


 
 
 

บริการ  Call  Center : 0 2016 8888 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564 

 
 
 ผู้ใช้บริการ Call Center : 0 2016 8888 จ านวน 186 ครั้ง จ าแนกได้ดังนี้   
 
(1) จ าแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ 
 

ผู้ใช้บริการ จ านวนครั้งที่ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
1.1 ประชาชนทั่วไป 
1.2 บุคคลในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1.3 บุคลากรภายในสังกัดกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

87 
5 
94 

46.77 
2.69 
50.54 

รวม 186 100 
 
(2) จ าแนกตามลักษณะค าถาม/และการให้บริการ  (มิติการรายงานตามค ารับรองตัวชี้วัด) 
 

ลักษณะค าถาม ระดับการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
2.1 ค าถามทั่วไป 
 

 ผู้ใช้บริการได้รับค าตอบทันที 
      จ านวน  22  ครั้ง 
 
 ผู้ใช้บริการไม่ได้รับค าตอบทันท ี
      จ านวน     -    ครั้ง 
 

11.83 
 

   
0.00 

2.2 ค าถามที่ต้องการค าตอบในข้อมูลเฉพาะ
จากผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง 

 สามารถระบุข้อมูลบริการและ 
      ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที 
      จ านวน  164  ครั้ง 
 
 ไม่สามารถให้บริการได้ทันที 
       จ านวน    -   ครั้ง 
 

88.17 
 
  
 

0.00 

รวม 186 100 
 
 
 
 

(3) จ าแนก... 
 
 
 



 
-2- 

 
(3) จ าแนกตามช่วงเวลาและการให้บริการ 
 

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

 
184 
 2 

 
98.92 

  1.08 

3.2 วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 0  0.00 
รวม 186 100 

 
(4) จ าแนกตามล าดับหน่วยงานที่ผู้ติดต่อประสงค์ข้อมูลบริการ 
 

หน่วยงาน จ านวนครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
4.1  ส านักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ   
      ถ่ายทอดเทคโนโลยี เบอร์ภายใน    
      2417, 2436, 2450, 2343, 2457, 
4.2  ส านักบริหารกลาง เบอร์ภายใน  2106,  
      2214, 2234, 4213 
4.3  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
      การสื่อสาร เบอร์ภายใน 2346, 2348,  
      4305, 4304, 4343, 4344 
4.4  ส านักแผนและโครงการพิเศษ  
      เบอร์ภายใน 2303, 2343 
4.5  ส านักมาตรฐานการบัญชแีละการสอบัญช ี
      เบอร์ภายใน 2428, 3302, 3303,   
      3410, 3319, 3421 
4.6  กองก ากับการสอบบัญชีสหกรณ์ 
      เบอร์ภายใน  4215 
4.7  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมตรวจบัญชี   
      สหกรณ ์จ ากัด เบอร์ภายใน 3114, 3115 
4.8  กลุ่มประสานราชการ (ค าถามทั่วไป) 
      4.8.1 สอบถามเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 
      

14 
 

 
76 
 

32 
 

 
4 
 

38 
 
 

3 
 

14 
 
 

5 
 

7.53 
 

 
40.86 

 
17.20 

 
 

2.15 
 

20.43 
 
 

1.61 
 

7.53 
 
 

2.69 
 

รวม 186 100 
 
 
 
 
 
 



ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

ค าตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เก่ียวข้องได้ทันที

1 1 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง โปรแกรมระบบวันท ำกำร สตส.สุรินทร์ ต่อ 4215 08.45 น. สิริพร
2 1 พ.ย. 64 ติดต่อส่ังจองปฏิบัติกำรนอกเคร่ืองแบบกตส. (เส้ือก๊ัก) สตส.อุดรธำนี / - 09.21 น. อำภรณ์
3 1 พ.ย. 64 ติดต่อสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กกส. บุคคลภำยนอก / - 10.23 น. สิริพร
4 1 พ.ย. 64 ติดต่อสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สตส.นนทบุรี บุคคลภำยนอก / 02 580 7671 11.00 น. อัจฉรำพร
5 1 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ืองข้ำรำชกำรบ ำนำญ  กบก. สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 4219 13.32 น. อำภรณ์
6 1 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3410 13.35 น. สิริพร
7 1 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี บุคคลภำยนอก - ต่อ 2453 14.31 น. สิริพร
8 1 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.บุรีรัมย์ - ต่อ 3114 14.59 น. สิริพร
9 1 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3421 15.21 น. สิริพร
10 1 พ.ย. 64 ติดต่อ กลุ่มงำนบัญชี กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.พิจิตร - ต่อ 2223 16.11 น. อำภรณ์
11 2 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2231 08.46 น. สิริพร
12 2 พ.ย. 64 ติดต่อ กยศ. โทรผิด 2 คร้ัง บุคคลภำยนอก / 02 016 4888 09.10 น. อำภรณ์
13 2 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.บุรีรัมย์ - ต่อ 4334 09.50 น. อัจฉรำพร
14 2 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.สุพรรณบุรี - ต่อ 4343 09.54 น. สิริพร
15 2 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ ส ำนักบริหำรกลำง สตท. 3 -  ต่อ 2230 09.55 น. อัจฉรำพร
16 2 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3303 10.12 น. สิริพร
17 2 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน ศทส. สตส.สมุทสำคร - ต่อ 4304 10.24 น. อำภรณ์
18 2 พ.ย. 64 ติดต่อผู้สอบกิจกำร สมช. บุคคลภำยนอก - ต่อ 3421 12.04 น. อำภรณ์
19 2 พ.ย. 64 ติดตำมหนังสือเชิญประชุม ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2107 13.54 น. อำภรณ์
20 2 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.เชียงรำย - ต่อ 4212 14.37 น. สิริพร
21 2 พ.ย. 64 ติดต่อสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สตม. บุคคลภำยนอก / - 15.23 น. สิริพร
22 3 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ สตส.ปรำจีนบุรี - ต่อ 2320 09.15 น. สิริพร
23 3 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนกำรเงิน กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.สงขลำ - ต่อ 2214 10.01 น. อำภรณ์

ทะเบียน  Call Center ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

ผลการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปีท่ี หมายเหตุผู้รับโทรศัพท์เวลาผู้ติดต่อเร่ือง



ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

ค าตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เก่ียวข้องได้ทันที

ทะเบียน  Call Center ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

ผลการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปีท่ี หมายเหตุผู้รับโทรศัพท์เวลาผู้ติดต่อเร่ือง

24 3 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนบัญชี กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.พัทลุง - ต่อ 2223 10.05 น. อำภรณ์
25 3 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3303 11.31 น. สิริพร
26 3 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรงำนคลัง ส ำนักบริหำรกลำง สตส.แม่ฮ่องสอน - ต่อ 2214 13.45 น. อัจฉรำพร
27 3 พ.ย. 64 ติดต่อฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ส ำนักบริหำรกลำง สป.กษ. - ต่อ 2113 14.30 น. อัจฉรำพร
28 3 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด บุคคลภำยนอก - ต่อ 3114 14.52 น. สิริพร
29 3 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตท.1 - ต่อ 4344 15.28 น. สิริพร
30 3 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.กำญจนบุรี - ต่อ 4214 16.11 น. สิริพร
31 4 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2230 09.02 น. สิริพร
32 4 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3411 09.46 น. สิริพร
33 4 พ.ย. 64 ติดต่อ กยศ. โทรผิด บุคคลภำยนอก / 02 016 4888 10.30 น. อำภรณ์
34 4 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.ชัยนำท - ต่อ 2346 13.48 น. สิริพร
35 4 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง โปรแกรมระบบวันท ำกำร สตส.พิษณุโลก - ต่อ 4215 14.26 น. สิริพร
36 4 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ สตท.7 - ต่อ 2320 15.11 น. สิริพร
37 5 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3421 08.43 น. สิริพร
38 5 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนกำรเงิน กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2214 09.22 น. สิริพร
39 5 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สตส.อุตรดิตถ์ - ต่อ 2417 11.33 น. อัจฉรำพร
40 5 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3403 12.53 น. อัจฉรำพร
41 5 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง โปรแกรมระบบวันท ำกำร สตส.อยุธยำ - ต่อ 4215 13.28 น. สิริพร
42 5 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง ผู้สอบบัญชีภำคเอกชน กกส. บุคคลภำยนอก / - 15.43 น. สิริพร
43 8 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 4336 09.25 น. อัจฉรำพร
44 8 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด บุคคลภำยนอก - ต่อ 3114 10.02 น. สิริพร
45 8 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.เลย - ต่อ 2230 11.27 น. อัจฉรำพร
46 8 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.อุตรดิตถ์ - ต่อ 2346 14.35 น. อัจฉรำพร



