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ศาลากลางจังหวัดนครราขลิมา
ถนนมหาดไทย นม ๓๐๐๐๐

ที นม ๐๐๒๓.๑/

9 9 ลิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประขาขนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรั^ประ8ชา8ชม (รอบที่ ๒)
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราขลิมา
นายกเทศมนตรีนครนครราขลิมา นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองปากซ่อง
นายกเทศมนตรีเมืองลิคิ้ว และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปก
ลิงที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังลิอกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๔๙๓
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๖๔
จำนวน ๑ ชุด
ตามที่จังหวัดนครราขลิมา ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเผยแพร่แบบสำรวจ
ออนใลน่ผ่านซ่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน อาทิ เว็บไซค์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน รวมทั้งปดประกาศ
ณจุดให้บริการ เป็นด้น รวมทั้งอบุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการสำรวจ ณจุดให้บริการ (กรณีที่มืความจำเป็น
ด้องสำรวจ ณ จุดบริการ) นั้น
จังหวัดนครราซลิมาได้รับแจ้งว่า ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้มืการสำรวจ
ความพึงพอใจของประขาขนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประขาขน จำนวน ๒ รอบ ซึ่งรอบแรกดำเนินการ
สำรวจแล้วในช่วงเดือนมืนาคม - เม,ษายน ๒๔๖๔ และรอบที่สองเดือนกรกฎาคม - ลิงหาคม ๒๔๖๔
เพื่อให้โด้รับข้อมูลที่เป็นประโยขน้มาใข้ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประขาขนของภาครัฐ จึงขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น เผยแพร,แบบสำรวจออนไลน์ผ่านซ่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน อาทิ
เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน่ของหน่วยงาน รวมทั้งปดประกาศ ณ จุดให้บริการ เป็นด้น รวมทั้งอบุญาตให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการสำรวจ ณ จุดให้บริการ (กรณีทิมืความจำเป็นต้องสำรวจ ณ จุดบริการ) ทั้งนี้ สามารถ
สอบถามรายละเอียดการเผยแพร่ แบบสำรวจ ได้ที่ นางสาวสุพิซฌาย เจนขัย สำนักงาน ก.พ.ร. หมายเลข,โทรศัพท์
๐๒ ๘๔๐ ๔๗๐๐ หรีอ ๐๖ ๔๗๓๒ ๗๒๙๗ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
ในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่แบบสำรวจดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สามารถดาวน่โหลดได้ที่
ผผฺผ .^๐โฮฬ๒.30.1:(า

จึงเรียนมาเพื่อพึจารณาดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
^ ๆ
(XX} *
(นายกรกต จำรงวงศ์สาสด)

รองมูน่าร'-.-!ก-;ไเหาด ปฎนัดืราจการแหน
ผูว่าราซการจังหวัดนครราซลิมา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นจังหวัด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร./'โทรสาร. ๐-๔๔๒๔-๖๖๐๘, ๐-๔๔๒๔-๘๘๐๓
(Vน.ธนิกา/ภคมบ)
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่บ
ถนนนครราชลีมา กทม. ๑๐๓๐๐
ห้^ กรกฎาคบ ๒๕๖๔
เรื่อง การสำรวจความ'พง-พอ'ไจ'ของ'ประชาชนต่อการ,1ท้บริการตาม'คู่:มีอสิ'าห'รับป1ระชาชน (รอนที่ ๒)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังลีอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๒๒ ลงวันท ๒๕มีนาคม ๒๕๖๔
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองล่วนท้องกิน
เผยแพร,แนบสำรวจออนไลนัผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน อาทิ เว็บไซค์ สื่อสังคมออนไลน์ชองหน่วยงาน
รวมทั้งปิดประกาค ณ จุดให้บริการ เป็นต้น รวมทั้งอบุญาตให้เจ้าหน้าที่เช้าไปดำเนินการสำรวจ ณจุดให้บริการ
(กรณีที่มีความจำเบ็)นต้องสำรวจ ณ จุดบริการ) นั้น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใต้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔กำหนดให้มี
การสำรวจความพีงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน จำนวน ๒รอบ ซึ่งรอบแรก
ดำเนินการสำรวจแล้วในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔ และรอบที่สองเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔
เพื่อให้!ต้รับข้อมูลที่เป็นประโยขน,มาใช่ในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการประชาชนชองภาครัฐ ขอความร่วมมือ
จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนพัองถึน เผยแพร,แบบสำรวจออนไลนิผ่านช่องทางต่าง ๆ ชองหน่วยงาน
อาทิ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลนิของหน่วยงานรวมทั้งปิดประกาศ ณจุดให้บริการ เป็นต้นรวมทั้งอบุญาตให้เจ้าหน้าที่
เช้าไปดำเนินการสำรวจ ณจุดให้บริการ (กรณีที่มืความจำเป็นต้องสำรวจ ณ จุดบริการ) ทั้งนี้ สามารถสอบถาม
รายละเอียดการเผยแพร่ แบบสำรวจ ไต้ที่ นางสาวสุพิฃฌาย์ เจนชัย สำนักงาน ก.พ.ร. หมายเลขโทรศัพท์
๐๒ ๘๔๐ ๔๗๐๐ หรือ ๐๖ ๕๗๓๒ ๗๒๙๗ รายละเอียดปรากฏตาม นั๐ช6 ท้ายหนังสิอฉนับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายทว่ เสริมภักดีกุล)
รองอริบด ปฏ๊บ้ต้ราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสรื่มการปกครองท้องถิ่น

รเา๐ โ1โบโI.ล!;/ช6โเฬเ^

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานห้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีห้องถิ่น
โทร. ๐-๒๖๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๕๖
ผู้ประสานงาน นางสาว1‘ซ*นIนษฎ์ แก้วพุฒ มือถือ ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕

ขอ1ซิ*ษร่ว มตอบแบบสิา รวจ
ความพงพอใจของประ:ซาซน
ต่อ การให้บ !การตามก่ม ือ สำแรับ ประชาชน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
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616
18188
ขอเยโ^ร่ว บตอบแบบส่า รวจ
ความผึง ผอใจของชระชาซน
ต่อ การให้บ ริก ารตาบคํม ือ สำหรับ ประชาชน
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ส่า นัก งาบกโนะกรรมการพิณ นาระบบราชการ

