
 
บริการ  Call  Center : 0 2016 8888   

ประจําเดือนธนัวาคม 2563 
 

 
 
 ผู้ใช้บริการ  Call Center : 0 2016 8888  จํานวน  185  คร้ัง  จําแนกได้ดังนี้   
(1)  จําแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 

ผู้ใช้บริการ จํานวนครั้งท่ีใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
1.1 ประชาชนท่ัวไป 
1.2 บุคคลในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.3 บุคลากรภายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

87 
4 
94 

47.03 
 2.16 
50.81 

รวม 185 100 
 
(2)  จําแนกตามลักษณะคําถาม/และการให้บริการ  (มิติการรายงานตามคํารับรองตัวชี้วัด) 
 

ลักษณะคําถาม ระดับการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
2.1 คําถามท่ัวไป 
 

 ผู้ใช้บริการได้รับคําตอบทันที 
      จํานวน  31  คร้ัง 
 
 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับคําตอบทันที 
      จํานวน    -      คร้ัง 
 

 
 

16.76 
 

 0.00 

2.2 คําถามท่ีต้องการคําตอบในข้อมูลเฉพาะจาก 
      ผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง 

 สามารถระบุข้อมูลบริการและ 
      ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที 
      จํานวน  154  คร้ัง 
 
 ไม่สามารถให้บริการได้ทันที 
       จํานวน     -    คร้ัง 
 

 
 
 
 
 

83.24 
 

 0.00 

รวม 185 100 
 
(3)  จําแนกตามช่วงเวลาและการให้บริการ 
 

ช่วงเวลา จํานวนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
3.1 วันทําการ 
       08.30 – 16.30 น.  
       12.00 – 13.00 น. 
 

 
183 
2 

 
98.92 
 1.08 

3.2 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

  0 100 

รวม 185  100 
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(4)  จําแนกตามลําดับหน่วยงานท่ีผู้ติดต่อประสงค์ข้อมูลบริการ 
 

หน่วยงาน จํานวนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
 
4.1  สํานักบริหารกลาง เบอร์ภายใน 1102, 1202, 
      2107, 2113, 2116, 2141, 2209, 2211,  
      2212, 2214, 2216, 2223, 2230, 2231,  
      4101, 4205, 4212, 4213, 4214, 4215, 
      4219, 4220  
4.2  สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญช ี
      เบอร์ภายใน 3301, 3302, 3303, 3314, 
      3319, 3323, 3410, 3421, 3425 
4.3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ภายใน 
       2346, 2352, 4325, 4336, 4343 
4.4  สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด 
      เทคโนโลยี  เบอร์ภายใน 2417, 2436,  
      2438, 2439, 2440, 2457, 2458, 2459, 
      2466     
4.5  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
      จํากัด เบอร์ภายใน  3114, 3115 
4.6  สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ  
      เบอร์ภายใน 2320 
4.7  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เบอร์ภายใน 2410 
4.8  กลุ่มประสานราชการ (คําถามท่ัวไป) 
      4.8.1  สอบถามเส้นทางสถานท่ีต้ัง กตส.         
       4.8.2  สอบถามเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  
      4.8.3  สอบถามเกี่ยวกับเร่ืองระเบียบสหกรณ์ 
      4.8.4  สอบถามเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าท่ี 
              สหกรณ์ 
      4.8.5 สอบถามเรื่องการส่งข้อมูลในเว็บไซด์   

 
72 
 
 
 
 

41 
 
 

14 
 

14 
 
 
 

11 
 
1 
 
1 
 

11 
17 
1 
1 
 
1 
 

 
38.92 

 
 
 
 

22.16 
 
 

7.57 
 

7.57 
 
 
 

5.94 
 

0.54 
 

0.54 

5.94 
9.20 
0.54 
0.54 

               
0.54 

รวม 185 100 
 
(5) สําหรับข้อมูลคําถามและคําตอบท่ีเจ้าหน้าท่ี Call Center  ได้รับและให้บริการข้างต้นนั้น  กลุ่มประสานราชการได้จัดส่ง   
      ให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วยแล้ว  เพ่ือประโยชน์ในการปรับพัฒนาในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

คําตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

1 1 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ บุคคลภายนอก - ต่อ 3421 09.10 น. พวงทอง
2 1 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามการส่งร่างระเบียบของสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 09.15 น. ศิรินงค์
3 1 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง การอบรม GFMIS สตส.สระแก้ว - ต่อ 2214 09.20 น. พวงทอง
4 1 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 09.35 น. อัจฉราพร
5 1 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเรื่องหนังสือราชการ สํานักงาน ก.พ. - ต่อ 2107 10.35 น. ศิรินงค์
6 1 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.เชียงใหม่ - ต่อ 4215 11.10 น. สิริพร
7 1 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตส.พิษณุโลก - ต่อ 3421 11.11 น. พวงทอง
8 1 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 11.15 น. พวงทอง
9 1 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สตส.พิษณุโลก - ต่อ 2346 11.29 น. พวงทอง
10 1 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 13.15 น. พวงทอง
11 1 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตส.ร้อยเอ็ด - ต่อ 2223 14.05 น. สิริพร
12 1 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ สตส.แพร่ บุคคลภายนอก / - 14.20 น. พวงทอง
13 1 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามผู้ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนชาติ บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 15.00 น. พวงทอง
14 1 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มมาตรฐานการสอบบัญชี  สํานักมาตรฐาน บุคคลภายนอก - ต่อ 3410 15.40 น. สิริพร

การบัญชีและการสอบบัญชี
15 2 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตส.สุพรรณบุรี - ต่อ 2211 09.15 น. อัจฉราพร
16 2 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 09.20 น. พวงทอง

ทะเบียน  Call Center ประจําเดือนธันวาคม 2563

ผลการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปีที่ หมายเหตุผู้รับโทรศัพท์เวลาผู้ติดต่อเรื่อง



ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

คําตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

17 2 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตส.สุรินทร์ - ต่อ 2223 09.25 น. อัจฉราพร
18 2 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ สตส.สมุทรปราการ บุคคลภายนอก / - 09.27 น. พวงทอง
19 2 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.พิษณุโลก - ต่อ 3303 09.50 น. อัจฉราพร
20 2 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 09.50 น. พวงทอง
21 2 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 10.15 น. พวงทอง
22 2 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.ประจวบคีรีขันธ์ - ต่อ 4214 10.40 น. สิริพร
23 2 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่องแผนของสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.อุดรธานี - ต่อ 3303 13.50 น. พวงทอง
24 2 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ สตส.อ่างทอง บุคคลภายนอก / - 13.52 น. พวงทอง
25 2 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สตส.พิษณุโลก - ต่อ 2410 13.54 น. สิริพร
26 2 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่องการทําใบรับรองเงินเดือน สตส.สุรินทร์ - ต่อ 2214 15.40 น. พวงทอง
27 2 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ขรก.บํานาญ - ต่อ 4219 15.42 น. สิริพร

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง
28 2 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน สํานักส่งเสริม สตส.เพชรบุรี - ต่อ 2459 16.10 น. พวงทอง

พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
29 2 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่องผู้สอบบัญชีภาคเอกชน บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 10.10 น. พวงทอง
30 3 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง Conference ของสํานักมาตรฐานการบัญชี สตส.นครศรีธรรมราช - ต่อ 3302 06.40 น. สิริพร

และการสอบบัญชี
31 3 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2113 09.25 น. อัจฉราพร
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ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้ติดต่อ

ผลการปฏิบัติงาน

เวลา ผู้รับโทรศัพท์ หมายเหตุ



ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

คําตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

32 3 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.สุรินทร์ - ต่อ 4215 10.33 น. อัจฉราพร
33 3 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง ขรก.บํานาญ - ต่อ 4214 13.10 น. สิริพร
34 3 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่องขอหนังสือการรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาล สตส.นครนายก - ต่อ 4212 13.30 น. ศิรินงค์
35 3 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชี สตม. - ต่อ 2417 14.10 น. พวงทอง