ผู้ใช้บริการได้รับ สามารถระบุ

ค าตอบทันที ข้อมูลบริการและ

ผู้เก่ียวข้องได้ทันที

ทะเบียน  Call Center ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564

ผลการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปีท่ี หมายเหตุผู้รับโทรศัพท์เวลาผู้ติดต่อเร่ือง

47 8 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ สบก. สตส.ตรัง - ต่อ 3111 15.17 น. อัจฉรำพร
48 8 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3323 14.13 น. อัจฉรำพร
49 8 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง ผู้สอบบัญชีภำคเอกชน กกส. บุคคลภำยนอก / 11/9/1964 14.26 น. สิริพร
50 8 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สตส.พิษณุโลก - ต่อ 2428 15.53 น. สิริพร
51 9 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.ชลบุรี - ต่อ 4325 09.27 น. สิริพร
52 9 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี สตส.สระแก้ว - ต่อ 3302 10.32 น. สิริพร
53 9 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2231 11.39 น. สิริพร
54 9 พ.ย. 64 ติดต่อฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ส ำนักบริหำรกลำง สป.กษ. - ต่อ 2111 13.28 น. สิริพร
55 9 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนกำรเงิน กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2216 15.13 น. สิริพร
56 9 พ.ย. 64 ติดต่อหน้ำห้องอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภำยนอก - ต่อ 1202 15.44 น. สิริพร
57 10 พ.ย. 64 ติดต่อผู้พัฒนำโปรแกรม ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ สตท. 5 - ต่อ 2352 10.02 น. อำภรณ์
58 10 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.อ่ำงทอง - ต่อ 4212 11.11 น. สิริพร
59 10 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง ผู้สอบตรวจสอบกิจกำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 3421 13.16 น. อำภรณ์
60 10 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3421 14.34 น. สิริพร
61 10 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง ผู้สอบบัญชีภำคเอกชน กกส. บุคคลภำยนอก / - 15.19 น. สิริพร
62 10 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.พิจิตร - ต่อ 2231 15.36 น. อำภรณ์
63 10 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี บุคคลภำยนอก - ต่อ 2450 16.18 น. สิริพร
64 11 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ ส ำนักบริหำรกลำง สตส.พังงำ - ต่อ 2230 08.49 น. อัจฉรำพร
65 11 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.ขอนแก่น - ต่อ 4209 09.03 น. อำภรณ์
66 11 พ.ย. 64 ติดต่อ กยศ. โทรผิด บุคคลภำยนอก / 02 016 4888 09.10 น. อำภรณ์
67 11 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 4325 09.12 น. สิริพร
68 11 พ.ย. 64 ติดต่อกำรคีย์ Input from บุคคลภำยนอก - ต่อ 4344 09.14 น. อำภรณ์
69 11 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มนิติกำร สบก. สตส.ภูเก็ต - ต่อ 2141 09.35 น. อัจฉรำพร
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70 11 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี สตส.ภูเก็ต - ต่อ 3303 09.37 น. อำภรณ์
71 11 พ.ย. 64 ติดต่อผู้สอบบัญชีภำคเอกชน บุคคลภำยนอก / - 10.04 น. อำภรณ์
72 11 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก ต่อ 3310 11.14 น. สิริพร
73 11 พ.ย. 64 ติดต่อสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ กยศ. บุคคลภำยนอก / 02 0164888 12.08 น. อัจฉรำพร
74 11 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรงำนคลัง ส ำนักบริหำรกลำง สตท.3 - ต่อ 2223 13.15 น. อัจฉรำพร
75 11 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตท.3 - ต่อ 2231 13.23 น. อำภรณ์
76 11 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ืองกำรส่งมอบหมำยงำน ฝบก. สบก. สตส.สงขลำ - ต่อ 2123 14.33 น. อำภรณ์
77 11 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด บุคคลภำยนอก - ต่อ 3114 14.29 น. อำภรณ์
78 11 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3421 15.37 น. สิริพร
79 11 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 3114 16.00 น. อำภรณ์
80 12 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.อุทัยธำนี - ต่อ 4214 09.26 น. สิริพร
81 12 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3421 10.42 น. สิริพร
