดาษไขแม่พมิพ ์ริโก ้รุ่น CPMT 15 จ านวน 1 กล่อง

89 จดัซ้ือวัสดุ โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อโครงการ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเนียร  กาฬภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
เน็ตประชารัฐ จ านวน 4 รายการ 

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

90 จดัจา้งพมิพร์ายงานแผนพฒันาสถติิระดับพืน้ทีจ่งัหวัดลพบรีุ ฉบบัที ่2 ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพไิลพรรณ  สามสารี เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(พ.ศ.2561 - 2564) จ านวน 50 เล่ม

91 จดัซ้ือผงหมึกเคร่ืองพมิพ ์ซัมซุง MLT-D201S สีด า ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพไิลพรรณ  สามสารี เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
จ านวน 1 กล่อง

92 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพไิลพรรณ  สามสารี เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

93 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์DQ-TCC008E ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  เขาทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

94 จดัจา้งท ากระเปา๋ใส่เอกสาร ท าด้วยผ้า 600D ขนาด 11.5 นิ้ว x ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  เขาทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
13.5 นิ้ว x 3.5 นิ้ว จ านวน 85 ใบ

95 จดัซ้ือเกา้อีค้อมพวิเตอร์ จ านวน 2 ตัว ๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนณรงค์  แกว้แท้ พนักงานสถติิ

96 จดัจา้งพมิพร์ายงานผลส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธัญญช์วิน  นาคนิธิชยัรัชต์ พนักงานสถติิ
จ านวน 70 เล่ม

97 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ LENOVO จ านวน 1 เคร่ือง ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจตจนัทร์  หล่อประเสริฐ พนักงานสถติิ
ชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพวิเตอร์จ านวน 1 ชดุ
ชดุโปรแกรมจดัการส านักงาน Home & Business จ านวน 1 ชดุ

98 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  เขาทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

99 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์ซัมซุง CT350268 สีด า ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  เขาทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
FujiXerox เลขครุภัณฑ์ 1105-15-12061000-6531-
0942-0136/51 B274 จ านวน 1 กล่อง

100 จดัซ้ือเกา้อีส้ านักงานฯ จ านวน 8 ตัว ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดลพบรีุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธัญญช์วิน  นาคนิธิชยัรัชต์ พนักงานสถติิ

101 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนิรันดร์  เกตุสิริวงศ์ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบยีน กข 5500 สมุทรสงคราม

102 จดัซ้ือกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 15 รีม ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถติิช านาญการ

103 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์340A จ านวน 1 หลอด ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถติิช านาญการ

104 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 4 รายการ ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวัชรา  งามดี นักวิชาการสถติิช านาญการ

105 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนเมษายน)

106 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ๒๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

107 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนมิถนุายน 2561 ๓๐ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

108 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนมิถนุายน)

109 จดัจา้งบ ารุงรักษารถยนต์ส านักงานฯ ๑๒ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

110 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ๒๖ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

111 จดัซ้ือวัสดุโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถติิ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ (กจิกรรมที ่4 การประเมินผล
สัมฤทธ์ิของโครงการเน็ตประชารัฐ)

112 จดัซ้ือวัสดุหมึกโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถติิ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ (กจิกรรมที ่4 การประเมินผล
สัมฤทธ์ิของโครงการเน็ตประชารัฐ)

113 จดัซ้ือวัสดุโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ๑๑ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางวิภาพรรณ  หงษา พนักงานสถติิ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ (กจิกรรมที ่1 การสร้างการรับรู้
ในการใชป้ระโยชน์โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้านแกป่ระชาชน)

114 จดัซ้ือวัสดุหมึกโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพือ่ ๑๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  สังขสุ์ข พนักงานสถติิ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ (กจิกรรมที ่1 การสร้างการรับรู้
ในการใชป้ระโยชน์โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้านแกป่ระชาชน)

115 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนกรกฎาคม)

116 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ๒๖ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

117 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนสิงหาคม คร้ังที ่1)

118 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนสิงหาคม คร้ังที ่2)

119 จดัซ้ือวัสดุหมึกโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 ๑๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริวรรณ  โพธ์ิเทศ พนักงานสถติิ

120 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ ๑๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวรัตนาภรณ์  ผลไม้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
พ.ศ.2563 จ านวน 3 รายการ

121 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  เพง็ค่ า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่1)

122 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุค๊ จ านวน 26,520 เคร่ือง ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวชนิษฐา  แกว้งาม พนักงานสถติิ

123 จดัซ้ือเคร่ืองฉายภาพและวัสดุ จ านวน 1 เคร่ือง ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางปาณิศา  ทองสุข ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

124 จา้งเหมาเขา้เล่มรายงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอมรรัตน์  สังขสุ์ข พนักงานสถติิ

125 จา้งเหมาถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานแผนพฒันาสถติิระดับพืน้ที่ ๑๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศิริทพิย์  แซ่เล้า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

126 จดัซ้ือวัสดุท ารายงานโครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายโสภณ  ลาภส่งเสริม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ครัวเรือน พ.ศ.2560 

127 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสมุทรสาคร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุทธิพฒัน์  ผ่องออ่น เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่2)

128 จดัซ้ือวัสดุโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จาก ๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงขา่ยเน็ตประชารัฐ จ านวน 6 รายการ 

129 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลเพือ่ใชใ้นการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และ ๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากโครงขา่ยเน็ตประชารัฐ จ านวน 2 ผืน 

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

130 เชา่ใชบ้ริการอนิเตอร์เน็ตความเร็ว 200/100 Mbps. พร้อม ๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
เจา้หน้าที ่Stand By ตลอดการใชง้าน จ านวน 3 คร้ัง

131 จดัซ้ือกระเปา๋ใส่เอกสารการด าเนินกจิกรรมการสร้างการรับรู้และ ๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากโครงขา่ยเน็ตประชารัฐ จ านวน 105 ใบ

132 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศพร้อมคอมเพรสเซอร์ ๖ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

133 จดัจา้งท าเอกสารประกอบการประชมุแผนพฒันาสถติิระดับพืน้ที่ ๑๕ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
จงัหวัดเชยีงราย ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2561-2564) จ านวน 35 เล่ม

134 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัประชมุคณะกรรมการสถติิ ๑๕ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ระดับจงัหวัด คร้ังที ่2/2561 จ านวน 8 รายการ

135 จดัจา้งท ารายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 จ านวน 60 เล่ม ๑๖ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงราย ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปยินุช  ตู้แกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

136 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน 4987 น่าน ๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดน่าน ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสัญญา  อนิหล้า พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์  1105-51-12060200-19961-
0702-0001/61

137 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อโครงการ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพจิติร คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายนิวัฒน์  สิงหป์ระเสริฐ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 2.นางสาวนิติยา  เจศรีชยั พนักงานสถติิ

3.นางสาวการะเกตุ  คงกะศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

138 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2561 ๗ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นายสมบรูณ์  คงเมืองค า พนักงานสถติิ
3.นางฐิตินันท ์ บญุบรูา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

139 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet ๗ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพษิณุโลก คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวชลัยรัตน์  เพชรรัตน์ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวมนัชนก  นาคมี พนักงานสถติิ
3.นายสมบรูณ์  คงเมืองค า พนักงานสถติิ

140 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนเมษายน 2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

141 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2561 ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ
3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

142 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๓๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

143 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ๓๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ
3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

144 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนมิถนุายน 2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

145 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 ๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ
3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

146 จา้งเหมาบริการท าความสะอาดส านักงานฯ ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนกนัยายน 2561 2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ

3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

147 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนกนัยายน 2561 ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นายเสมา  สุขสมบติั พนักงานสถติิ
3.นางปยิะลักษณ์  ภู่แกว้ พนักงานสถติิ

148 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพทุธ- ๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
ยอดฟา้จฬุาโลกมหาราชและวันทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์

149 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน ศจ 5698 กทม. ๒๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1150-49-12060200-0218-0702-
0005/48

150 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร- ๒๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
มหาราช

151 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 4 อนั ๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ

152 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ย่ีหอ้ Samsung รุ่น ML2955ND ๑๕ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12061000-13323-0942-
0001/56

153 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารของส านักงานฯ ๒๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ

154 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัฐพร  สุกสา พนักงานสถติิ

155 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร ย่ีหอ้ Samsung รุ่น ML2955ND ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12061000-13323-0942-
0001/56

156 จดัซ้ือกระดาษส าหรับการน าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลส ามะโน ๑๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2560

157 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการประชมุชีแ้จงการปฏิบติังานโครงการ ๑๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
ส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ
พ.ศ. 2561

158 จดัจา้งท าไวนิลส าหรับการประชมุชีแ้จงการปฏิบติังานการส ารวจ ๑๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
ความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ 
พ.ศ. 2561

159 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร TOSHIBA รุ่น 306 ๒๐ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12060100-14564-0906-
0020/56

160 จดัจา้งท ากระเปา๋ใชบ้รรจเุอกสารการอบรม โครงการอบรมเชงิ ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรชยั  สุวรรณ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ปฏิบติัการ การพฒันาศักยภาพเครือขา่ยด้านดิจทิลัฯ

161 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ การพฒันาศักยภาพ ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัฐพร  สุกสา พนักงานสถติิ
เครือขา่ยด้านดิจทิลัฯ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

162 จดัจา้งท าเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ ๘ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
การพฒันาศักยภาพเครือขา่ยด้านดิจทิลัฯ

163 จดัจา้งท าใบประกาศนียบตัร โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ การพฒันา ๘ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมยศ  ส่ังการ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ศักยภาพเครือขา่ยด้านดิจทิลัฯ จ านวน 282 ใบ

164 จดัจา้งติดต้ังอนิเตอร์เน็ตความเร็วสูงชัว่คราว  โครงการอบรมเชงิ ๙ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
ปฏิบติัการ การพฒันาศักยภาพเครือขา่ยด้านดิจทิลัฯ

