
 
 

บริการ  Call  Center : 0 2016 8888   
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 
 ผู้ใช้บริการ  Call Center : 0 2016 8888  จ านวน  163  ครั้ง  จ าแนกได้ดังนี้   
(1)  จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 

ผู้ใช้บริการ จ านวนคร้ังท่ีใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
1.1 ประชาชนท่ัวไป 
1.2 บุคคลในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
1.3 บุคลากรภายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

99 
4 
60 

60.74 
2.45 
36.81 

รวม 163 100 
 
(2)  จ าแนกตามลักษณะค าถาม/และการให้บริการ  (มิติการรายงานตามค ารับรองตัวชี้วัด) 
 

ลักษณะค าถาม ระดับการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
2.1 ค าถามทั่วไป 
 

 ผู้ใช้บริการได้รับค าตอบทันที 
      จ านวน   42   ครั้ง 
 
 ผู้ใช้บริการไมไ่ด้รบัค าตอบทันท ี
      จ านวน     -    ครั้ง 
 

 
 

25.77 
 0.00 

2.2 ค าถามที่ต้องการค าตอบในขอ้มูลเฉพาะจาก 
      ผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง 

 สามารถระบุข้อมูลบริการและ 
      ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที 
      จ านวน  121  ครั้ง 
 
 ไมส่ามารถให้บริการได้ทันที 
       จ านวน     -   ครั้ง 
 

 
 
 
 
 

74.23 
 

 
 0.00 

รวม 163 100 
 
(3)  จ าแนกตามช่วงเวลาและการให้บริการ 
 

ช่วงเวลา จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
3.1 วันท าการ 
       08.30 – 16.30 น.  
       12.00 – 13.00 น. 
 

 
163 
 0 

 
100 
 0.00 

3.2 วันหยุดราชการและวันหยดุนกัขัตฤกษ์ 
 

0  0.00 

รวม 163 100 
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(4)  จ าแนกตามล าดับหน่วยงานที่ผู้ติดต่อประสงค์ข้อมูลบริการ 
 

หน่วยงาน จ านวนคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
 
4.1  ส านักบริหารกลาง เบอร์ภายใน  2106,  
      2107, 2111, 2113, 2214, 2215, 2216, 
      2147, 2208, 2223, 2230, 2231, 3206, 
      4205, 4212, 4213, 4214, 4215, 4219 
4.2  ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบญัช ี
      เบอร์ภายใน  3301, 3302, 3303, 3323, 
      3403, 3410, 3416, 3423, 3425 
4.3  ศนูย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
      เบอร์ภายใน 2346, 2348, 2352, 2357, 
      4304, 4320, 4324, 4325, 4336, 4343, 
      4346  
4.4  ส านักส่งเสรมิพัฒนาการบญัชีและถ่ายทอด 
      เทคโนโลยี เบอร์ภายใน  2417, 2419, 2449  
4.5  ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ  
       เบอร์ภายใน 2302, 2305, 2327  
4.6  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
      จ ากัด  เบอร์ภายใน  3115 
4.7  กลุ่มตรวจสอบภายใน เบอรภ์ายใน 2401 
4.8  กลุ่มประสานราชการ (ค าถามทั่วไป) 
      4.8.1  สอบถามเส้นทาง/สถานท่ีตั้ง 
               กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       4.8.2  สอบถามเบอรโ์ทรศัพท์/โทรสาร 
        

 
59 
 
 
 

28 
 
 

22 
 
 
 
5 
 
3 
 
3 
 
1 
 
5 
 

37 

 
36.20 

 
 
 

17.18 
 
 

13.49 
 
 
 

3.07 
 

1.84 
 

1.84 
70 

0.61 
 

3.07 
 

22.70 
 

รวม 163 100 
 
(5) ส าหรับข้อมลูค าถามและค าตอบทีเ่จ้าหน้าท่ี Call Center  ได้รบัและให้บริการข้างต้นนั้น  กลุ่มประสานราชการได้จดัส่ง   
      ใหผู้้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วยแลว้  เพื่อประโยชน์ในการปรับพัฒนาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

ค าตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เก่ียวข้องได้ทันที

1 1 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 09.15 น. สิริพร
2 1 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานคลัง บุคคลภายนอก - ต่อ 2231 11.00 น. สิริพร