82 12 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.ตรำด - ต่อ 4325 11.35 น. สิริพร
83 12 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด บุคคลภำยนอก - ต่อ 3115 14.08 น. สิริพร
84 12 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 2346 15.42 น. สิริพร
85 15 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.เชียงใหม่ - ต่อ 4212 09.24 น. สิริพร
86 15 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ืองกำรอบรมผู้ตรวจสอบกิจกำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 3319 11.01 น. อำภรณ์
87 15 พ.ย. 64 ติดต่อฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ส ำนักบริหำรกลำง สป.กษ. - ต่อ 2113 11.24 น. สิริพร
88 15 พ.ย. 64 ติดต่อโปรแกรม EWP สตส.พิจิตร - ต่อ 4334 13.02 น. อำภรณ์
89 15 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สตท.3 - ต่อ 2431 13.36 น. สิริพร
90 15 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนกำรเงิน สตส.อ่ำงทอง - ต่อ 2216 14.02 น. อำภรณ์
91 15 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.ลพบุรี - ต่อ 2346 14.06 น. อำภรณ์
92 15 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2230 15.02 น. สิริพร
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93 15 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.ตำก - ต่อ 2209 15.06 น. อำภรณ์
94 15 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนบัญชี กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.ขอนแก่น - ต่อ 2223 15.33 น. อัจฉรำพร
95 15 พ.ย. 64 ติดตำมหนังสือ ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป สบก. สป.กษ. - ต่อ 2113 16.08 น. อำภรณ์
96 16 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3410 09.03 น. สิริพร
97 16 พ.ย. 64 ติดต่อหน้ำห้องอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภำยนอก - ต่อ 1203 10.55 น. อำภรณ์
98 16 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มประสำนรำชกำร (เร่ืองเส้ือก๊ัก) สตส.ชัยภูมิ / - 11.06 น. อำภรณ์
99 16 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรงำนคลัง ส ำนักบริหำรกลำง สตส.สงขลำ - ต่อ 2226 10.15 น. อัจฉรำพร
100 16 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 4212 13.20 น. อำภรณ์
101 16 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง ผู้สอบบัญชีภำคเอกชน กกส. บุคคลภำยนอก / - 14.31 น สิริพร
102 16 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.อยุธยำ - ต่อ 4325 15.43 น. สิริพร
103 17 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี สตส.พังงำ - ต่อ 3303 09.29 น. สิริพร
104 17 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 2348 09.50 น. อัจฉรำพร
105 17 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3403 10.05 น. อัจฉรำพร
106 17 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.ขอนแก่น - ต่อ 4212 10.11 น. สิริพร
107 17 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ืองหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมำธิกำรฯ บุคคลภำยนอก - ต่อ 2113 10.13 น. อำภรณ์
108 17 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มประสำนรำชกำร (เร่ืองเส้ือก๊ัก) สตส.สกลนคร / - 10.36 น. อำภรณ์
109 17 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มประสำนรำชกำร (เร่ืองเส้ือก๊ัก) สตส.ปรำจีนบุรี - ต่อ 2128 10.55 น. อัจฉรำพร
110 17 พ.ย. 64 ติดต่อสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กกส. บุคคลภำยนอก / 02-5793448 11.02 น. อำภรณ์
111 17 พ.ย. 64 ติดต่อฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ส ำนักบริหำรกลำง สตส.ปทุมธำนี / ต่อ 2123 13.14 น. อัจฉรำพร
112 17 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.นครพนม - ต่อ 3114 13.35 น. อัจฉรำพร
113 17 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ บุคคลภำยนอก - ต่อ 2302 14.13 น. อำภรณ์
114 17 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3310 14.25 น. สิริพร
115 17 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3303 14.30 น. อัจฉรำพร
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116 17 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำท่ีสัมพันธ์ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตท.10 - ต่อ 4218 14.51 น. อำภรณ์