165 จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการประชมุคณะกรรมการสถติิระดับ ๙ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประภาพรรณ  บญุเรือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จงัหวัด คร้ังที ่2/2561 จ านวน 3 รายการ

166 จดัจา้งเตรียมเอกสารส าหรับการประชมุคณะกรรมการสถติิระดับ ๑๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายประเทอืง  เรียนแพง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จงัหวัด คร้ังที ่2/2561 จ านวน 50 เล่ม

167 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้โตชบิา้ รุ่น 306 ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัฐพร  สุกสา พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-49-12060100-14564-
0906-0020/56

168 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 14 รายการ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ

169 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร Panasonic KX-FAT421E ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวแน่งน้อย  สวนสอน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 1 ตลับ

170 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร Toshiba รุ่น 306 หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
1105-49-12060100-14564-0906-0020/56

171 จดัจา้งพมิพแ์ละเผยแพร่รายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและ ๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณฐมน  ชนะพลู นักวิชาการสถติิช านาญการ
สังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จ านวน 10 เล่ม

172 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวตรีทพิยนิภา  ทองกระมล พนักงานสถติิ
 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์ (Ink Tank
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด network
แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1,000 VA จ านวน 1 เคร่ือง

173 จดัซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟา้ จ านวน 6 รายการ ๑๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอตุรดิตถ์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุวัฒน์  คุ้มแสง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

174 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร- ๒๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
มหาราช

175 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 5 อนั ๒๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

176 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
(เดือนมิถนุายน) หมายเลขทะเบยีน กค 8666 กาฬสินธ์ุ

177 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการเน็ตประชารัฐ จ านวน 6 ปา้ย 

178 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 2 อนั ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปานสินี  อทุโท ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

179 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ี ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จ านวน 22 รายการ 2.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถติิ

3.นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถติิ

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

180 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ี ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ จ านวน 2 รายการ 

181 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจ าปี ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2561

182 จา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ KYOCERA รุ่น TA-3500i ๑๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

183 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ๑๕ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

184 จดัจา้งท ากระเปา๋ผ้าพืน้เมืองใส่เอกสาร จ านวน 60 ใบ ๑๖ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

185 จดัจา้งท าเอกสารในการอบรมโครงการ การสร้างการรับรู้ในการใช้ ๑๖ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประโยชน์โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้านแกป่ระชาชนฯ 
จ านวน 60 ชดุ

186 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถติิ

187 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ KYOCERA รุ่น TA-3500i ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

188 จดัจา้งท ากระเปา๋ผ้าพืน้เมืองใส่เอกสาร จ านวน 766 ใบ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

189 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 10 รายการ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

2.นางสาวสุปรียา  สอนจิตร์ พนกังานสถิติ
3.นางสาวนพวรรณ  หวานใจ พนักงานสถติิ

190 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ KYOCERA รุ่น TA-3500i ๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

191 จดัจา้งท าเอกสารในการอบรม จ านวน 766 ชดุ ๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

192 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 8 รายการ ๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

193 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ เคียวเซร่า รุ่น TK 6309 ๑๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

194 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 4 รายการ ๑๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ นักวิชาการสถติิช านาญการ

195 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นโครงการส ารวจการเปล่ียนแปลงทาง ๑๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน
การเกษตร พ.ศ.2561 จ านวน 2 รายการ

196 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท ารูปเล่มรายงานส ามะโน ๑๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถติิ
อตุสาหกรรม พ.ศ.2560 จ านวน 4 รายการ

197 จดัซ้ืออปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 7 ชดุ ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

198 จดัจา้งลงโปรแกรมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุปรียา  สอนจติร์ พนักงานสถติิ

199 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถติิช านาญการ
เจา้อยู่หวั ประจ าป ี2561

200 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ
 - หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร SHARP MX 237 AT จ านวน 1 กล่อง 
 - หมึกเคร่ืองอดัส าเนา BLUE 125 จ านวน 1 กล่อง

201 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการเน็ตประชารัฐ จ านวน 7 รายการ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

202 จดัจา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่ม โครงการเน็ตประชารัฐ ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 6 รายการ

203 จา้งเหมาบริการอนิเตอร์เน็ต โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ การสร้าง ๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ
เครือขา่ยเพือ่เปน็จติอาสาดิจทิลัเน็ตอาสา

204 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการการสร้างเครือขา่ย ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ
เพือ่เปน็จติอาสาดิจทิลัเน็ตอาสา จ านวน 7 รายการ 

205 จดัจา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่ม โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการการสร้าง ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ
เครือขา่ยเพือ่เปน็จติอาสาดิจทิลัเน็ตอาสา จ านวน 2 รายการ 

206 จดัซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 5 รายการ ดังนี้ ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ
 - ผงหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร Sharp
 - หมึกเคร่ืองอดัส าเนา Blue 125
 - ชดุสร้างภาพเคร่ืองถา่ยเอกสาร Fuji Xerox 3007
 - หมึกพมิพ ์Samsung M 4030
 - กระดาษไขเคร่ืองอดัส าเนา Blue 125

207 จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เคร่ือง ๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

208 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึก ๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง

209 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ดังนี้ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ
 - กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 80 รีม
 - กระดาษการ์ดขาวท าปก 180 แกรม จ านวน 10 หอ่
 - หมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Epson T6641 (สีด า) จ านวน 4 ขวด
 - หมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Epson T6642 (สีฟา้) จ านวน 3 ขวด
 - หมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Epson T6643 (สีชมพ)ู จ านวน 4 ขวด
 - หมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Epson T6644 (สีเหลือง) จ านวน 3 ขวด

210 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ดังนี้ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสุภรา  ชุม่ขนุทด นักวิชาการสถติิช านาญการ
 - กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 40 รีม
 - กระดาษการ์ดขาวท าปก 180 แกรม จ านวน 5 หอ่
 - หมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Epson T6641 (สีด า) จ านวน 1 ขวด
 - หมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Epson T6642 (สีฟา้) จ านวน 2 ขวด
 - หมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Epson T6643 (สีชมพ)ู จ านวน 1 ขวด
 - หมึกเคร่ืองพมิพย่ี์หอ้ Epson T6644 (สีเหลือง) จ านวน 1 ขวด

211 จา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ Acer รุ่น Veriton M490 ๒๔ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-40-12061000-11074-0938-
0293/54

212 จดัซ้ือวัสดุโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อโครงการ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ
เน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จ านวน 8 รายการ 2.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถติิ

3.นางสาวพนัธ์วิรา  วีระพฒัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

213 จดัซ้ือกระดาษโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วังเอก นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

214 จดัจา้งพมิพคู่์มือโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จ านวน 300 เล่ม 2.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถติิ

3.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถติิ

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

215 จดัซ้ือหมึกโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วังเอก นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 ดังนี้
 -หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ เคียวเซร่า รุ่น TA-4501i
 -หมึกพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล ย่ีหอ้ Riso EZ371
 -มาสเตอร์ Riso EZ371

216 จดัซ้ือหมึกพมิพส์ าเนาระบบดิจติอล ย่ีหอ้ Riso EZ371 ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วังเอก นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

217 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม ผู้ตรวจรับพสัดุ นายยุทธพงษ ์ วังเอก นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

218 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๙ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสิทธ์ิชยั  สดใส ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนเมษายน)

219 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรัญญู  อนิทยุง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่1)

220 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายวรัญญู  อนิทยุง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่2)

221 จดัซ้ือยางรถยนต์ 215/70R16 BRIDSTONE จ านวน 4 เส้น ๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นายสิทธ์ิชยั  สดใส ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
3.นายวรัญญู  อนิทยุง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

222 จดัซ้ือตลับหมึก Samsung MLT-D201S จ านวน 1 ตลับ ๖ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

223 จดัจา้งท ากระเปา๋พร้อมสกรีน จ านวน 350 ใบ ๖ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
3.นางรัตติยากร  ชะโกฏ พนักงานสถติิ

224 จดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มเอกสารประกอบการอบรมเชงิ ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวปาณิสรา  ชกูจิวัฒนกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ปฏิบติัการเร่ืองของดีวิถสุีรินทร์ด้วยเน็ตประชารัฐ หลักสูตรวิถเีกษตร
สุรินทร์ จ านวน 115 ชดุ

225 จดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มเอกสารประกอบการอบรมเชงิ ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
ปฏิบติัการเร่ืองของดีวิถสุีรินทร์ด้วยเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการค้าขาย
ออนไลน์ จ านวน 120 เล่ม

226 จดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มเอกสารประกอบการอบรมเชงิ ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  สติภา พนักงานสถติิ
ปฏิบติัการเร่ืองของดีวิถสุีรินทร์ด้วยเน็ตประชารัฐ หลักสูตรการ
ทอ่งเทีย่วเมืองชา้ง จ านวน 115 ชดุ

227 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรมที ่1 การสร้างการ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
รับรู้ในการใชป้ระโยชน์ โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้านแกป่ระชาชน 2.นางอรษา  จนัทะขมัมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 27 รายการ 3.นางสาวปาณิสรา  ชกูจิวัฒนกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

228 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางศิริสุดา  ต่อชยั พนักงานสถติิ
 -ตลับหมึกเลเซอร์ Samsung MLT-D201S (M4030/408x) 2.นางสาวจนัทมิา  สติภา พนักงานสถติิ
จ านวน 1 ตลับ 3.นางมณีพนัธ์  จติเย็น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 -หมึกถา่ยเอกสาร Kyocera TK479 FS-6030, 6025 MFP
จ านวน 1 กล่อง

229 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรมที ่1 การสร้างการ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรัตติยากร  ชะโกฏ พนักงานสถติิ
รับรู้ในการใชป้ระโยชน์ โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้านแกป่ระชาชน 
จ านวน 2 รายการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