ส านักบริหารกลาง
3 1 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานท่ีต้ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 13.15 น. พวงทอง
4 1 ก.พ. 64 ติดต่อเร่ืองหนังสือขอเชิญประชุม สอ.กรมพัฒนาชุมชน - ต่อ 2111 14.24 น. สิริพร
5 1 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.นครปฐม - ต่อ 2346 15.10 น. สิริพร
6 1 ก.พ. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ากัด สตส.อุดรธานี - ต่อ 3115 13.42 น. พวงทอง
7 1 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ืองการโยกย้ายข้าราชการ สตส.พิษณุโลก - ต่อ 4213 16.19 น. พวงทอง
8 1 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ืองการบันทึกบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก - ต่อ 3425 16.25 น. พวงทอง
9 2 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 4213 10.07 น. พวงทอง
10 2 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง สตท.6 - ต่อ 2214 11.05 น. สิริพร
11 2 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานท่ีต้ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 09.15 น. พวงทอง
12 2 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มมาตรฐานการบัญชี ส านักมาตรฐานการบัญชี สตท.7 - ต่อ 3410 13.37 น. สิริพร

และการสอบบัญชี
13 2 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 2348 14.20 น. ศิรินงค์
14 2 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง กรมสรรพากร - ต่อ 2214 14.30 น. ศิรินงค์
15 2 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 2348 14.40 น. ศิรินงค์
16 2 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 15.11 น. สิริพร

ทะเบียน Call Center ประจ ำเดือนกุมภำพันธ์ 2564

ท่ี วัน/เดือน/ปี เร่ือง ผู้ติดต่อ

ผลการปฏิบัติงาน

เวลา ผู้รับโทรศัพท์ หมายเหตุ



ผู้ใช้บริกำรได้รับ สำมำรถระบุ

ค ำตอบทันที ข้อมูลบริกำรและ

ผู้เก่ียวข้องได้ทันที

17 2 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 15.25 น. พวงทอง
18 2 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง สตส.นครสวรรค์ - ต่อ 2214 16.50 น. พวงทอง
19 3 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรสาร. ฝ่ายบริหารท่ัวไป สป.กษ. / - 08.40 น. พวงทอง
20 3 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 2348 08.46 น. สิริพร
21 3 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 10.30 น. พวงทอง
22 3 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 10.46 น. พวงทอง
23 3 ก.พ. 64 ติดต่อเร่ืองการประปานครหลวงส่งใบเสร็จผิด สนง.ประปา - ต่อ 2215 11.45 น. ศิรินงค์
24 3 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักบริหารกลาง สป.กษ. - ต่อ 2111 14.05 น. สิริพร
25 3 ก.พ. 64 ติดต่อเร่ือง เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ส านักเศรษฐกิจการเกษตร - ต่อ 4213 15.00 น. พวงทอง
26 3 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน / - 16.15 น. พวงทอง
27 3 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 16.20 น. พวงทอง
28 3 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 16.30 น. พวงทอง
29 4 ก.พ. 64 ติดต่อผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3301 08.46 น. สิริพร
30 4 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.กาญจนบุรี - ต่อ 2346 09.50 น. สิริพร
31 4 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สตส.หนองคาย - ต่อ 4346 11.40 น. ศิรินงค์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
32 4 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 13.50 น. สิริพร
33 4 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี สตส.ลพบุรี - ต่อ 2417 15.42 น. สิริพร

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

-2-

ท่ี วัน/เดือน/ปี เร่ือง ผู้ติดต่อ

ผลกำรปฏิบัติงำน

เวลำ ผู้รับโทรศัพท์ หมำยเหตุ



ผู้ใช้บริกำรได้รับ สำมำรถระบุ

ค ำตอบทันที ข้อมูลบริกำรและ

ผู้เก่ียวข้องได้ทันที

34 5 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 4212 09.03 น. อัจฉาพร
35 8 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง EWP สตส.นครปฐม - ต่อ 2352 08.50 น. ศิรินงค์
36 8 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 10.00 น. อัจฉาพร
37 8 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 4336 10.12 น. อัจฉาพร
38 8 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 10.17 น. สิริพร
39 8 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง การลาออกของสมาชิก สอ.มอ.หาดใหญ่ บุคคลภายนอก / - 10.30 น. ศิรินงค์
40 8 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 4336 11.00 น. อัจฉาพร
41 8 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง การบันทึกบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก - ต่อ 3425 11.10 น. พวงทอง
42 8 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3302 11.11 น. สิริพร
43 8 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.นราธิวาส - ต่อ 4205 11.20 น. อัจฉาพร
44 8 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 14.50 น. พวงทอง
45 8 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง แจ้งเปล่ียนท่ีอยู่การย่ืนภาษี สตส.ลพบุรี - ต่อ 2214 13.25 น. ศิรินงค์
46 9 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์  สตม. บุคคลภายนอก / - 09.21 น. สิริพร
47 9 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรสารฝ่ายบริหารท่ัวไป บุคคลภายนอก / - 10.30 น. พวงทอง