และถ่ายทอดเทคโนโลยี
36 3 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตม. - ต่อ 2209 14.20 น. สิริพร
37 3 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สตส.สุพรรณบุรี - ต่อ 2346 14.33 น. อัจฉราพร
38 3 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.อุตรดิตถ์ - ต่อ 4215 15.02 น. อัจฉราพร
39 3 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.ลําปาง - ต่อ 3303 15.19 น. อัจฉราพร
40 3 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด สตส.ประจวบคีรีขันธ์ - ต่อ 3114 15.38 น. อัจฉราพร
41 3 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ บุคคลภายนอก - ต่อ 3421 16.10 น. สิริพร
42 4 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานงบประมาณ กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตท.4 - ต่อ 2210 10.05 น. สิริพร
43 4 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 10.15 น. พวงทอง
44 4 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักบริหารกลาง สตส.สตูล - ต่อ 3303 10.20 น. พวงทอง
45 4 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาสมรรถนะผู้สอบบัญชีและบุคลากรเครือข่าย สตส.อุดรธานี - ต่อ 2436 10.30 น. ศิรินงค์

สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
46 4 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี บุคคลภายนอก - ต่อ 4336 13.25 น. ศิรินงค์

สารสนเทศและการสื่อสาร
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ที่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง ผู้ติดต่อ

ผลการปฏิบัติงาน

เวลา ผู้รับโทรศัพท์ หมายเหตุ



ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

คําตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

47 4 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.หนองคาย - ต่อ 4215 14.20 น. สิริพร
48 4 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน สอ.การสื่อสาร / - 14.55 น. ศิรินงค์
49 4 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 15.50 น. สิริพร
50 4 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สตส.ลําปาง - ต่อ 3115 16.06 น. พวงทอง
51 7 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 4212 09.13 น. อัจฉราพร
52 7 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 09.25 น. พวงทอง
53 7 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.สุพรรณบุรี - ต่อ 3303 10.22 น. อัจฉราพร
54 7 ธ.ค. 63 ติดต่อโปรแกรมระบบวันลา สตส.ลําปาง - ต่อ 4215 10.45 น. ศิรินงค์
55 7 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3421 11.10 น. สิริพร

สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
56 7 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สตส.ราชบุรี - ต่อ 2346 11.35 น. อัจฉราพร
57 7 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด สตส.ประจวบคีรีขันธ์ - ต่อ 3114 13.20 น. อัจฉราพร
58 7 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.นครนายก - ต่อ 4215 14.11 น. อัจฉราพร
59 7 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สตส.สงขลา - ต่อ 2320 15.01 น. สิริพร
60 7 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.ลพบุรี - ต่อ 4213 15.30 น. อัจฉราพร
61 7 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.ลําปาง - ต่อ 4215 15.35 น. อัจฉราพร
62 7 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ บุคคลภายนอก - ต่อ 3425 16.24 น. สิริพร
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ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

คําตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

63 8 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี สตท.6 - ต่อ 4325 09.32 น. สิริพร
สารสนเทศและการสื่อสาร

64 8 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.ฉะเชิงเทรา - ต่อ 4212 10.10 น. สิริพร
65 8 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล บุคคลภายนอก - ต่อ 2352 1016 น. สิริพร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
66 8 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารงานคลัง  สํานักบริหารกลาง สตม. - ต่อ 2211 11.53 น. อัจฉราพร
67 8 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สตส.สุรินทร์ - ต่อ 2346 13.47 น. อัจฉราพร
68 8 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.อุบลราชธานี - ต่อ 4215 14.45 น. อัจฉราพร
69 9 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.เชียงราย - ต่อ 3303 08.50 น. สิริพร
70 9 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตท.4 - ต่อ 4212 09.20 น. สิริพร
71 9 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 09.50 น. พวงทอง
72 9 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด ข้าราชการบํานาญ - ต่อ 3114 10.10 น. พวงทอง
73 9 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตส.เชียงใหม่ - ต่อ 2214 10.25 น. พวงทอง
74 9 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 10.30 น. พวงทอง
75 9 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2113 10.32 น. อัจฉราพร
76 9 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 11.17 น. อัจฉราพร
77 9 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.นครนายก - ต่อ 4215 13.05 น. อัจฉราพร
78 9 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักบริหารกลาง สป.กษ. - ต่อ 2113 13.10 น. สิริพร
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คําตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