230 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดักจิกรรมที ่1 การสร้างการ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางมณีพนัธ์  จติเย็น ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
รับรู้ในการใชป้ระโยชน์ โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้านแกป่ระชาชน 
จ านวน 2 รายการ

231 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลเร่ืองของดีวิถสุีรินทร์ด้วยเน็ตประชารัฐ ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางอรษา  จนัทะขมัมา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 5 ผืน

232 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเสรี  สมเผ่าวงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนสิงหาคม)

233 จดัจา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 50 คน ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางฉลวย  แปน้ทอง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

234 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท าแผนพฒันาสถติิระดับ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
จงัหวัด ประจ าปงีบประมาณ 2561 จ านวน 3 รายการ 

235 จดัจา้งถา่ยเอกสารและเขา้เล่มแผนพฒันาขอ้มูลสถติิระดับพืน้ที่ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
จงัหวัดสุรินทร์ ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2561-2564) จ านวน 80 เล่ม

236 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท ารายงานผลฉบบัสมบรูณ์ของ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการส ารวจภาวะเศรษบกจิและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 
จ านวน 3 รายการ 

237 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชใ้นการจดัท ารายงานส ามะโน ๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
อตุสาหกรรม พ.ศ.2560 จ านวน 3 รายการ 

238 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงานฯ ย่ีหอ้ Lenovo ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
รุ่น 510-15IKL (9OG8OOGATA) จ านวน 1 เคร่ือง 2.นางสาวละเอยีด  ปานทอง นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

3.นายวรัญญู  อนิทยุง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

239 จดัจา้งเขา้เล่มโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุรินทร์ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภาพตะวัน  แสงหรัิญภากร นักวิชาการสถติิช านาญการ
จ านวน 300 เล่ม

240 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๔ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบยีน กข 6618 นภ.

241 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้ SHARP รุ่น AR-202ST ๑๑ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

242 จดัจา้งท าพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ ๒๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ
พระนเรศวรมหาราช และงาน "มหศัจรรย์ นครเขือ่นขนัธ์ กาบแกว้
บวับาน"

243 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม) หมายเลขทะเบยีน กข 6618 นภ.

244 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 12 รายการ ๒๒ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

245 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางกนัยกร  จนัทะสิม เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
(เดือนมิถนุายน) หมายเลขทะเบยีน กข 6618 นภ. 2.นายโกวิทย์  สมใจ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

246 จดัจา้งถา่ยเอกสารเพือ่ใชใ้นการประชมุเชงิปฏิบติัการเจา้หน้าทีวิ่ชาการ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
และพนักงานจดัเกบ็ขอ้มูลในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ
เน็ตประชารัฐ จ านวน 4,545 หน้า

247 จดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่ม รายงานแผนพฒันาสถติิระดับพืน้ที่ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ
จงัหวัดหนองบวัล าภู ฉบบัที ่2 จ านวน 30 เล่ม

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

248 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 -กระดาษ A4 Double A จ านวน 20 รีม

  -หมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร Tonerlaserjet Fuji Xerox Docuprint 
340A จ านวน 1 กล่อง

249 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร Tonerlaser Canon LBP 6000 ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  ภูกองชยั ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จ านวน 4 กล่อง

250 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 12 รายการ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชติ พนักงานสถติิ

251 จดัจา้งท าเส้ือคอกลมพร้อมสกรีน จ านวน 300 ตัว ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ

252 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 7 รายการ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

253 จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอลมัลติฟงักช์นั ขาว-ด า ย่ีหอ้ ๒๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถติิช านาญการ
Toshiba รุ่น e-studio 3008A และเคร่ืองโทรสาร ย่ีหอ้ Canon 2.นางภิษฐิ  ปางชาติ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
รุ่น FAX-L170 3.นายเดวิช  หลักหาญ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

254 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ ๒๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

255 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ เพือ่ใชจ้ดัท ารายงานแผนพฒันาสถติิระดับ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจรีภา  วงษย์า ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
จงัหวัด จ านวน 4 รายการ 

256 จดัซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ ๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพรัตน์  พึง่โคกสูง พนักงานสถติิ

257 จดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานส ามะโนอตุสาหกรรม ๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชติ พนักงานสถติิ
พ.ศ.2560 จ านวน 80 เล่ม

258 จดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมเขา้เล่มรายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิ ๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอดุมลักษณ์  หาวิชติ พนักงานสถติิ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560 จ านวน 50 เล่ม

259 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๗ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

260 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ๗ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ

261 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๐ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

262 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๗ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่3) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

263 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่4) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

264 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๔ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่5) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

265 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๘ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม คร้ังที ่6) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

266 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

267 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๖ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

268 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่3) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

269 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๙ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่4) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

270 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์Laser ย่ีหอ้ Canon รุ่น LBP6030 ๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ
จ านวน 5 กล่อง และหมึกเคร่ืองพมิพ ์Laser ย่ีหอ้ HP รุ่น 1020
จ านวน 1 กล่อง

271 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ
(เดือนสิงหาคม คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

272 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
(เดือนสิงหาคม คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

273 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ๒๙ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ
เพือ่การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ 

274 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

275 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ ๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
 - เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์ (Ink Tank 
Pronteพ) จ านวน 1 เคร่ือง
 - เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network
แบบที ่1 จ านวน 1 เคร่ือง

276 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 ๑๙ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอญัชลี  ผการัตน์ พนักงานสถติิ
อดุรธานี หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-37-12060200-9604-
0702-0001/54

277 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสมร  ภูพวก พนักงานสถติิ
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

278 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดอดุรธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวกนกพร  เหลือสุข พนักงานสถติิ
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่3) หมายเลขทะเบยีน กธ 4069 อดุรธานี

279 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายนพดล  เปา๋อยู่สุข สถติิจงัหวัดบงึกาฬ
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบยีน กก 1699 บงึกาฬ

280 จดัซ้ือน้ าด่ืมส าหรับส านักงานฯ ๒ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ

281 จดัซ้ือพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันทีร่ะลึกวันจกัรี ๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเบญจมาศ  ชมภู่ทอง พนักงานสถติิ

282 จดัจา้งพมิพเ์ขา้รูปเล่มงานวันสถาปนาจงัหวัดบงึกาฬ ครบรอบ 7 ปี ๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสิริกร  จนัทะวงษ์ พนักงานสถติิ

283 จดัจา้งตรวจเชค็ระยะและซ่อมบ ารุงรถยนต์ส านักงานฯ ๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนัยนันท ์ สีมาพล พนักงานสถติิ
หมายเลขทะเบยีน กก 1699 บงึกาฬ

284 จดัจา้งท าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมในการประชมุ Video ๑๘ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนัยนันท ์ สีมาพล พนักงานสถติิ
Conference คร้ังที ่7/2561 

285 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ ๒๔ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดบงึกาฬ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายธนัยนันท ์ สีมาพล พนักงานสถติิ
พระนเรศวรมหาราช 

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
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ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร แบบ ผ.ท . 2 ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั แต่งต้ัง/มอบหมำย รำยช่ือ ต ำแหน่ง
และ

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

286 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 7 รายการ ๑๐ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางเปรมมิกา  อนุวรรัตน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

287 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 13 รายการ ๙ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวศุภกลุ  ราชพบิลูย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

288 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ๙ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเทพา  มากคง เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
เพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศฯ จ านวน 2 ปา้ย

289 จา้งซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบยีน สฎ 397 กทม. ๒๘ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกระบี่ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวเทพา  มากคง เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

290 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๙ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

291 จดัซ้ือยางรถยนต์ (บรรทกุ 4 ประตู) จ านวน 4 ล้อ ๒๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายจตุรงค์  สุตราม  พนักงานสถติิ

292 จดัซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันส้ินพระชนม์ของ ๑๖ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภัทรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
พลเรือเอกพระเจา้บรมวงศ์เธอ พระองค์เจา้อาภากรเกยีรติวงศ์
กรมหลวงชมุพรอดุมศักด์ิ

293 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๓ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม) หมายเลขทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

294 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

295 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๖ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

296 จดัจา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามโครงการส ารวจความคิดเหน็ของ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวญานิกา  ลอยเล่ือน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ประชาชนทีม่ีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561
 จ านวน 4,776 แผ่น

297 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ี ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพมิพร  ภมรนาค พนักงานสถติิ
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จ านวน 12 รายการ

298 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  อนินาคม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนสิงหาคม) หมายเลขทะเบยีน กง 7461 ชมุพร

299 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการสร้างการรับรู้ในการใชป้ระโยชน์ ๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวยุพา  มิตรมังกร พนักงานสถติิ
โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้านแกป่ระชาชน จ านวน 4 รายการ

300 จดัจา้งท าคู่มือการจดัอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ ๑๖ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภัทรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(Work Shop) เพือ่การพฒันาศักยภาพทกัษะด้านดิจทิลัฯ
จ านวน 300 เล่ม

301 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ การจดัอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ ๑๖ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวภัทรวดี  กล่ินสวัสด์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(Work Shop) เพือ่การพฒันาศักยภาพทกัษะด้านดิจทิลัฯ

302 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ส าหรับการจดัประชมุคณะกรรมการสถติิระดับ ๑๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชยัรัตน์  เชงิไกรยัง ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน
จงัหวัดโครงการการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศระดับพืน้ที่
คร้ังที ่2/2561 จ านวน 5 รายการ

303 จดัจา้งถา่ยเอกสารในการจดัอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ ๒๒ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจนัทมิา  อนินาคม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(Work Shop) เพือ่การพฒันาศักยภาพทกัษะด้านดิจทิลัฯ

304 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลในการจดัอบรมโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ ๒๒ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชมุพร ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวญานิกา  ลอยเล่ือน ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(Work Shop) เพือ่การพฒันาศักยภาพทกัษะด้านดิจทิลัฯ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