117 17 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มประสำนรำชกำร (เร่ืองเส้ือก๊ัก) สตส.ชัยภูมิ / - 15.03 น. อำภรณ์
118 17 พ.ย. 64 ติดตำมหนังสือ ผู้สอบบัญชี สอ.ภูธร พิจิตร บุคคลภำยนอก - ต่อ 3303 15.45 น. อำภรณ์
119 17 พ.ย. 64 ติดต่อสอบถำมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สตม. บุคคลภำยนอก / - 16.00 น. สิริพร
120 18 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.บุรีรัมย์ - ต่อ 4215 08.54 น. อำภรณ์
121 18 พ.ย. 64 ติดตำมหนังสือ สันนิบำตสหกรณ์ฯ ฝบก. สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2113 09.43 น. อำภรณ์
122 18 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.จันทบุรี ต่อ 4215 10.03 น. สิริพร
123 18 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สตส.อุตรดิตถ์ - ต่อ 2417 10.09 น. อำภรณ์
124 18 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก ต่อ 3303 13.45 น. สิริพร
125 18 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด บุคคลภำยนอก ต่อ 3114 14.37 น. สิริพร
126 18 พ.ย. 64 ติดต่อฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ส ำนักบริหำรกลำง สป.กษ. ต่อ 2113 15.42 น. สิริพร
127 19 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี สตส.เพชรบุรี - ต่อ 3410 09.14 น. สิริพร
128 19 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.สุโขทัย - ต่อ 3114 13.30 น. อำภรณ์
129 19 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.สิงห์บุรี - ต่อ 4304 13.21 น. สิริพร
130 19 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี สตส.ขอนแก่น - ต่อ 3421 14.55 น. สิริพร
131 19 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.สตูล - ต่อ 2231 14.57 น. อำภรณ์
132 19 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2230 15.28 น. สิริพร
133 19 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนบัญชี กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.เพชรบุรี - ต่อ 2223 16.02 น. สิริพร
134 22 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด บุคคลภำยนอก - ต่อ 3114 09.11 น. สิริพร
135 22 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สตส.สงขลำ - ต่อ 2453 10.35 น. สิริพร
136 22 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง ผู้สอบบัญชีภำคเอกชน กกส. บุคคลภำยนอก / - 13.48 น. สิริพร
137 22 พ.ย. 64 ติดต่อฝ่ำยบริหำรท่ัวไป ส ำนักบริหำรกลำง บุคคลภำยนอก - ต่อ 2113 15.37 น. สิริพร
138 22 พ.ย. 64 ติดต่อ เร่ืองโปรแกรม EWP สตส.ระยอง - ต่อ 3114 16.01 น. อำภรณ์
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139 22 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.สตูล  - ต่อ 2231 16.08 น. อำภรณ์
140 22 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 4212 14.00 น. อำภรณ์
141 23 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำท่ีสัมพันธ์ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 4219 09.02 น. สิริพร
142 23 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2230 10.27 น. สิริพร
143 23 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.ชัยนำท - ต่อ 3115 11.53 น. สิริพร
144 23 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.ปรำจีนบุรี - ต่อ 4311 13.15 น. อำภรณ์
145 23 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.นครพนน - ต่อ 3115 13.30 น. อำภรณ์
146 23 พ.ย. 64 ติดต่อหน้ำห้องอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภำยนอก - ต่อ 1202 14.34 น. สิริพร
147 23 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนบัญชี กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก.(กรมบัญชีกลำง) บุคคลภำยนอก - ต่อ 2223 16.24 น. อำภรณ์
148 24 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.ประจวบคีรีขันธ์ - ต่อ 4212 08.39 น. สิริพร
149 24 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 2346 10.57 น. สิริพร
150 24 พ.ย. 64 ติดต่อสอบถำม E.mail .ในกำรส่งงำน (คกก.สภำเกษตรแห่งชำติ) บุคคลภำยนอก / - 13.35 น. อำภรณ์
151 24 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3303 14.45 น. อำภรณ์
152 24 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3410 14.59 น. สิริพร