79 9 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง วิสาหกิจชุมชน สตส.สกลนคร - ต่อ 2457 13.40 น. สิริพร
80 9 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด สตส.ราชบุรี - ต่อ 3114 14.33 น. อัจฉราพร
81 9 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.กาญจนบุรี - ต่อ 4213 15.27 น. อัจฉราพร
82 9 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง สิทธิค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของบุตร สตส.สระบุรี - ต่อ 4214 15.54 น. สิริพร
83 14 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตส.สกลนคร - ต่อ 2216 09.10 น. สิริพร
84 14 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 09.05 น. อัจฉราพร
85 14 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.สุราษฎร์ธานี - ต่อ 4215 09.20 น. อัจฉราพร
86 14 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ บุคคลภายนอก - ต่อ 4343 09.49 น. สิริพร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
87 14 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเรื่อง ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน บุคคลภายนอก / - 10.19 น. อัจฉราพร
88 14 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากร สตส.กําแพงเพชร - ต่อ 4213 10.23 น. อัจฉราพร

บุคคล  สํานักบริหารกลาง
89 14 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด สตส.ลําปาง - ต่อ 3114 10.45 น. ศิรินงค์
90 14 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 11.45 น. อัจฉราพร
91 14 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 13.40 น. อัจฉราพร
92 14 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 14.10 น. อัจฉราพร
93 14 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3302 14.35 น. อัจฉราพร
94 14 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง การขอหนังสือรับรองเงินเดือน สตส.มหาสารคาม - ต่อ 4212 14.25 น. ศิรินงค์
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ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

คําตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

95 14 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากร สตส.สระบุรี - ต่อ 4213 15.35 น. อัจฉราพร
บุคคล  สํานักบริหารกลาง

96 14 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี สตส.สุโขทัย - ต่อ 2439 16.00 น. อัจฉราพร
97 14 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.สมุทรสงคราม - ต่อ 4215 16.10 น. สิริพร
98 15 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 10.00 น. อัจฉราพร
99 15 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.เพชรบุรี - ต่อ 4212 10.05 น. อัจฉราพร
100 15 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง โปรแกรมระบบวันทําการ สตส.สงขลา - ต่อ 4215 11.05 น. อัจฉราพร
101 15 ธ.ค. 63 ติดต่อคุณสิทธิชัย  ชุนประเสริฐ  กลุ่มงานพัสดุและ บุคคลภายนอก - ต่อ 4101 11.20 น. สิริพร

ยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานคลัง  สํานักบริหารกลาง
102 15 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง โปรแกรมระบบวันทําการ สตส.สงขลา - ต่อ 4215 11.45 น. สิริพร
103 15 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 13.10 น. พวงทอง
104 15 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3323 14.00 น. อัจฉราพร
105 15 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 14.20 น. พวงทอง
106 16 ธ.ค. 63 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สตส.ร้อยเอ็ด - ต่อ 4325 09.10 น. อัจฉราพร
107 16 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์ สตส.หนองคาย - ต่อ 4343 11.40 น. สิริพร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
108 16 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน บุคคลภายนอก / - 10.45 น. ศิรินงค์
109 16 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 13.00 น. พวงทอง
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คําตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

110 17 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเรื่อง สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ บุคคลภายนอก - ต่อ 3425 10.00 น. พวงทอง
111 17 ธ.ค. 63 ติดต่อตามหนังสือขอเชิญประชุม ชสค. - ต่อ 2113 11.00 น. พวงทอง
112 17 ธ.ค. 63 ติดต่อตามหนังสือขอเชิญประชุม บุคคลภายนอก - ต่อ 2113 11.20 น. พวงทอง
113 17 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 4213 14.30 น. อัจฉราพร
114 17 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มมาตรฐานการบัญชี  สํานักมาตรฐานการบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3410 15.45 น. สิริพร