305 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงานฯ จ านวน 2 เคร่ือง ๙ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
 -หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-80-12061000-11818-0938-
0517/54
 -หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-80-12061000-11816-0938-
0515/54

306 จดัซ้ือวัสดุส านักงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๒๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

307 จดัจา้งถา่ยเอกสาร โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคม ๒๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
เพือ่การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

308 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โทรคมนาคมเพือ่การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

309 จดัจา้งพมิพใ์บประกาศนียบตัร โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โทรคมนาคมเพือ่การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถติิ

310 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการพฒันาขอ้มูลสถติิและสารสนเทศ ๒๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ระดับพืน้ที ่76 จงัหวัด 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถติิ

311 จดัซ้ือหมึกพมิพเ์คร่ือง Printer สี โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๒๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
พ.ศ.2560 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวกรองทอง  นวลทอง พนักงานสถติิ

312 จดัจา้งติดต้ังอนิเตอร์เน็ตโครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โทรคมนาคมเพือ่การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

313 จดัจา้งพมิพแ์ผนพฒันาสถติิระดับพืน้ที ่จงัหวัดตรัง ฉบบัที ่2 ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(พ.ศ.2561-2564) 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

314 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงานฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 11005- ๑๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
80-120610000-6921-0938-366/51 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

315 จดัซ้ือกล่องใส่เอกสาร ขนาด 210 x300 x 300 mm และขนาด ๑๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
300 x 425 x 300 mm 2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ

3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

316 เชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ต ส าหรับ Tablet จ านวน 15 หมายเลข ๒๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดตรัง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวราตรี  บวัแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวฉตัรวดี  ฤทธิมา พนักงานสถติิ
3.นางสาวจารุณี  ศรีวิไล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

317 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๔ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนเมษายน) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

318 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพทุธ- ๔ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช และวันทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

319 จดัซ้ือกระดาษไขมาสเตอร์ ดูโปร รุ่น DRF-50 ๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชวิีน  มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-84-12060100-18349-
0916-004/59

320 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร KYOCERA TK-479 ๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายชวิีน  มนัสศุภมงคล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

321 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๓ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนพฤษภาคม) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

322 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๐ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

323 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

324 จดัจา้งสลับยางรถยนต์ส านักงานฯ หมายเลขครุภัณฑ์ 12060200- ๑๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางกนัตรัตน์  รามาส เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
17738-0702-0005/59

325 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

326 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล โครงการส ารวจเน็ตประชารัฐ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

327 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร kyocera TK-479 ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
โครงการส ารวจเน็ตประชารัฐ

328 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจเน็ตประชารัฐ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุธาทพิย์  แมะวอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

329 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๖ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนกรกฎาคม คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

330 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๘ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนกรกฎาคม คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

331 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๓ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนสิงหาคม คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

332 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๔ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนสิงหาคม คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

333 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 3 รายการ ๑๔ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

334 จดัจา้งถา่ยเอกสารพร้อมจดัท ารูปเล่ม โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
สร้างทกัษะด้านดิจทิลัและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากโครงขา่ย
เน็ตประชารัฐ (หลักสูตรการค้าออนไลน์)

335 จดัจา้งท าปา้ยไวนิลโครงการอบรมเชงิปฏิบติัการสร้างทกัษะด้านดิจทิลั ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากโครงขา่ยเน็ตประชารัฐ 
(หลักสูตรการค้าออนไลน์)

336 จดัจา้งท ากระเปา๋ผ้าพร้อมสกรีน โครงการอบรมเชงิปฏิบติัการสร้าง ๒๙ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ทกัษะด้านดิจทิลัและส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากโครงขา่ย
เน็ตประชารัฐ (หลักสูตรการค้าออนไลน์)

337 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการส าหรับ ๑๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสุรพล  แกว้สลับนิล เจา้พนักงานสถติิอาวุโส
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ และชดุโปรแกรมจดัการส านักงาน

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

338 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

339 จดัจา้งท าตรายางส านักงานฯ จ านวน 5 รายการ ๑๖ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

340 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 6 รายการ ๑๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

341 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

342 จดัจา้งพมิพร์ายงานพร้อมเขา้เล่ม โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๘ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวนูรยาฮัน  อาลียัมเม็ด นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
พ.ศ.2560

343 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๖ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนราธิวาส ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิธิมา  วันดิลกกลุ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
(เดือนกนัยายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กง 6932 นราธิวาส

344 จดัซ้ือตลับหมึกเคร่ืองปร๊ินเตอร์ Brother รุ่น DCP-J1 40w (สีด า) ๑๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
จ านวน 5 ตลับ ดังนี้
 -ตลับหมึก Brother LC-39 BK จ านวน 2 ตลับ
 -ตลับหมึก Brother LC-39 C จ านวน 1 ตลับ
 -ตลับหมึก Brother LC-39 M จ านวน 1 ตลับ
 -ตลับหมึก Brother LC-39 Y จ านวน 1 ตลับ

345 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๓๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

346 จดัซ้ือกระดาษ A3 ขนาด 70 แกรม จ านวน 1 รีม ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
และกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 30 รีม

347 จดัซ้ือผงหมึก KyOCERA รุ่น Fs-6530 MFP จ านวน 1 หลอด ๒๕ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

348 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ี ๑๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จ านวน 6 รายการ

349 จดัซ้ือผงหมึก KYOCERA รุ่น FS-6025/6525 MFP/FS-6530 ๑๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
MFP จ านวน 1 กล่อง

350 จดัซ้ือตลับหมึก FUJI XE ROX Docu Print 340 A ๑๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
จ านวน 1 กล่อง

351 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

352 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 4 รายการ ดังนี้ ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
 -ตลับหมึกเคร่ืองพมิพ ์Laser ส าหรับเคร่ืองพมิพ ์Epson 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
รุ่น M 2410 จ านวน 1 กล่อง 3.นางแวสารีปะ  จะปะกยิา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 -ตลับหมึกเคร่ืองพมิพ ์Fuji Xerox Docuprint 340A 
จ านวน 1 กล่อง
 -แผ่น CD-R จ านวน 1 หลอด
 -กระดาษถา่ยเอกสาร AA A4 80 แกรม 500 แผ่น จ านวน 4 รีม

353 จดัจา้งพมิพห์นังสือ "รายงานส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560" ๑๕ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
จ านวน 60 เล่ม 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยิา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค

 
 



-32- 
 

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

354 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการประชมุเชงิปฏิบติัการ 1 กจิกรรม ๒๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
1 จงัหวัด จ านวน 2 รายการ 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยิา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

355 จดัซ้ือหมึกพมิพส์ าเนา RZ/EZ สีด า จ านวน 2 หลอด และ ๒๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
กระดาษไข RZ/EZ ขนาด B4 จ านวน 1 ม้วน

356 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการประชมุเชงิปฏิบติัการ 1 กจิกรรม ๒๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
1 จงัหวัด จ านวน 8 รายการ 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยิา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

357 จดัจา้งท ากระเปา๋ผ้าขนาด 14 x 14 นิ้ว ขยายกน้ 4 นิ้ว พร้อม ๒๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ
สกรีนขอ้ความ จ านวน 240 ใบ 2.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางแวสารีปะ  จะปะกยิา ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

358 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

359 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๑๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดปตัตานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางตัสนีม  ละเมาะ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 2.นางนิรอฮานี  เจะสะต า พนักงานสถติิ

3.นางฮารอเมาะ  กาซอ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

360 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 
"วันอนุรักษม์รดกไทย"

361 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(เดือนเมษายน คร้ังที ่1) หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

362 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๙ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(เดือนเมษายน คร้ังที ่2) หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

363 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๗ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวประไพ  พกุงาม สถติิจงัหวัดพงังา
(เดือนเมษายน คร้ังที ่3) หมายเลขทะเบยีน กค 3238 พงังา

364 อนุมัติเชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนเมษายน 2561 ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ
3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

365 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2561 ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
2.นางสาวภัทรกร  จงจติร พนักงานสถติิ
3.นางจริาภรณ์  นาควงค์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

366 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพงังา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสินีนุช  ศรีนวล นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนเมษายน 2561

367 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 ๒ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

368 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๒ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนมีนาคม 2561

369 จดัจา้งท าพานพุม่ดอกไม้สด เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพทุธ- ๔ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช และวันทีร่ะลึกมหาจกัรีบรมราชวงศ์

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

370 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๑๗ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(เดือนเมษายน)

371 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการการน าเสนอครัวเรือนทีม่ีรายได้เฉล่ีย ๑๙ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ต่ ากว่า 38,000 บาท/คน/ป ีในรูปแบบ GIS 

372 จดัจา้งท าพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร- ๒๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
มหาราช

373 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนเมษายน 2561 ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

374 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๓๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนเมษายน 2561

375 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ

376 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561

377 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(เดือนพฤษภาคม)

378 จา้งซ่อมแกไ้ขคอมพวิเตอร์ ย่ีหอ้ acer รุ่น V193W ๑๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-81-12011-064-0938-0283/54

379 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561

380 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
(เดือนกรกฎาคม)

381 จดัจา้งท าปา้ยไวนิล เพือ่ใชใ้นการประชมุเชงิปฏิบติัการ ๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการเน็ตประชารัฐฯ

382 จดัจา้งท าแจกนัดอกไม้ เพือ่ใชใ้นการประชมุเชงิปฏิบติัการ ๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการเน็ตประชารัฐฯ

383 จา้งถา่ยเอกสารโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีต่อ ๓ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
โครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

384 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ี ๖ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดพทัลุง ผู้ตรวจรับพสัดุ นายภิญญาวัฒน์  สุขแกว้ นักวิชาการสถติิช านาญการ
ต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จ านวน 11 รายการ

385 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
ประจ าเดือนเมษายน 2561

386 อนุมัติเชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนเมษายน 2561 ๒๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

387 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561

388 อนุมัติเชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ๒๑ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

389 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๗ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ
(เดือนมิถนุายน) หมายเลขทะเบยีน ศจ 5694 กทม.