ส านักบริหารกลาง
48 9 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 13.40 น. พวงทอง
49 9 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก - ต่อ 3425 14.10 น. พวงทอง
50 9 ก.พ. 64 ติดต่อส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3323 14.30 น. อัจฉาพร
51 9 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2113 14.35 น. อัจฉาพร
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ท่ี วัน/เดือน/ปี เร่ือง ผู้ติดต่อ

ผลกำรปฏิบัติงำน

เวลำ ผู้รับโทรศัพท์ หมำยเหตุ



ผู้ใช้บริกำรได้รับ สำมำรถระบุ

ค ำตอบทันที ข้อมูลบริกำรและ

ผู้เก่ียวข้องได้ทันที

52 9 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ืองหนังสือเวียนของฝ่ายบริหารท่ัวไป สตส.ลพบุรี - ต่อ 2107 14.44 น. พวงทอง
ส านักบริหารกลาง

53 9 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง สตส.บุรีรัมย์ - ต่อ 2223 15.40 น. สิริพร
54 9 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ สตส.ปราจีนบุรี บุคคลภายนอก / - 13.40 น. พวงทอง
55 9 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง เสนอสินค้าวัสดุส านักงาน บุคคลภายนอก - ต่อ 2230 09.00 น. ศิรินงค์
56 10 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารงานคลัง  ส านักบริหารกลาง สตส.ประจวบคีรีขันธ์ - ต่อ 2214 08.35 น. อัจฉาพร
57 10 ก.พ. 64 ติดต่อส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3416 09.40 น. อัจฉาพร
58 10 ก.พ. 64 ติดต่อส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3403 10.05 น. อัจฉาพร
59 10 ก.พ. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าราชการบ านาญ - ต่อ 3115 10.50 น. พวงทอง
60 10 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักบริหารกลาง สตท.6 - ต่อ 2106 11.15 น. พวงทอง
61 10 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง กฎหมายของผู้ตรวจสอบกิจการ ชุมนุม สอ. - ต่อ 2147 13.45 น. ศิรินงค์

แห่งประเทศไทย

62 10 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.พะเยา - ต่อ 4212 15.15 น. อัจฉาพร
63 11 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 4324 10.50 น. อัจฉาพร
64 11 ก.พ. 64 ติดต่อส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3403 14.02 น. อัจฉาพร
65 11 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 4324 14.10 น. อัจฉาพร
66 11 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2214 14.30 น. อัจฉาพร
67 11 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรสารฝ่ายบริหารท่ัวไป สป.กษ. / - 14.35 น. พวงทอง

ส านักบริหารกลาง
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68 11 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มติดตามและประเมินผล  ส านักแผนงานและ สตส.เพชรบุรี - ต่อ 2327 15.00 น. ศิรินงค์

โครงการพิเศษ
69 11 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.ปราจีนบุรี - ต่อ 3303 15.50 น. สิริพร
70 11 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.สระแก้ว - ต่อ 2346 16.05 น. สิริพร
71 15 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. บุคคลภายนอก / - 09.36 น. พวงทอง
72 15 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง สตส.ประจวบคีรีขันธ์ - ต่อ 2214 09.50 น. ศิรินงค์
73 15 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานท่ีต้ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 10.05 น. พวงทอง
74 15 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี สตส.เชียงราย - ต่อ 2417 10.09 น. สิริพร