และการสอบบัญชี
115 18 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยีสตส.สุโขทัย - ต่อ 2457 09.50 น. อัจฉราพร
116 18 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตม. - ต่อ 4213 10.20 น. อัจฉราพร
117 18 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มนิติการ  สํานักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2141 11.05 น. อัจฉราพร
118 18 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี  สํานัก บุคคลภายนอก - ต่อ 3421 14.10 น. สิริพร

มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
119 18 ธ.ค. 63 ติดต่อหน้าห้องอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก - ต่อ 1202 15.45 น. อัจฉราพร
120 18 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.สุรินทร์ - ต่อ 4214 15.56 น. สิริพร
121 21 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี บุคคลภายนอก - ต่อ 2436 09.00 น. อัจฉราพร
122 21 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี สตส.สุโขทัย - ต่อ 2436 09.55 น. อัจฉราพร
123 21 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 4219 10.20 น. อัจฉราพร
124 21 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 10.35 น. อัจฉราพร
125 21 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.กระบี่ - ต่อ 3323 10.45 น. อัจฉราพร
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ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที

126 21 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด บุคคลภายนอก - ต่อ 3114 12.50 น. อัจฉราพร
127 21 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน สํานักส่งเสริม สตส.เพชรบุรี - ต่อ 2458 14.10 น. ศิรินงค์

พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
128 21 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง อบรมผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สตท.1 - ต่อ 2438 13.40 น. สิริพร
129 21 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาสมรรถนะผู้สอบบัญชี สํานักส่งเสริม สตท.6 - ต่อ 2438 15.31 น. สิริพร

พัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี
130 21 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง สิทธิค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลของบุตร สตส.สุรินทร์ - ต่อ 2214 15.45 น. สิริพร
131 21 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 15.49 น. สิริพร
132 22 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี สตส.ศรีสะเกษ - ต่อ 2457 10.30 น. อัจฉราพร
133 22 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 11.25 น. อัจฉราพร
134 22 ธ.ค. 63 ติดต่อสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3319 11.55 น. อัจฉราพร
135 22 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด บุคคลภายนอก - ต่อ 3114 13.44 น. พวงทอง
136 22 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สตส.เชียงใหม่ - ต่อ 2346 15.00 น. อัจฉราพร
137 22 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ข้าราชการบํานาญ - ต่อ 4219 15.39 น. สิริพร

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง
138 22 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 16.05 น. สิริพร
139 23 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง การส่งหนังสือขอเชิญประชุม สันนิบาตฯ - ต่อ 3303 10.05 น. ศิรินงค์
140 23 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักบริหารกลาง สตส.ขอนแก่น - ต่อ 4213 11.30 น. อัจฉราพร
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141 23 ธ.ค. 63 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 4336 11.35 น. อัจฉราพร
142 23 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ  กลุ่มบริหารงานคลัง บุคคลภายนอก - ต่อ 2230 11.40 น. อัจฉราพร

สํานักบริหารกลาง
143 23 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานบัญชี กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง สตส.พิษณุโลก - ต่อ 2223 11.50 น. ศิรินงค์
144 23 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 13.10 น. สิริพร
145 23 ธ.ค. 63 ติดต่อผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3301 13.50 น. สิริพร
146 23 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 13.10 น. พวงทอง
147 23 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มนิติการ  สํานักบริหารกลาง สตม. - ต่อ 2141 15.10 น. อัจฉราพร
148 23 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สตส.สิงห์บุรี - ต่อ 3303 16.00 น. สิริพร
149 24 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด สตส.น่าน - ต่อ 3115 13.42 น. พวงทอง
150 24 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มนิติการ  สํานักบริหารกลาง ชุมนุมฯ - ต่อ 2141 15.15 น. พวงทอง
151 25 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 11.02 น. พวงทอง
152 25 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง โปรแกรมระบบวันทําการ สตส.ตราด - ต่อ 4215 15.10 น. พวงทอง
153 28 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มมาตรฐานการบัญชี  สํานักมาตรฐานการบัญชี สตส.น่าน - ต่อ 3314 09.10 น. สิริพร