390 จดัจา้งซ่อมรถยนต์ประจ าส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน ๑๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายศักนรินทร์  เอีย่มสอาด ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ศจ 5694 กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74-12060200-
0219-0702-0006/48

391 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
ประจ าเดือนมิถนุายน 2561

392 อนุมัติเชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนมิถนุายน 2561 ๒๔ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

393 จดัซ้ือวัสดุในการจดักจิกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
สมเด็จพระเจา้อยู่หวั 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

394 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๗ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

395 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

396 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๑๙ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561

397 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74- ๒ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
12060100-18336-0914-0008/59

398 จดัซ้ือกระดาษถา่ยเอกสาร Double A ขนาด A4 จ านวน 62 รีม ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ

399 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๕ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

400 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
ประจ าเดือนสิงหาคม 2561

401 อนุมัติเชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 ๒๐ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

402 จดัซ้ือน้ ามันเชือ้เพลิง ประจ าปงีบประมาณ 2561 ๕ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ
(เดือนกนัยายน) หมายเลขทะเบยีน ศจ 5694 กทม.

403 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๕ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
1105-74-12060100-13325-0906-0016/56

404 จดัซ้ือวัสดุในการจดัท ารายงานผลการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคม ๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
ของครัวเรือน พ.ศ.2560 จ านวน 8 รายการ

405 จดัซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัวเพือ่ใชใ้นการท าความสะอาดส านักงาน ๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอสัณีย์  คงจร พนักงานสถติิ
จ านวน 14 รายการ

406 จดัจา้งพมิพร์ายงานโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560 ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 53 เล่ม

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

407 จดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้ ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมศักด์ิ  เซ่ียงฉนิ พนักงานสถติิ
 - Computer PC Acer จ านวน 1 เคร่ือง
 - MS window 10 Home 64 bit จ านวน 1 ชดุ
 - MS Office Home & Business 2016 จ านวน 1 ชดุ

408 จดัซ้ือหมึก จ านวน 3 รายการ ดังนี้ ๑๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
 - หมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร Toner For FS6025 FS6030 
FS653FS6525MS จ านวน 3 กล่อง
 - หมึกเคร่ืองพมิพเ์อกสาร Toner HL-2360,2365,
MFCL-2700 จ านวน 2 กล่อง
 - หมึกเคร่ืองแฟก็เอกสาร Toner SL-m4030,SL-M4080
จ านวน 2 กล่อง

409 จดัจา้งซ่อมเคร่ืองถา่ยเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-74- ๑๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวมณีวรรณ  จนัทร์เฮือง ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
12060100-13325-0906-0016/56

410 อนุมัติเชา่ใชสั้ญญาณอนิเตอร์เน็ตเคร่ือง tablet จ านวน 7 หมายเลข ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นายเจนวิทย์  ซุ่ยล่ิม พนักงานสถติิ
ประจ าเดือนกนัยายน 2561

411 อนุมัติเชา่อาคารส านักงานฯ ประจ าเดือนกนัยายน 2561 ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
2.นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

412 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองพมิพ ์TN XEROX CT350268 (10 K) ๒๕ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
For 240 A จ านวน 1 กล่อง

413 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ จ านวน 27 รายการ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาววัชรี  กรอบแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

414 จดัซ้ือหมึกเคร่ืองถา่ยเอกสาร ย่ีหอ้แคนนอน รุ่น IRADVC3320 ๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060100-18093-0906-
0010/59

415 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการส ารวจความพงึพอใจของประชาชน ๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ต่อการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด จ านวน 8 รายการ

416 จา้งเหมาพนักงานขบัรถยนต์ราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 ๓ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางรุ้งลาวัลย์  ชนะภัย พนักงานสถติิ

417 จา้งแม่บา้นท าความสะอาดส านักงานฯ ๓ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางลดาวัลย์  ทนินิมิตร พนักงานสถติิ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561

418 จดัจา้งถา่ยเอกสารแบบสอบถามโครงการส ารวจความพงึพอใจของ ๕ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
ประชาชนต่อการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดจงัหวัดสงขลา
พ.ศ. 2561 จ านวน 1,600 ชดุ

419 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ  โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม 2560 ๑๒ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ
จ านวน 12 รายการ

420 จดัจา้งเปล่ียนฟล์ิมกรองแสงรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นข 6212 สข ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญชืน่ พนักงานสถติิ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-78-12060200-12156-0702-
0005/54

421 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิเน็ตประชารัฐ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสงขลา ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวณัติยาภรณ์  มุ่งมี นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
จ านวน 3 รายการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

422 จดัจา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองถา่ยเอกสาร SHARP ๒๓ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

423 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เพือ่ใชใ้นโครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๑๑ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
พ.ศ. 2560

424 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน ๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
โทรคมนาคมเพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ (กจิกรรมที ่4 2.นายชยัศักด์ิ  รักษาบลัย์ พนักงานสถติิ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการเน็ตประชารัฐ) 3.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

425 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน ๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
โทรคมนาคมเพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ (กจิกรรมที ่4 2.นายสมรักษ ์ แสงอาวุธ พนักงานสถติิ
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการเน็ตประชารัฐ) 3.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

426 จดัจา้งถา่ยเอกสารประกอบการประชมุเชงิปฏิบติัการ โครงการ ๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
เน็ตประชารัฐ 2.นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

427 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
โทรคมนาคมเพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ (กจิกรรมที ่1
การสร้างการรับรู้ในการใชป้ระโยชน์โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้าน
แกป่ระชาชน)

428 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ โครงการยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๔ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
โทรคมนาคมเพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของประเทศ (กจิกรรมที ่1
การสร้างการรับรู้ในการใชป้ระโยชน์โครงขา่ยและส่งเสริมการใชง้าน
แกป่ระชาชน)

429 จดัจา้งพมิพส์ต๊ิกเกอร์โลโกติ้ดฟวิเจอร์บอร์ดและปา้ยไวนิล ๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
1 กจิกรรม 1 จงัหวัด

430 จดัจา้งเปล่ียนเบรคเกอร์ เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นายสมรักษ ์ แสงอาวุธ พนักงานสถติิ
1105-75-12060100-14591-0904-0037/56 
เบรคเกอร์ คาปาซิสเตอร์รัน ชดุรีโมทมีสายเคร่ืองปรับอากาศ
หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-75-12060100-14586-
0904-0032/56

431 จดัจา้งซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี บราเดอร์ หมายเลข ๒ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
ครุภัณฑ์ 1105-75-12061000-19738-0943-0015/60

432 จดัซ้ือเคร่ืองถา่ยเอกสารระบบดิจติอล (ขาว-ด า) ความเร็ว ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
30 แผ่นต่อนาที 2.นายสมรักษ ์ แสงอาวุธ พนักงานสถติิ

3.นายชยัศักด์ิ  รักษาบลัย์ พนักงานสถติิ

433 จดัซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ เพือ่ใชใ้นการจดัท ารายงานโครงการ ๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรทพิย์  สอนบญุปาน พนักงานสถติิ
ส ามะโนอตุสาหกรรม พ.ศ.2560

434 จดัซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา เพือ่ทดแทนเคร่ือง ๔ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
โทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-75-12060100-6726-
0914-0046/50

435 จดัซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network ๑๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
แบบที ่1 เพือ่ทดแทนเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 1105- 2.นางสาวอรพรรณ  กาญจนพนัธ์ุ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ
75-12061000-7063-0942-0100/51 และหมายเลข 3.นายชยัศักด์ิ  รักษาบลัย์ พนักงานสถติิ
ครุภัณฑ์ 1105-75-12061000-11956-0943-0078/54

กำรรำยงำน เรื่อง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

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

แบบ ผ.ท . 3 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

436 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

437 จดัซ้ือวัสดุส านักงานฯ ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 1.นายศราวุธ  รัตนพนัธ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน
2.นางนิภาพร  กนัลือนาม ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
3.นางสาววรรณวิมล  ขนุศรี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

438 จดัจา้งพมิพป์กอาร์ตเคลือบสี รายงานผลการส ารวจภาวะทาง ๑๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวสุภาพร  คุ้มภัย ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ
เศรษฐกจิสังคมของครัวเรือน 2560

439 จดัซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใชก้ระดาษธรรมดา เพือ่ทดแทนเคร่ือง ๒๐ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ตรวจรับพสัดุ นางสาวพรทิพย์  สอนบญุปาน พนักงานสถติิ
โทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-75-1206-0100-6727-
0914-0047/50

รวม 439 โครงกำร รวม 555 รำย

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง

สว่นภูมิภาค
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างข้างต้น ส่วนกลาง มีการด าเนินการในเรื่อง
จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 82 โครงการ ในโครงการนี้  มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 245 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย 
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 

ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเรื่องจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวน 439 โครงการ ในโครงการนี้  
มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ จ านวน 555 ราย ไม่พบว่า 
มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย 
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

1 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง เร่ือง แนวทาง ๖ ต.ค. ๖๐ ส านักภูมิสารสนเทศสถติิ คณะกรรมการสอบสวนทาง 1.น.ส.จติฐิโมกฬ์  จริธนาเกษมศานต์ิ นักวิชาการสถติิช านาญการ

การด าเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559 วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 2.นายส ารวม  สุขสมเชาว์ นักวิชาการชา่งศิลปช์ านาญการ

3.นางหทยัรัตน์  โพธ์ิแจง้ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

2 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เกีย่วกบัการ ๘ พ.ย. ๖๐ กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการสอบสวนทาง 1.นางอรวรรณ  สุทธางกรู ผอ.กองสถติิพยากรณ์

ด าเนินโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ ส านักงานเลขานุการกรม วินัยอย่างร้ายแรง 2.นางสาวรุ่งนภา  การุณสิต เจา้พนักงานพสัดุอาวุโส

ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ กลุ่มการเงินและบญัชี

กองสถติิสังคม 3.นางสาวกรรณิการ์  เสนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

ส านักงานเลขานุการกรม 4.นายอทุยั  เลิศวิจติสกลุ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

กลุ่มสารบรรณ

กลุ่มนิติการ 5.นายก าชยั  เงินศรีสิทธ์ิ นิติกรช านาญการ

กลุ่มนิติการ 6.นางสาวสโรชา  พฒันวิบลูย์ พนักงานบริหารทัว่ไป

3 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง ในกรณีการเบกิ ๑๗ พ.ย. ๖๐ ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการสอบสวนทาง 1.นายสุทศัน์  เภาวะนิต เจา้พนักงานการเงินและบญัชี

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปเขา้รับการอบรมอนัเปน็เทจ็ กลุ่มการเงินและบญัชี วินัยอย่างร้ายแรง ช านาญงาน

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 2.นางสาวนวรัตน์  จนัทร์กระเวน นักวิเคราะหน์โยบายและแผน

ช านาญการ

กลุ่มนิติการ 3.นางสาวดวงฤทยั  อ าไพรัตน์ นิติกรปฏิบติัการ

กลุ่มนิติการ 4.นางสาวภูษณิศา  วังชยั เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน

4 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณี ๔ ธ.ค. ๖๐ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริง 1.นางสาวผาสุข  พมิพเ์พิม่พนู นักวิชาการสถติิช านาญการ

ทีท่ าเคร่ืองคอมพวิเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) สูญหาย ความรับผิดทางละเมิด 2.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวชนิีศิษฏ์  หมื่นพล นักวิชาการสถติิช านาญการ

5 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณี ๑๕ ธ.ค. ๖๐ คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริง 1.นายอานนท ์ จนัทวิช ผู้ตรวจราชการกรม

การด าเนินโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ กองนโยบายและวิชาการสถติิ ความรับผิดทางละเมิด 2.นางสาวธนพร  คงประเสริฐ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ ส านักงานเลขานุการกรม 3.นางสาวดวงเดือน  ทวีผล นักวิชาการเงินและบญัชชี านาญการ

กลุ่มการเงินและบญัชี

กลุ่มการเจา้หน้าที่ 4.นางสาววิลาวัลย์  ธรรมนาม นักทรัพยากรบคุคลช านาญการ

กลุ่มนิติการ 5.นางสาวดวงฤทยั  อ าไพรัตน์ นิติกรปฏิบติัการ

กลุ่มการเจา้หน้าที่ 6.นางสาวนวรัตน์  ทองแสน พนักงานบริหารทัว่ไป

6 แต่งต้ังคณะกรรมการสืบสวนขอ้เทจ็จริง ๖ มี.ค. ๖๑ คณะกรรมการสืบสวน 1.นายวิโรจน์  เล่ือนราม รอง ผอ.ส านักงานสถติิแหง่ชาติ

ขอ้เทจ็จริง 2.นายอานนท ์ จนัทวิช ผู้ตรวจราชการกรม

ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ 3.นายก าชยั  เงินศรีสิทธ์ิ นิติกรช านาญการ

ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ 4.นางสาวอมรพนัธ์ุ  รัตนศรีสมพร เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

7 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และร้ายแรง ๒๕ พ.ค. ๖๑ คณะกรรมการสอบสวนทาง 1.นายวิโรจน์  เล่ือนราม รอง ผอ.ส านักงานสถติิแหง่ชาติ

ในกรณี การด าเนินงานโครงการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชน กองสถติิสาธารณมติ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง 2.นางสาวณัฐภัสสร  นิธิประภาวัฒน์ ผอ.กลุ่มสถติิเพือ่การบริหารงาน

เกีย่วกบัสถานการณ์การระบาดยาเสพติด และความพงึพอใจของ และร้ายแรง ภาครัฐ 2

ประชาชนต่อการด าเนินงานปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ส านักงานเลขานุการกรม 3.นางสาวศิริพร  ประสานสันติ นักวิชาการพสัดุช านาญการ

กลุ่มบริหารพสัดุ

กลุ่มการเงินและบญัชี 4.นายธนากรณ์  วิทยานันตนารมย์ เจา้พนักงานการเงินและบญัชี

ช านาญงาน

กลุ่มนิติการ 5.ว่าที ่ร .ต.กฤช  กลันตรานนท์ นิติกรช านาญการ

กลุ่มนิติการ 6.นางสาวภูษณิศา  วังชยั เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน

8 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริง เกีย่วกบัการเสียชวิีตของ ๒๘ พ.ค. ๖๑ ส านักงานเลขานุการกรม คณะกรรมการสอบสวน 1.นางสาวรุ่งนภา  การุณสิต เจา้พนักงานธุรการอาวุโส

ขา้ราชการ กลุ่มสารบรรณ ขอ้เทจ็จริง

กลุ่มนิติการ 2.นายก าชยั  เงินศรีสิทธ์ิ นิติกรช านาญการ

กลุ่มการเจา้หน้าที่ 3.นางวรรณดี  สัมฤทธ์ิผล เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน

กลุ่มนิติการ 4.นางสาวองัค์ณิสา  บญุกล่ิน พนักงานบริหารทัว่ไป

สว่นกลาง

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง
ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย

 
 

 



-40- 
 

แบบ ผ.ท . 4

และ

แบบ ผ.ท . 5 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

9 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เกีย่วกบัการ ๑๑ มิ.ย. ๖๑ คณะกรรมการสอบสวนทาง 1.นางสาวสุกญัญา  อรัณยกานนท์ ผู้ตรวจราชการกรม

ด าเนินโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ ส านักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ วินัยอย่างร้ายแรง 2.นางสาวภูษณิศา  วังชยั เจา้พนักงานธุรการปฏิบติังาน

ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ (เปล่ียนกรรมการสอบสวน (ประธานและ

ผู้ชว่ยเลขานุการ))

10 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณี ๑๒ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง 1.นางพรทิพย์  โพธิครูประเสริฐ สถติิจงัหวัดสุราษฎร์ธานี

รถส่วนกลางประจ าส านักงานฯ หมายเลขทะเบยีน กบ 5336 ความรับผิดทางละเมิด 2.นางสุชาดา  วรธงไชย เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

สุราษฎร์ธานี ได้เกดิอบุติัเหตุตกขา้งทาง 3.นางสาวขนิษฐา  ศรีสมทรัพย์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

11 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณี ๑๑ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง 1.นายรังสรรค์  ธรรมชยั สถติิจงัหวัดล าปาง

พบว่า มีครุภัณฑ์ท่ีหาไม่พบ จ านวน 1 รายการ คือ โน๊ตบุค๊ ย่ีหอ้ ความรับผิดทางละเมิด 2.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ นักวิชาการสถติิช านาญการ

Samsung NP - N148/ขนาดเล็ก S/N ZQMP 93LZ600612 3.นางสาวศิภาวรรณ  สุยะสืบ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

หมายเลขครุภัณฑ์ 1105-48-12061000-10590-0954-

0134/54

12 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณี ๒ ส.ค. ๖๑ กองนโยบายและวิชาการสถติิ คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง นางสาวครองสุข  ฉายากลุ นักวิชาการสถติิช านาญการพเิศษ

การด าเนินโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ ความรับผิดทางละเมิด

ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ (เปล่ียนกรรมการสอบสวน)

13 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ในกรณี ๑๕ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดหนองบวัล าภู คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจริง 1.นายสุพรรณ  ชาติแพงตา นักวิชาการสถติิช านาญการ

รถยนต์ส่วนกลางประจ าจงัหวัดฯ หมายเลขทะเบยีน 6618 ความรับผิดทางละเมิด 2.นางสาวพรวีนัส  ขว่งสิมมา นักวิชาการสถติิช านาญการ

หนองบวัล าภู ได้เกดิอบุติัเหตุรถยนต์พุง่ตกถนนไปชนกบัแท้งค์น้ า 3.นางสาวนิตยา  ค าพศิาล เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ประปาขา้งถนน

14 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง เกีย่วกบัการ ๑๘ ก.ย. ๖๑ กองสถติิพยากรณ์ คณะกรรมการสอบสวนทาง นางอรวรรณ  สุทธางกรู ผอ.กองสถติิพยากรณ์

ด าเนินโครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของ วินัยอย่างร้ายแรง

ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ (เปล่ียนกรรมการสอบสวน (ประธาน))

รวม 14 โครงกำร รวม 49 รำย

สว่นกลาง

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ศูนย/์กอง แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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แบบ ผ.ท . 4
และ

แบบ ผ.ท . 5 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

1 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการของ ๙ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางสาวสุทธิยา  ทองสาย สถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ

ขา้ราชการ ทดลองปฏิบติัหน้าทีร่าชการของ 2.นางนภัสนันท ์ โพธ์ิศรี ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

ขา้ราชการ 3.นายเมธี  มารอด ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

2 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายเมธี  มารอด ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๑๒ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาญจนบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายเมธี  มารอด ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นายไพศาล  ลีวัฒนา นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางสาวพมิพใ์จ  ศรีค า เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

4 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๒๗ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2560 ถงึ ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวิชาการสถติิช านาญการ

31 มีนาคม 2561) 3.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๒๗ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชลบรีุ คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางคณิดเกศ  คิดเหมาะ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที ่1 (1 ตุลาคม 2560 ถงึ ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวทชพร  วงษไ์กร นักวิชาการสถติิช านาญการ

31 มีนาคม 2561) 3.นายณัฏฐ์  ธันยภรสกล นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

4.นางสาวปาณิสรา  ทาลมดี เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

5.นางแสงเดือน  บญุสร้อย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

6 แต่งต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบหาขอ้เทจ็จริงการช ารุดและ ๒๘ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการการตรวจสอบ 1.นายนิคม  วัฒนพงษ์ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