153 24 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีชุมชน สตส.สระแก้ว - ต่อ 2459 15.10 น. อำภรณ์
154 24 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สตส.กระบ่ี - ต่อ 2457 15.06 น. อำภรณ์
155 24 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี บุคคลภำยนอก - ต่อ 2449 15.08 น. อำภรณ์
156 24 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.ระยอง - ต่อ 4334 15.25 น. อำภรณ์
157 24 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3303 16.19 น. สิริพร
158 25 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนบัญชี กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.หนองคำย - ต่อ 2223 08.50 น. สิริพร
159 25 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.สงขลำ - ต่อ 4214 09.47 น. สิริพร
160 25 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3306 11.02 น. สิริพร
161 25 พ.ย. 64 ติดต่อหน้ำห้องอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บุคคลภำยนอก - ต่อ 1203 14.49 น. อำภรณ์
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162 25 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง โปรแกรมระบบ EWP สตส.พิจิตร - ต่อ 4343 10.29 น. อำภรณ์
163 25 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.น่ำน - ต่อ 3114 14.30 น. อัจฉรำพร
164 25 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตท.2 - ต่อ 2346 15.08 น. สิริพร
165 26 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนสวัสดิกำรและเจ้ำหน้ำท่ีสัมพันธ์ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.สระแก้ว - ต่อ 4218 10.29 น. อัจฉรำพร
166 26 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง ผู้ตรวจสอบกิจกำรภำยใน บุคคลภำยนอก - ต่อ 3421 10.29 น. อัจฉรำพร
167 26 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3410 14.55 น. สิริพร
168 26 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.ภูเก็ต - ต่อ 3115 15.28 น. สิริพร
169 26 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง กำรรับรองกำรท ำงำน บุคคลภำยนอก - ต่อ 4215 15.32 น. อำภรณ์
170 26 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง ผู้สอบบัญชี สตส.อ ำนำจเจริญ - ต่อ 3404 15.40 น. อำภรณ์
171 26 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง สลิปเงินเดือน ขรก. สตส.เพชรบูรณ์ - ต่อ 2216 15.40 น. อำภรณ์
172 29 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร สตส.ลพบุรี - ต่อ 3303 09.30 น. อัจฉรำพร
173 29 พ.ย. 64 ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร บุคคลภำยนอก - ต่อ 4336 10.40 น. อัจฉรำพร
174 29 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3304 10.45 น. สิริพร
175 29 พ.ย. 64 ติดต่อเร่ือง โปรแกรมระบบ EWP สตส.ชลบุรี - ต่อ 4344 11.07 น. สิริพร
176 29 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.ขอนแก่น - ต่อ 4212 11.41 น. สิริพร
177 29 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.ลพบุรี - ต่อ 4205 13.00 น. ศิรินงค์
178 29 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.นรำธิวำส - ต่อ 3114 15.42 น. สิริพร
179 29 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนพัสดุและยำนพำหนะ กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. สตส.ยะลำ - ต่อ 2230 16.10 น. อัจฉรำพร
180 30 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มงำนกำรเงิน กลุ่มบริหำรงำนคลัง สบก. บุคคลภำยนอก - ต่อ 2216 09.57 น. สิริพร
181 30 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักแผนงำนและโครงกำรพิเศษ สตท.7 - ต่อ 2320 10.13 น. สิริพร
182 30 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรสอบบัญชี บุคคลภำยนอก - ต่อ 3409 11.24 น. สิริพร
183 30 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตท.8 - ต่อ 4214 13.44 น. สิริพร
184 30 พ.ย. 64 ติดต่อกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล สบก. สตส.ประจวบคีรีขันธ์ - ต่อ 4212 14.47 น. สิริพร
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185 30 พ.ย. 64 ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ ำกัด สตส.ตรำด - ต่อ 3114 14.59 น. สิริพร
186 30 พ.ย. 64 ติดต่อส ำนักส่งเสริมพัฒนำกำรบัญชีและถ่ำยทอดเทคโนโลยี บุคคลภำยนอก - ต่อ 2453 16.14 น. สิริพร


