ที่ นร 1201/1853-1921
1924-1931

สำเนำ

สำนักงำน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

2 ธันวำคม 2558
เรื่อง

กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559

เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร (กรณีไม่มีงานบริการ)
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 18 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2558
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. รำยละเอียดตัวชี้วัด “ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร” (ฉบับปรับปรุง)
2. หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนบริกำร
3. แบบฟอร์มที่ 1 ยืนยันงำนบริกำรที่จะใช้สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
4. แบบฟอร์มที่ 2 ข้อมูลรำยละเอียดงำนบริกำรที่จะใช้สำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ตำมหนั งสื อ ที่ อ้ ำ งถึ ง ส ำนั กงำน ก.พ.ร. ได้ ส่ งกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ รำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 โดยในมิติภำยนอก ประเด็นกำรประเมินคุณภำพ
กำหนดให้มีตัวชี้วัดที่ 2 “ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร” ซึ่งมีน้ำหนักร้อยละ 10 ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สำนักงำน ก.พ.ร. ขอแจ้งรำยละเอียดตัวชี้วัด “ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร” (ฉบับปรับปรุง)
ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 และสำนักงำน ก.พ.ร. ได้ดำเนินกำรวิเครำะห์งำนบริกำรของส่วนรำชกำรภำยใต้หลักเกณฑ์
กำรคัดเลือกงำนบริกำร ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 เบื้องต้นแล้ว พบว่ำไม่มีงำนบริกำรที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว
จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ให้ส่วนรำชกำรแจ้งยืนยันในแบบฟอร์มที่ 1 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3
ในกรณีที่ส่วนรำชกำรเห็นว่ำมีงำนบริกำรที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ฯ กรุณำกรอกรำยละเอียด
เพิ่มเติมในแบบฟอร์มที่ 2 ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 เพื่อที่สำนักงำน ก.พ.ร. จะได้บรรจุไว้ในคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรต่อไป พร้อมทั้งขอให้ส่วนรำชกำรจัดเตรียมฐำนข้อมูลผู้รับบริกำรให้มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
พร้อมสำหรับกำรดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจในระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – กรกฎำคม 2559
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำดำเนินกำร และจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงำน ก.พ.ร. ภำยในวันที่
25 ธันวำคม 2558 ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยนครเขตต์ สุทธปรีดำ)
รองเลขำธิกำร ก.พ.ร.
ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ.ร
กองติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำระบบรำชกำร
โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8825, 8897, 8867, 8861 โทรสำร 0 2281 8279

รำยชื่อส่วนรำชกำรที่สำนักงำน ก.พ.ร. วิเครำะห์ว่ำไม่มีงำนบริกำรตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกงำนบริกำร
เลขที่หนังสือ
นร1201/
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872

กระทรวง
สำนักนำยกรัฐมนตรี

กระทรวงกลำโหม

กระทรวงกำรคลัง

กรม

ผู้บริหำร

สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กรมประชำสัมพันธ์
สำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
สำนักงบประมำณ
สำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ
เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

กองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม
กองบัญชำกำรกองทัพไทย
กองทัพอำกำศ
กรมรำชองครักษ์
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
สำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

ผู้อำนวยกำรกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร
ปลัดกระทรวงกลำโหม
ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ
สมุหรำชองรักษ์
ปลัดกระทรวงกำรคลัง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง

กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

เลขที่หนังสือ
นร1201/
1873
1874

กระทรวง
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงคมนำคม

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

กรม

ผู้บริหำร

กรมพลศึกษำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์

อธิบดีกรมพลศึกษำ
ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ

อธิบดีกรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว
อธิบดีกรมกิจกำรผูส้ ูงอำยุ

สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
สำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อธิบดีกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ

สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

เลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
ปลัดกระทรวงคมนำคม

สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
และกำรสื่อสำร
กรมอุตุนิยมวิทยำ

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยำ

กระทรวงพลังงำน

สำนักงำนสถิติแห่งชำติ
สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนสถิติแห่งชำติ
ปลัดกระทรวงพลังงำน
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชำติ

กระทรวงพำณิชย์

สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์
กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน
ปลัดกระทรวงพำณิชย์
อธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

เลขที่หนังสือ
นร1201/
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

กระทรวง

กรม

ผู้บริหำร

กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
สำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
กรมกำรพัฒนำชุมชน
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
กรมคุมประพฤติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
สถำบันนิติวิทยำศำสตร์
สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน
สำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรค้ำ
ปลัดกระทรวงมหำดไทย
อธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
ผู้อำนวยกำรสถำบันนิติวิทยำศำสตร์
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ปลัดกระทรวงแรงงำน
ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
กรมกำรแพทย์
กรมควบคุมโรค

เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
อธิบดีกรมกำรแพทย์
อธิบดีกรมควบคุมโรค

1911

กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

อธิบดีกรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

1912
1913

กรมสุขภำพจิต
กรมอนำมัย

อธิบดีกรมสุขภำพจิต
อธิบดีกรมอนำมัย

1906
1907
1908
1909
1910

กระทรวงมหำดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงำน
กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี
กระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงสำธำรณสุข

เลขที่หนังสือ
นร1201/
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

กระทรวง
กระทรวงอุตสำหกรรม

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

กรม

ผู้บริหำร

สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
สำนักรำชเลขำธิกำร
สำนักพระรำชวัง
สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ ประสำนงำนโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
รำชเลขำธิกำร
เลขำธิกำรพระรำชวัง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพือ่ ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ

สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ
สำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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