เส่ือมสภาพของพสัดุ หาขอ้เทจ็จริงการช ารุดและ 2.นายวัฒนา  มังกรแสงแกว้ พนักงานสถติิ

เส่ือมสภาพของพสัดุ 3.นางสาวพรน้ าเพชร  วิมูลชาติ พนักงานสถติิ

7 แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ๓๐ มี.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการก าหนด 1.นายสมบติั  สะพลอย เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ราคากลาง 2.นายกวิญ  บวัจอม พนักงานสถติิ

3.นางสาวบษุปศร  ผลแกว้ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

8 แต่งต้ังคณะกรรมการขายพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑๘ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครปฐม คณะกรรมการขายพสัดุ 1.นางสาวชนิีศิษฏ์  หมื่นพล นักวิชาการสถติิช านาญการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2.นายดุสิต  ธีรภาพสกลุวงศ์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

3.นายโชติประเสริฐ  เลิศฤทธ์ิ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

9 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๒๗ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นางสาวนิตยา  จุย้ศิริ สถติิจงัหวัดนครสวรรค์

พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นายนิพนธ์  พนัธ์หงษ์ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

พนักงานราชการ 3.นางสาววไลลักษณ์  นุ่มคง นักวิชาการสถติิช านาญการ

10 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม ๒๔ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ นางสาววารุณี  ฟใูจ พนักงานสถติิ

พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการส ามะโนอตุสาหกรรม

พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะ

เจาะจง

11 แต่งต้ังหวัหน้าเจา้หน้าทีแ่ละเจา้หน้าที ่เพือ่ปฏิบติัหน้าทีเ่กีย่วกบัการ ๒๕ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะท างานแต่งต้ังหวัหน้า 1.นายอดิศร  จนิาวิล ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

จดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุ เจา้หน้าทีแ่ละเจา้หน้าที่ 2.นางสาวจฬุารัตน์  ทะปะละ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางสาวปยิะนุช  กาแลกปลูก ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร รำยช่ือ ต ำแหน่ง
ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั แต่งต้ัง/มอบหมำย
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แบบ ผ.ท . 4

และ

แบบ ผ.ท . 5 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

12 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานราชการ ๒๘ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นายอดิศร  จนิาวิล ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

และลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบติังานของพนักงานราชการ 2.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

และลูกจา้งชัว่คราว 3.นางสาวประภัสสร  ค าเขือ่น นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

4.นางสาวจฬุารัตน์  ทะปะละ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

5.นางสาวศิภาวรรณ  สุยะสืบ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

13 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๒๘ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดล าปาง คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายรังสรรค์  ธรรมชยั สถติิจงัหวัดล าปาง

พนักงานราชการ ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นางสาวจฬุาพนัธ์  บญุทาเลิศ ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

พนักงานราชการ 3.นางสาวจฬุารัตน์  ทะปะละ เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

14 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว ๑๑ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดสุโขทยั คณะกรรมการประเมินผลการ 1.นางกมลทพิย์  ฉนัทวรางค์ นักวิชาการสถติิช านาญการ

ปฏิบติังานของลูกจา้งชัว่คราว 2.นางสาวธนิดา  ศรีเมือง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นางสาวพรไพลิน  พทุธวงค์ นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

4.นางสาวชติุมณทน์  ผ่านส าแดง เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

15 แต่งต้ังเจา้หน้าทีด่ าเนินการรับสมัครลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ เจา้หน้าทีรั่บสมัครสอบลูกจา้ง 1.นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ชัว่คราว 2.นางสาวกนัฐาภรณ์  ประพงษ์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

3.นางสุวิมล  ชยัมูล เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

16 แต่งต้ังเจา้หน้าทีด่ าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผู้สมัครในการ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ เจา้หน้าทีต่รวจสอบคุณสมบติั 1.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถติิช านาญการ

สอบคัดเลือกเปน็ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ของผู้สมัคร 2.นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

17 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการออกขอ้สอบคัดเลือกเพือ่บรรจเุปน็ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการออกขอ้สอบ 1.นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถติิและ

ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป วางแผน

2.นางสาวธวัลพร  ยาหวัดง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบติัการสถติิ

3.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

18 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการคุมหอ้งสอบในการสอบคัดเลือกเปน็ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการควบคุมหอ้งสอบ 1.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถติิช านาญการ

ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 2.นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

3.นางสาวกนัฐาภรณ์  ประพงษ์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

4.นางสุวิมล  ชยัมูล เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

19 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการตรวจขอ้สอบและรวมคะแนนในการ ๒๘ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดกาฬสินธ์ุ คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ 1.นางกญัญล์ภัส  มหพินัธ์ุ ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถติิและ

สอบคัดเลือกเปน็ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป และรวมคะแนน วางแผน

2.นางสาวธวัลพร  ยาหวัดง ผู้อ านวยการกลุ่มปฏิบติัการสถติิ

3.นางสาววิไลพร  ดีมาก นักวิชาการสถติิช านาญการ

4.นายพฒิุพงษ ์ บรุะมาน เจา้พนักงานสถติิปฏิบติังาน

20 แต่งต้ังคณะกรรมการรับสมัคร ออกขอ้สอบ ควบคุมการสอบ ๑๗ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการรับสมัคร 1.นายอาศิส  วณิชชาพชัร ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

สอบสัมภาษณ์ และเจา้หน้าทีส่นามสอบ (การด าเนินการสรรหาและ ออกขอ้สอบ ควบคุมการสอบ 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

เลือกสรรพนักงานราชการทัว่ไป) สอบสัมภาษณ์ และเจา้หน้าที่ 3.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถติิช านาญการ

สนามสอบ 4.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

21 แต่งต้ังเจา้หน้าทีต่รวจสอบหลักฐานในการสมัครของผู้สมัครลูกจา้ง ๒๖ มิ.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นายอาศิส  วณิชชาพชัร ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

ชัว่คราวและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครลูกจา้งชัว่คราว หลักฐานในการสมัคร และ 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

โครงการส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

ผู้สมัครลูกจา้งชัว่คราว 4.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถติิช านาญการ

22 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชชาพชัร ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

พนักงานราชการ รอบที ่2 (1 เมษายน 2561 ถงึวันที ่30 ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

กนัยายน 2561) พนักงานราชการ 3.นางสาววิมาลา  อาจฤทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย
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แบบ ผ.ท . 4

และ

แบบ ผ.ท . 5 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

23 แต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบติังานของ ๓ ก.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดชยัภูมิ คณะกรรมการกล่ันกรองการ 1.นายอาศิส  วณิชชาพชัร ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

ลูกจา้งชัว่คราว รอบที ่2 (1 เมษายน 2561 ถงึวันที ่30 ประเมินผลการปฏิบติังานของ 2.นางสุภรา  ชุม่ขนุทด ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

กนัยายน 2561) ลูกจา้งชัว่คราว 3.นางแสนยากรณ์  นาสูงเนิน นักวิชาการสถติิช านาญการ

24 แต่งต้ังเจา้หน้าทีผู้่รับผิดชอบใหบ้ริการขอ้มูลขา่วสาร ๑๐ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะท างานเจา้หน้าทีผู้่ 1.นางยุภาพร  มูลอตั ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

รับผิดชอบใหบ้ริการขอ้มูล 2.นายยุทธพงษ ์ วังเอก นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ขา่วสาร 3.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถติิ

4.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถติิ

5.นายศุภกานต์  โสภาพร พนักงานสถติิ

6.นางสาวพนัธ์วิรา  วีระพฒัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

7.นางสาวศิญาภัสร์  อาจภิรมย์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

8.นางสาวพมิพช์นก  ธาราด ารงค์ชยั เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

9.นางสาวพมิพน์ารา  วรบตุร เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

10.นายสุธินันท ์ อธุรตัน เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

25 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงกรณีกญุแจนิรภัยสูญหาย ๑๑ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจสอบ 1.นางสาวพมิพพ์ร  หรสิทธ์ิ ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

ขอ้เทจ็จริงกรณีกญุแจนิรภัย 2.นางยุภาพร  มูลอตั ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

สูญหาย 3.นางปยินุช  จนิดา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

26 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงการขอรับเงินค่าเชา่บา้น ๒๖ เม.ย. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการการตรวจสอบ 1.นางสาวพมิพพ์ร  หรสิทธ์ิ ผอ.กลุ่มปฏิบติัการสถติิ

ขอ้เทจ็จริงการขอรับค่าเชา่บา้น 2.นางยุภาพร  มูลอตั ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

3.นางปยินุช  จนิดา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

27 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงการขอรับเงินค่าเชา่บา้น ๒ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการการตรวจสอบ 1.นางยุภาพร  มูลอตั ผอ.กลุ่มวิชาการสถติิและวางแผน

ขอ้เทจ็จริงการขอรับค่าเชา่บา้น 2.นางปยินุช  จนิดา เจา้พนักงานสถติิช านาญงาน

3.นายยุทธพงษ ์ วังเอก นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

28 แต่งต้ังคณะกรรมการเกบ็รักษาลูกกญุแจตู้นิรภัย ๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการเกบ็รักษา 1.นางสาวพมิพพ์ร  หรสิทธ์ิ เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ลูกกญุแจตู้นิรภัย 2.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ

3.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถติิ

29 แต่งต้ังเจา้หน้าทีต่รวจสอบพสัดุประจ าปงีบประมาณ 2561 ๒๔ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ 1.นางยุภาพร  มูลอตั นักวิชาการสถติิช านาญการ

ประจ าปงีบประมาณ 2561 2.นายยุทธพงษ ์ วังเอก นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

30 แต่งต้ังคณะท างานปฏิบติัหน้าทีผู้่ประสานงานอ าเภอ ๒๗ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดมหาสารคาม คณะท างานปฏิบติัหน้าที่ 1.นายบริรักษ ์ หาญณรงค์ พนักงานสถติิ

