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ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ฝ่ายบริหารทัว่ ไปโทรศัพท์ 0๔๔๖๖ ๖๔๑๖
ท บูร ๐๐๐๓/-__________ _______________ วันที่ p\j ธันวาคม ๒๔๖๓
เรื่อง รายงานการจัดทำซ่องทางศูนย่ ข์ อ้ มูลข่าวลารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์
เรียน คลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ผ่านหัวหน้าผูค้ วบคุมศฺ นู ย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
ตามคำสัง่ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ที่ ๒๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ 'เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะทำงาน ผูค้ วบคุมดูแล และเจ้าหน้าทีป่ ระจำศูน ย์ข อ้ มูล ข่าวสารของราชการ มอบหมายให้ขา้ พเจ้าๆ
นางสุภาภรณ์ มีพฒ
ั นิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภารคลังชำนาญงาน ตำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประขาขน
ต่อการให้บริการ นัน้
โผลการสำรวจความพึงพอใจฃอ่งประชาขนต่อการให้บริการ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกา!]น ๒๔๖๓ ปรากฏผลดังนี_้ _______________________________________
สำรวจความพึงพอใจของ .จำนวัน ผู้ม าใข้.
คะแนนความพึงพอใจ
หมายเหตุ
ประขาขนต่อการให้บริการ บริการ (ราย) ' :
คิดเป็นร้อยละ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
รายละเอียดตาม
๑๑๗
๑๐๐
ทางกายภาพ
แบบสำรวจทีแ่ นบ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ข้อมูลจากเว็บไซต์
๒๔๘
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี มั ย์
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
(นางสุภาภรณ์ มีพฒ
ั นิ)
เจ้าหนักงานการคลังชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

cป, 'ทํ ตุ JV/ น

”\f .

(นางขนัญญ์นที โขตินภิ าเจริญสุข)
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏินตั กิ าร
หัวหน้าศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
(นางสาวขวัญใจ พรานุสร) .
คลังจังหวัดบุรรี มั ย์
.
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ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรมั ย์ ฝ่ายบริหารทัว่ ไปโทรศัพท์ ๐๔๔๖๖ ๖๔๑๖
ที่ บูร ๐๐๐๓/-__________________________ วันที่
(£ มกราคม ๒๔๖๔____________________
เรือ่ ง รายงานการจัดทำจ่องทางศูนย์ขอ้ มลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์____________
เรียน คลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ผ่านหัวหน้าผูค้ วบูคมุ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารชองราชการ
ตามคำสัง่ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ที่ เร)่ ๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ '•เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะทำงาน ผูค้ วบูคมุ ดูแล และเจ้าหน้าทีป่ ระจำศูน ย์ข อ้ มูล ข่าวสารชองราชการ มอบหมาย'ให้'ขา้ พเจ้าๆ
นางสุภาภรณ์ มีฟฒ
้ น์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประขาซน
ต่อการให้บริการ นัน้
ผลการสำรวจความพึงพอใจชองประชาซนต่อการให้บริการ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารชองสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี ัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๔๖๓ ปรากฏผลดังนี_้ __________ _______________________________
สำรวจความพึงพอใจของ จำนวนผูม้ าไข้
คะแนนความพึงพอใจ
หมายเหตุ
ประชาขนต่อการไห้บริการ บริการ (ราย)
คิดเป็นร้อยละ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
รายละเอียดตาม
๙๙
๑00
ทางกายภาพ
แบบสำรวจทีแ่ นบ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ข้อมูลจากเว็บไซต์
๒๔๘
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี มั ย์
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ร''''
(นางสุภา]เรณ์ มีพฒ
ั น่)
เจ้าหนักงานการคลังชำนาญงาบ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ว็/หัะ' ,.''^ U-.V ห .ั
(นางซนัญญ์นที โชตินภิ าเจริญสุข)
นัก จัด การงานทั่ว ไปปฏิบ ัต ิก าร
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(นางสาวขวัญใจ พรานุสร)
๗^
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ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรมั ย์ ฝ่ายบริหารทัว่ ไปโทรศัพท์ ๐๔๔๖๖ ๖๔๑๖
ที่ บูร ๐๐๐๓/-___________________________วันที่ (ๆ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔__________________
เรีอ่ ง รายงานการจัดทำช่องทางศูนย์ขอ้ มลข่าวลารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์____________
เรียน คลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ผ่านหัวหน้าผูค้ วบูคมุ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
ตามค0าสัง่ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ที่ ๒๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาดม ๒๔๖๓ "เรีเอง แต่งตัง้
คณะทำงาน ผูค้ วบูคมุ ดูแล และเจ้าหน้าทีป่ ระจำศูน ย์ข อ้ มูล ข่าวสารชองราชการ มอบูห มายให้ขา้ พเจ้าๆ
นางสุภาภรณ์ มีพฒ
ั น์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน ตำเนินการสำรวจความพึงพอใจชองประซาซน
ต่อการให้บรู กิ าร นัน้
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประซาซนต่อการให้บรู ิการ ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี ัมย์ ประจำเดือน มกราคม ๒๔๖๔ ปรากฏผลดังนี_้ __________________________________________
สำรวจความพึงพอใจของ จำบวบผูม้ าใช้
คะแนนความพึงพอใจ
หมายเหตุ
ประชาขนต่อการให้บริการ บริการ (ราย)
คิดเป็นร้อยละ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
รายละเยยดตาม
๗๖
๑๐๐
ทางกายภาพ
แบบสำรวจทีแ่ นบ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๒๒๙
ข้อมูลจากเว็บไซต์
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี มั ย์
จงเรียนมาเพอโปรดทราบู
(นางสุภาภรณ์ มีพฒ
ั น์)
เจาหนัก งานการคลัง ชำนาญงาบ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ฬรน/