และถ่ายทอดเทคโนโลยี
75 15 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / 10.15 น. พวงทอง
76 15 ก.พ. 64 ติดต่อส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี บุคคลภายนอก - ต่อ 2449 10.30 น. อัจฉาพร
77 15 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป  ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ บุคคลภายนอก - ต่อ 2305 13.25 น. พวงทอง
78 15 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2214 13.32 น. อัจฉาพร
79 15 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานท่ีต้ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 13.40 น. พวงทอง
80 15 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.ก าแพงเพชร - ต่อ 4213 13.54 น. พวงทอง
81 15 ก.พ. 64 ติดต่อส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3403 14.15 น. อัจฉราพร
82 15 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารงานคลัง  ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2214 14.33 น. สิริพร
83 15 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.ชลบุรี - ต่อ 4304 15.00 น. อัจฉราพร
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84 15 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 16.00 น. สิริพร
85 15 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 16.10 น. สิริพร
86 16 ก.พ. 64 ติดต่อส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3403 08.21 น. อัจฉราพร
87 16 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.ขอนแก่น - ต่อ 2357 09.23 น. อัจฉราพร
88 16 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.นครนายก - ต่อ 4205 09.33 น. อัจฉราพร
89 16 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานคลัง บุคคลภายนอก - ต่อ 2230 09.40 น. พวงทอง

ส านักบริหารกลาง
90 16 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2216 10.13 น. สิริพร
91 16 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานท่ีต้ังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 10.15 น. พวงทอง
92 16 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ บุคคลภายนอก - ต่อ 4343 10.21 น. พวงทอง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
93 16 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.กาญจนบุรี - ต่อ 4215 11.05 น. สิริพร
94 16 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.ชลบุรี - ต่อ 4215 11.21 น. สิริพร
95 16 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง การจัดช้ันคุณภาพของสหกรณ์ สตส.ชลบุรี - ต่อ 3423 11.30 น. ศิรินงค์
96 16 ก.พ. 64 ติดต่อส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3403 13.55 น. อัจราพร
97 16 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง ข้าราชการบ านาญ - ต่อ 2214 14.50 น. พวงทอง
98 16 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ สตส.ตราด บุคคลภายนอก / - 08.50 น. ศิรินงค์
99 16 ก.พ. 64 ติดต่อผู้อ านวยการส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3301 15.30 น. อัจฉราพร
100 17 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.ราชบุรี - ต่อ 2346 08.40 น. สิริพร
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101 17 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง การตรวจบัญชีสหกรณ์ล่าช้า สก.วิริยะฯ / - 08.50 น. ศิรินงค์

(สหกรณ์จัดท างบเรียบร้อยแล้ว)
102 17 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.เพชรบุรี - ต่อ 4205 09.15 น. สิริพร
103 17 ก.พ. 64 ติดต่อเร่ือง เข้าระบบอินทราเน็ต สตส.ยโสธร - ต่อ 4325 09.46 น. พวงทอง
104 17 ก.พ. 64 ติดต่อเร่ืองร้องเรียนการด าเนินงานของสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 11.10 น. ศิรินงค์

ออมทรัพย์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ
105 17 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง สตส.พิษณุโลก - ต่อ 2214 11.10 น. พวงทอง
106 17 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง ข้าราชการบ านาญ - ต่อ 2214 11.31 น. สิริพร
107 17 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.เชียงใหม่ - ต่อ 4213 14.30 น. พวงทอง
108 17 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานคลัง บุคคลภายนอก - ต่อ 2231 15.02 น. สิริพร

ส านักบริหารกลาง
109 17 ก.พ. 64 ติดต่อเร่ืองการดาวน์โหลดของแบบฟอร์มการลาออก สตส.แม่ฮ่องสอน - ต่อ 4213 15.50 น. พวงทอง
110 17 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 16.14 น. สิริพร
111 18 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.อ่างทอง - ต่อ 3303 09.40 น. พวงทอง
112 18 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 10.00 น. พวงทอง
113 18 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 11.06 น. สิริพร
114 18 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง สตส.พิษณุโลก - ต่อ 2223 13.15 น. พวงทอง
115 18 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง สตส.สมุทรปราการ - ต่อ 2223 14.21 น. สิริพร
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116 18 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 4214 14.40 น. สิริพร
117 18 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ธปท. - ต่อ 4320 15.25 น. พวงทอง
118 18 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ ส านักแผนงานและ ธกส. - ต่อ 3403 14.50 น. ศิรินงค์