และการสอบบัญชี
154 28 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามหนังสือที่ส่งมา กตส. ธนาคารกรุงไทย - ต่อ 2107 10.00 น. ศิรินงค์
155 28 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง สตส.ราชบุรี - ต่อ 4220 10.10 น. อัจราพร
156 28 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 10.12 น. อัจราพร
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157 28 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง การขอย้ายข้าราชการ สตส.สุรินทร์ - ต่อ 4205 11.10 น. ศิรินงค์
158 28 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง สตท.5 - ต่อ 4215 11.40 น. สิริพร
159 28 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานการเงิน กลุ่มบริหารงานคลัง สํานักบริหารกลาง บุคคลภายนอก - ต่อ 2214 13.55 น. อัจราพร
160 28 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรสารฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักบริหารกลาง กษ. / - 13.45 น. อัจราพร
161 28 ธ.ค. 63 ติดต่อติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บุคคลภายนอก - ต่อ 4336 14.40 น. อัจราพร
162 28 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ  กลุ่มบริหารงานคลัง บุคคลภายนอก - ต่อ 2231 15.18 น. สิริพร

สํานักบริหารกลาง
163 28 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักบริหารกลาง สป.กษ. - ต่อ 2113 15.45 น. สิริพร
164 29 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 09.40 น. สิริพร
165 29 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี สํานัก บุคคลภายนอก - ต่อ 3421 10.05 น. สิริพร

มาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
166 29 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ บุคคลภายนอก - ต่อ 3425 10.10 น. พวงทอง
167 29 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี บุคคลภายนอก - ต่อ 3303 10.50 น. อัจฉราพร
168 29 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน บุคคลภายนอก / - 12.50 น. ศิรินงค์
169 29 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่องร้องเรียนการทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ร้อยเอ็ด บุคคลภายนอก / - 13.30 น. ศิรินงค์ แนะนําให้ติดต่อ สกจ.

170 29 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด บุคคลภายนอก - ต่อ 3114 13.45 น. อัจฉราพร
171 29 ธ.ค. 63 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จํากัด สตท.6 - ต่อ 3114 14.20 น. สิริพร
172 29 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเรื่อง การส่งข้อมูลเว็ปไซต์ บุคคลภายนอก / - 14.30 น. ศิรินงค์
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173 29 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง สตส.ลําปาง - ต่อ 4215 15.20 น. อัจฉราพร
174 29 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง สตส.นครพนม - ต่อ 4215 15.35 น. สิริพร
175 29 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 16.10 น. พวงทอง
176 29 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ กยศ. (0 2016 4888) บุคคลภายนอก / - 16.20 น. สิริพร
177 30 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักบริหารกลาง สตส.สระแก้ว - ต่อ 2116 09.40 น. อัจฉราพร
178 30 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สตส.อยุธยา - ต่อ 2440 10.20 น. สิริพร

สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
179 30 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง สตส.อุบลราชธานี - ต่อ 4214 11.05 น. สิริพร
180 30 ธ.ค. 63 ติดต่อสอบถามเส้นทางสถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก / - 11.20 น. พวงทอง
181 30 ธ.ค. 63 ติดต่อกลุ่มส่งเสริมการบัญชีตามโครงการอันเนื่องมาจาก สตส.เชียงราย - ต่อ 2466 13.23 น. อัจฉราพร

พระราชดําริ  สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

182 30 ธ.ค. 63 ติดต่อหน้าห้องอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภายนอก - ต่อ 1102 14.54 น. สิริพร
183 30 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง EWP ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสตส.สุรินทร์ - ต่อ 4343 15.37 น. อัจฉราพร
184 30 ธ.ค. 63 ติดต่อฝ่ายบริหารทั่วไป  สํานักบริหารกลาง สป.กษ. - ต่อ 2113 15.45 น. สิริพร
185 30 ธ.ค. 63 ติดต่อเรื่อง โปรแกรมระบบวันทําการ สตส.อ่างทอง - ต่อ 4215 15.45 น. พวงทอง
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