v( V",
(นางซนัญญ์นที โชตินภิ าเจริญสุข)
นัก จัด การ งานทั่วไปปฏิน ัต ิก าร
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(นางสาวขวัญใจ พรานุสร)
คลังจังหวัดบุรรี มั ย์
- 1 fm
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ส่วนราขการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ฝ่ายบริหารทัว่ ไปโทรศัพท์ ๐๔๔๖๖ ๖๔๑๖
ที่ บูร ๐๐๐๓/-__________________________ วับที่ oj มีนาคม ๒๔๖๔_____________________
เรึอ๋ ง รายงานการจัดทำซ่องทางศูนย์ขอ้ มลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์________________
เรียบ คลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ผ่านหัวหน้าผูค้ วบูคมุ ศูนย์ขอ้ มูลซ่าวสารชองราชการ
ตามคำสัง่ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ที่ ๒๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ Vรอง แต่งตัง้
คณะทำงาน ผูค้ วบูคมุ ดูแล และเจ้าหน้าทีป่ ระจำศูน ย์ข อ้ มูล ข่าวสารของราชการ มอบูห มายให้ขา้ พเจ้าๆ
นางสุภาภรณ์ มีพฒ
ึ นิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังขำนาญงาน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประขาซน
ต่อการให้บรู กิ าร นัน้
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาขนต่อการให้บรู กิ าร ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี ัมย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ปรากฏผลดังนี้ _______________________________________
สำรวจความพึงพอใจของ จำนวนผูม้ าใข้
คะแนนความพึงพอใจ
หมายเหตุ
ประซาขนต่อการให้บริการ บริการ (ราย)
คิดเป็นร้อยละ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๑๔๑
รายละเอียดตาม
๑๐๐
ทางกายภาพ
แบบสำรวจทีแ่ บบ
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
(5)<06)
ข้อมูลจากเว็บไซต์
ทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี มั ย์
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
'น ?ิ 'ก ^’-/"
(นางสุภาภรณ์ มีพฒ
ั นิ)
เจ้าหนักงานการคลังชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

°ร **ru r\i XA. *
(นางซนัญญ์นที โชตินภิ าเจริญสุข)

ทช่แ)

นัก จัด การงานทั่ว ไปปฏิบ ัต ิก าร
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(นางเอมอร อ่อนวงศ์)
นักริชการคลังชำนาญการพึเศูษ รักษาราชการแทน
คลังจังหวัดบุรรี มั ย์
v 3 $ u
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ส่วนราขการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ฝ่ายบริหารทัว่ ไปโทรศัพท์ ๐๔๔๖๖ ๖๔๑๖
___ ~~
ะ
I
ทJ บูร ๐๐๐๓/-__________________________
วัน~ ท5 ________เมษายน โ๒๔๖๔
เรือ่ ง รายงานการจัดทำซ่องทางศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์
เรียน คลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ผ่านหัวหน้าผูค้ วบูคมุ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของราขการ
ตามคำสัง่ สำนักงานคลังจังหวัดบุรรี มั ย์ ที่ ๒๘/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๓ -เรอง แต่งตัง้
คณะทำงาน ผูค้ วบูคมุ ดูแล และเจ้าหน้าทีป่ ระจำศูน ย์ข อ้ มูล ข่าวสารของราฃการ มอบูห มายให้ขา้ พเจ้าๆ
นางสุภาภรณ์ มีพฒ
ั น่ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประซาขน
ต่อการให้บรู กิ าร นัน้
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประซาขนต่อการให้บูรกิ าร ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารของสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี ัมย์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๔ ปรากฏผลดังนี้_________________________ ______________
หมายเหตุ
คะแนนความพึงพอใจ
สำรวจความพึงพอใจของ จำนวนผูม้ าใข้
คิดเป็นร้อยละ
ประขาขนต่อการให้บริการ บริการ (ราย)
รายละเอียดตาม
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๘๐
๑๐๐
ทางกายภาพ
แบบสารวจทแนบ
ข้อมูลจากเว็บไซต์
ณ ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
๓๐๑
ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร
ทางอเลกทรอน่กส
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ราชการสำนักงานคลัง
จังหวัดบุรรี มั ย์
-

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
k

(นางสุภาภรณ์ มีพฒ
ั น์)
เจ้าหนักงานการคลังชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

fla w ftiiว*?

(นางสาวขวัญใจ พรานุสร)
คลังจังหฺ วัดบุรรี มั ย์

เปี

Iflti, DitS

' \ ( ' น ั 0 J 'น

/f

เโ .

(นางซนัญญ์นที โชติน ิภ าเจริญ สุข )
นัก จัด การงานทั่ว ไปปฏิบ ัต ิก าร
หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