โครงการพิเศษ
119 19 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง ข้าราชการบ านาญ - ต่อ 2216 09.10 น. สิริพร
120 19 ก.พ. 64 ติดต่อผู้เช่ียวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก - ต่อ 3206 09.35 น. อัจฉราพร
121 19 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สตท.6 - ต่อ 2302 09.50 น. อัจฉราพร
122 19 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.สิงห์บุรี - ต่อ 4214 10.01 น. สิริพร
123 19 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.อยุธยา - ต่อ 4336 10.30 น. อัจฉราพร
124 19 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3302 14.23 น. สิริพร
125 19 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของ สตท.1 บุคคลภายนอก / 15.35 น. สิริพร
126 22 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานคลัง บุคคลภายนอก - ต่อ 2231 08.50 น. สิริพร

ส านักบริหารกลาง
127 22 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 4213 09.27 น. อัจฉราพร
128 22 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 4214 10.09 น. สิริพร
129 22 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานคลัง บุคคลภายนอก - ต่อ 2230 11.06 น. พวงทอง

ส านักบริหารกลาง
130 22 ก.พ. 64 ติดต่อส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3323 11.31 น. อัจฉราพร
131 22 ก.พ. 64 ติดต่อโปรแกรมระบบวันท าการ สตส.ล าปาง - ต่อ 4215 13.10 น. พวงทอง
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132 22 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบรืหารท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 2348 13.33 น. สิริพร
133 22 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.มหาสารคาม - ต่อ 4215 13.42 น. อัจฉราพร
134 22 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2113 13.45 น. อัจฉราพร
135 22 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 15.10 น. พวงทอง
136 22 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 15.39 น. สิริพร
137 23 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีภาคเอกชน บุคคลภายนอก / - 09.35 น. พวงทอง
138 23 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3302 10.31 น. สิริพร
139 23 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าท่ีสัมพันธ์ ข้าราชการบ านาญ - ต่อ 4219 11.08 น. สิริพร

กลุ่มทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารกลาง
140 23 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง ส านักบริหารกลาง สตท.2 - ต่อ 2214 11.22 น. สิริพร
141 23 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.สมุทรสาคร - ต่อ 2346 13.50 น. อัจฉราพร
142 23 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สตส.ยะลา - ต่อ 2401 14.15 น. อัจฉราพร
143 23 ก.พ. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ากัด บุคคลภายนอก - ต่อ 3115 14.20 น. พวงทอง
144 23 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเร่ือง การเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ บุคคลภายนอก - ต่อ 3425 14.30 น. พวงทอง
145 23 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 2417 14.36 น. สิริพร

และถ่ายทอดเทคโนโลยี
146 23 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.สมุทรปราการ - ต่อ 4215 14.45 น. อัจฉราพร
147 24 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ สตม. บุคคลภายนอก / - 09.14 น. สิริพร
148 24 ก.พ. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สตส.ศรีสะเกษ - ต่อ 4336 13.20 น. อัจฉราพร
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149 24 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3302 14.35 น. สิริพร
150 24 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.นครปฐม - ต่อ 3303 15.25 น. อัจฉราพร
151 24 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.กาฬสินธ์ุ - ต่อ 4212 16.10 น. พวงทอง
152 24 ก.พ. 64 ติดต่อโปรแกรมระบบวันท าการ สตส.บุรีรัมย์ - ต่อ 4215 16.15 น. พวงทอง
153 24 ก.พ. 64 ติดต่อเร่ืองการท าบัตรข้าราชการ สตส.อุดรธานี - ต่อ 4215 16.15 น. พวงทอง
154 25 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 09.10 น. พวงทอง
155 25 ก.พ. 64 ติดต่อฝ่ายบริหารท่ัวไป ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 2419 10.10 น. พวงทอง

และถ่ายทอดเทคโนโลยี
156 25 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  ส านักบริหารกลาง สตส.สิงห์บุรี - ต่อ 4214 11.10 น. สิริพร
157 25 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มมาตรฐานการบัญชี ส านักมาตรฐานการบัญชี ส านักกฎหมาย - ต่อ 3323 11.35 น. ศิรินงค์

และการสอบบัญชี
158 25 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 11.40 น. พวงทอง
159 25 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 11.45 น. พวงทอง
160 25 ก.พ. 64 ติดต่อกลุ่มบริหารงานคลัง  ส านักบริหารกลาง สตส.ชลบุรี - ต่อ 2208 13.40 น. อัจฉราพร
161 25 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 14.30 น. พวงทอง
162 25 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 14.45 น. พวงทอง
163 25 ก.พ. 64 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 15.40 น. พวงทอง
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