ผู้ประสานงานอ าเภอ 2.นางชนาภา  ไชยสีทา พนักงานสถติิ

3.นางสาวอไุรวรรณ  เนื่องวรรณะ พนักงานสถติิ

4.นายศุภกานต์  โสภาพร พนักงานสถติิ

5.นายเอกดนัย  วุฒิ พนักงานสถติิ

6.นายอาชวิน  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

7.นายกฤษฎา  รักษาพล ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

8.นายวิชาญ  ดรสุวรรณดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

9.นางสาวพนัธ์วิรา  วีระพฒัน์ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

10.นางทพิวรรณ  พรมเทพ ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

11.นางสาวจงรัก  โยธาภักดี ผู้ชว่ยพนักงานสถติิ

12.นายบญุช ู พมิพป์ระเสริฐ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

13.นายชยัวัฒน์  พลอยกนัหา เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

31 แต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราว ๗ พ.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการสอบคัดเลือก 1.นายเชาวเรศ  ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

รายเดือน บคุคลเพือ่จา้งเปน็ลูกจา้ง 2.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

ชัว่คราวรายเดือน 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้  นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

กำรรำยงำน เรื่อง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ส ำนักงำนสถิติจงัหวดั แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง

สว่นภูมิภาค
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แบบ ผ.ท . 4

และ

แบบ ผ.ท . 5 ให้ปฏิบัติหน้ำที่

32 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบคุคลเพือ่จา้งเปน็พนักงาน ๑๒ ก.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการสรรหาและ 1.นายเชาวเรศ  ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ราชการ เลือกสรรบคุคลเพือ่จา้งเปน็ 2.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

พนักงานราชการ 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้  นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

33 แต่งต้ังคณะกรรมการพจิารณาก าหนดอตัราร้อยละของฐานในการ ๓๑ ส.ค. ๖๑ ส านักงานสถติิจงัหวัดภูเกต็ คณะกรรมการพจิารณาก าหนด 1.นายเชาวเรศ  ทองจตุั เจา้พนักงานสถติิอาวุโส

ค านวณเล่ือนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน ณ 1 ตุลาคม อตัราร้อยละของฐานในการ 2.นางปยิะมาต  รับไทรทอง นักวิชาการสถติิช านาญการ

2561 ค านวณเล่ือนเงินเดือนในแต่ละ 3.นางสาวธัญวรรณ  มีแกว้  นักวิชาการสถติิปฏิบติัการ

ระดับผลการประเมิน ณ 

1 ตุลาคม 2561

รวม 33 โครงกำร รวม 124 รำย

สว่นภูมิภาค

กำรรำยงำน เรือ่ง กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ด้ำนกฎหมำย

ล ำดับที่ ช่ือโครงกำร
ส ำนักงำนสถิติจังหวดั แต่งต้ัง/มอบหมำย

รำยช่ือ ต ำแหน่ง
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จากตารางการรายงาน เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย ส่วนกลาง มีการ
ด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จ านวน 14 โครงการ ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู้
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 49 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

ส่วนภูมิภาค มีการด าเนินการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านกฎหมาย จ านวน 33 โครงการ 
ในโครงการนี้ มีการตรวจสอบผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ จ านวน 124 ราย ไม่พบว่ามีผู้ที่ มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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จากรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล จะเห็นว่า 
ส านักงานสถิติจังหวัด จ านวน 76 แห่ง มีการรายงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 32 แห่ง ดังนี้ 
 
(1) กาญจนบุรี 17 โครงการ (17) ชัยภูมิ 11 โครงการ 
(2) ปทุมธานี 13 โครงการ (18) มหาสารคาม   7 โครงการ 
(3) ประจวบคีรีขันธ์ 16 โครงการ (19) สุรินทร์ 22 โครงการ 
(4) ปราจีนบุรี   3 โครงการ (20) หนองบัวล าภู 19 โครงการ 
(5) เพชรบุรี 22 โครงการ (21) อุดรธานี 20 โครงการ 
(6) ราชบุรี 14 โครงการ (22) บึงกาฬ   7 โครงการ 
(7) ลพบุรี 15 โครงการ (23) กระบี่   4 โครงการ 
(8) สมุทรสงคราม   4 โครงการ (24) ชุมพร 15 โครงการ 
(9) สมุทรสาคร 23 โครงการ (25) ตรัง 12 โครงการ 
(10) เชียงราย   8 โครงการ (26) นราธิวาส 27 โครงการ 
(11) น่าน   1 โครงการ (27) ปัตตานี 16 โครงการ 
(12) พิจิตร   1 โครงการ (28) พังงา   7 โครงการ 
(13) พิษณุโลก   2 โครงการ (29) พัทลุง 18 โครงการ 
(14) สุโขทัย   8 โครงการ (30) ภูเก็ต 29 โครงการ 
(15) อุตรดิตถ ์ 26 โครงการ (31) สงขลา   8 โครงการ 
(16) กาฬสินธุ์ 26 โครงการ (32) สุราษฎร์ธานี 18 โครงการ 

 
และรายงานเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล มีการรายงาน 10 แห่ง ดังนี้ 

 
(1) กาญจนบุรี   3 โครงการ (6) สุโขทัย   1 โครงการ 
(2) ชลบุรี   2 โครงการ (7) กาฬสินธุ์   5 โครงการ 
(3) นครปฐม   3 โครงการ (8) ชัยภูมิ   4 โครงการ 
(4) นครสวรรค์   1 โครงการ (9) มหาสารคาม   7 โครงการ 
(5) ล าปาง   4 โครงการ (10) ภูเก็ต   3 โครงการ 
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ปัญหาและอุปสรรค 

ตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ก าหนดบุคคลผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองความเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการศูนย์ / กอง กลุ่มข้ึนตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และสถิติจังหวัด
มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะท างานว่าเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ในเรื่องนั้นๆ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในเรื่องที่
ต้องด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 

ในกรณีที่ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติ
จังหวัด ประสงค์จะเสนอชื่อรองผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อ านวยการศูนย์  / 
กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ หรือสถิติจังหวัด เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/
คณะท างาน ให้ศูนย์ / กอง กลุ่มขึ้นตรงผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ และส านักงานสถิติจังหวัด จัดส่ง
แบบฟอร์มไปให้บุคคลดังกล่าวรับรองตนเองเพ่ือด าเนินการต่อไป        

(๒) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบและรับรองเจ้าหน้าที่ที่จัดซื้อจัดจ้างว่าไม่
มีความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกรายในแต่ละเรื่องท่ีต้องด าเนินการ โดยยื่นแบบฟอร์ม
การตรวจสอบและรับรองต่อเลขานุการกรม โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับรองตนเองในเบื้องต้น ก่อนยื่นต่อ
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ 

ในกรณีของผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ ให้เลขานุการกรมเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองต่อ
ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ โดยให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารพัสดุ รับรองตนเองในเบื้องต้นก่อนยื่นต่อ
เลขานุการกรม 

เมื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ให้ผู้มีหน้าที่เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน จัดส่งแบบตรวจสอบและรับรองไปยังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการควบคุมป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานสถิติแห่งชาติต่อไป 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานสถิติจังหวัด  ณ รอบ 6 เดือนหลังของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เมษายน 2561 – กันยายน 256๑)  พบข้อที่ควรปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
ตามระเบียบฯ ดังนี้ 

๑. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ทั้งนี้ส านักงานสถิติจังหวัดจะต้อง
รายงานฯ ผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป หากภายในเดือนที่ไม่มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ 
บริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานสถิติจังหวัดจะต้องแจ้งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง/บริหารทรัพยากรบุคคล มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือทราบ 

2. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด ไม่รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด รอบ 6 เดือนหลัง มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ทั้งนี้ทางกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงไม่สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ได้ในรอบ 6 เดือนหลัง 
(เมษายน 2561 – กันยายน 2561) 
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3. ส านักงานสถิติจังหวัดบางจังหวัด จัดส่งเอกสารประกอบแบบผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 

แบบฟอร์มการรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารทรัพยากรบุคคล, หนังสือขออนุมัติด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง, 
หนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล, แบบ ผ.ท. ต่างๆ และแบบรับรองตนเองแนบท้าย 
ผ.ท. ต่างๆ มายังกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ไม่ครบถ้วน และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติในคู่มือระเบียบ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1) วัน/เดือน/ปี ในแบบ ผ.ท. ท าหลังวันที่ขออนุมัติด าเนินการ 
2) วัน/เดือน/ปี ในแบบรับรองตนเองแนบท้าย ผ.ท. คนละวันกันกับวันที่ในแบบ ผ.ท. 
3) ชื่อโครงการที่ระบุในแบบ ผ.ท. ไม่ตรงกับในหนังสือขออนุมัติด าเนินการ 
4) กรอกข้อมูลในเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วน  
 

ดังนั้น กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จึงได้ก าหนดแนวทางแก้ไข / ข้อเสนอแนะ เพื่อน ามา
ปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ทบทวนระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร 

3. ติดตาม/ทวงถาม ส านักงานสถิติจังหวัดที่ด าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการ
ป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561  

ทั้งนี้ กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ ๐๑.๙/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนและตัวอย่างแบบฟอร์มการ
จัดท าแบบ ผท. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ศูนย์/กอง/กลุ่มขึ้นตรง ผสช. และส านักงานสถิติจังหวัด ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง  

จากการด าเนินงานของส านักงานสถิติจังหวัด ที่ไม่รายงานผลการด าเนินงานและปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามระเบียบส านักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2561 ส านักงานฯ จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ และทบทวนระเบียบดังกล่าวให้
ง่ายต่อการปฏิบัติต่อไป 
 

      
              (นางสุดารัตน์  ขวัญดี) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม 


