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 การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์     อำเภอเมือง

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีลักษณะเป�นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 

1. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์     อำเภอเมือง

ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อ   การสนับสนุนน้ำ

อุปโภค บริโภค การจัดเก็บภาษีป้าย ด้านการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ

เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร การรับสมัครเด็กอนุบาล และการแจกเบี้ยยังชีพ 

 

2. วิธีดำเนินการ 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ  หน่วยงานเอกชน ท่ีได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วน

ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบรุโีดยดำเนินการเก็บรวบรวมจำนวนท้ังสิ้น 180 คน โดยการ

สุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการให้บริการ ซ่ึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลกับกลุ่มผู้ใช้บริการตามกิจกรรมและ

ภารกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี    ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

3. สรุปผลการประเมิน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง

ลพบุรี จังหวัดลพบรุีสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล         พรหมมาสตร์ 

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56) คิดเป�น   ร้อยละ 91.20 โดยเม่ือ

พิจารณาในรายโครงการพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อด้านการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

และใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด  ( X = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.80รองลงมา ได้แก่ 

การจัดเก็บภาษีป้าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.60 และการสนับสนุนน้ำอุปโภค 

บรโิภค อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.49) คิดเป�นร้อยละ 89.80  

 

 

 

 



3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป�นเพศชาย จำนวน 15 คน คิดเป�นร้อยละ 62.50 มีอายุระหว่าง 56 ป� – 69 ป� จำนวน 8 คน คิดเป�นร้อยละ 

33.33 ส่วนใหญ่มีอาชีพแม่บ้าน /พ่อบ้าน/เกษียณ จำนวน 8 คน คิดเป�นร้อยละ 33.33 ประเภทผู้รับบริการ 

ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 24 คน คิดเป�นร้อยละ 100 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนน้ำ

อุปโภค บริโภค ในภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด       ( X = 4.54) คิดเป�นร้อยละ 90.40 โดยเม่ือพิจารณาในราย

ด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59) คิดเป�น

ร้อยละ 91.80 รองลงมาได้แก่ ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56) คิดเป�นร้อยละ 91.20 และ

ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ, ด้านช่องทางการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.52) คิดเป�นร้อยละ 

90.40 

3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดเก็บภาษีป้าย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศ

หญิง จำนวน 40 คน คิดเป�นร้อยละ 53.33 มีอายุระหว่าง 56 ป� – 69 ป� จำนวน 35 คน คิดเป�นร้อยละ 46.67 ส่วน

ใหญ่มีอาชีพผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ จำนวน 50 คน คิดเป�นร้อยละ 66.67 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

ประชาชน จำนวน 75 คน คิดเป�นร้อยละ 100 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดเก็บภาษีป้าย ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.60 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่าส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60) คิดเป�นร้อยละ 

92.00 รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59) คิดเป�นร้อยละ 91.80 

และด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58) คิดเป�นร้อยละ 91.60 

3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อด้านการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือ

เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศชาย จำนวน 12 คน คิดเป�นร้อยละ 70.59 

มีอายุระหว่าง 26 ป� – 40 ป� จำนวน 10 คน คิดเป�นร้อยละ 58.83 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 7 

คน คิดเป�นร้อยละ 41.18 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน จำนวน 17 คน คิดเป�นร้อยละ 100 

ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อด้านการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ

เปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.80 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67) คิดเป�นร้อย

ละ 93.40 รองลงมาได้แก่ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.65) คิดเป�นร้อยละ 

93.00 และด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.64) คิดเป�นร้อยละ 92.80 

3.5 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการรับสมัครเด็กอนุบาล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศ

หญิง จำนวน 15 คน คิดเป�นร้อยละ 68.18 มีอายุต่ำกว่า 26 ป� จำนวน 15 คน คิดเป�นร้อยละ 68.18 ส่วนใหญ่มี

อาชีพเกษตรกร/ประมง จำนวน 7 คน คิดเป�นร้อยละ 31.82 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย ประชาชน 

จำนวน 22 คน คิดเป�นร้อยละ 100 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการรับสมัครเด็กอนุบาล ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) คิดเป�นร้อยละ 90.20 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ,        ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( X = 4.52) คิดเป�นร้อยละ 90.40 รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่



ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) คิดเป�นร้อยละ 90.20 และด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรให้บริการ อยู่ในระดับมาก 

( X = 4.48) คิดเป�น ร้อยละ 89.60 

3.6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการแจกเบี้ยยังชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศ

หญิง จำนวน 25 คน คิดเป�นร้อยละ 59.52 มีอายุระหว่าง 56 ป� – 69 ป� จำนวน 17 คน คิดเป�นร้อยละ 40.48 ส่วน

ใหญ่มีอาชีพแม่บ้าน/พ่อบา้น/เกษียณ จำนวน 22 คน คิดเป�นร้อยละ 52.38 ประเภทผู้รับบริการ ประกอบด้วย 

ประชาชนจำนวน 42 คน คิดเป�นร้อยละ 100 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจต่อการแจกเบี้ยยังชีพ ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) คิดเป�นร้อยละ 90.20 โดยเม่ือพิจารณาในรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54) คิดเป�นร้อยละ 90.80 

รองลงมาได้แก่ ด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52) คิดเป�นร้อยละ 90.40 

และด้านช่องทางการให้บริการ, ด้านผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.51) คิดเป�นร้อยละ 90.20 

 

4.ข้อเสนอแนะ 

 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์        

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ทำให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ และจะ

เป�นข้อมูลสารสนเทศท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 

 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีพบว่า การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค ด้านการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร การรับสมัครเด็กอนุบาล และการแจกเบี้ยยังชีพ มีผลการ

ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์  อำเภอเมืองลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี ในด้านเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรให้บริการ เป�นลำดับสุดท้าย ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรให้

ความสำคัญในการบริหารบุคลากร ให้เป�นผู้ท่ีมีลักษณะท่ีเหมาะสมในการให้บริการ ดังนี ้

 1) ทัศนคติท่ีถูกต้องในการให้บริการ การบริการท่ีทำให้ผู้รับบริการประทับใจนั้นต้องมาจากจิตใจและ

ทัศนคติของผู้ให้บริการท่ีต้องรับรู้ว่าผู้รับบริการคือจุดมุ่งหมายของการทำงานของตน ผู้รับบริการเป�นบุคคลท่ี

สำคัญทีสุด ต้องอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือให้เต็มความสามารถ 

 แนวทางปฏิบัต ิ

 ปลูกฝ�งวัฒนธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ ให้ตระหนักว่าผู้รับบริการเป�นบุคคลท่ี

สำคัญท่ีสุดหัวหน้างาน ต้องตรวจตราการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในการให้บริการอย่างเข้มงวด ผู้รับบริการ

ประเมินการทำงานของเจ้าหน้าท่ี และผลการประเมินเป�นส่วนหนึ่งของการพิจารณาความดีความชอบ อบรม

พัฒนาผู้ท่ีไม่สามารถบริการได้ตามมาตรฐาน และหากไม่สามารถปรับปรุงตนเองได้ให้พิจารณาย้ายไปทำงานใน

ส่วนสนับสนุนท่ีไม่ต้องติดต่อกับผู้รับบริการ 

2) ความมีมิตรไมตรี การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการนั้น จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป�น

มิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส เพราะผู้รับบริการเม่ือเข้ามายังสำนักงาน ย่อมไม่มีความคุ้นเคย หากไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ ก็จะ



เกิดความรู้สึกเคว้งคว้างไม่ทราบว่าตนควรจะติดต่อกับผู้ใด ณ จุดใด ความมีมิตรไมตรีของผู้ให้บริการย่อมทำให้

ผู้รับบริการมีความอบอุ่นใจ 

 แนวทางปฏิบัต ิ

 จัดให้มีพนักงานต้อนรับ เช่น เม่ือผู้รับบริการมายังสำนักงาน/สถานท่ีบริการ บุคลากรจะเดินมาถามถึง

ป�ญหาและความต้องการ อธิบายถึงข้ันตอนการดำเนินงานให้เกิดความเข้าใจพาผู้รับบริการไปยังจุดเริ่มต้น

ให้บริการในแต่ละกรณี 

3) ความรู้ ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้ในงานของตนอย่างถ่องแท้ เพ่ือท่ีจะให้บริการได้ถูกต้อง สามารถใช้ 

ความรู้ท่ีมีช่วยแก้ไขป�ญหาให้แก่ผู้รับบริการได้ 

 แนวทางปฏิบัต ิ

 พัฒนาความรู้ให้บุคลากร จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการทดสอบวัดผลว่า

บุคคลมีความรู้จริงในศาสตร์ท่ีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ี มีนโยบายให้การเลื่อนตำแหน่งเป�นไปเฉพาะในสาย

งานนั้นๆ ทำให้มีความชำนาญและรู้ลึกในงาน 

4) ความสุภาพ ผู้ให้บริการควรมีกิริยามารยาท มีความสุภาพอ่อนน้อม ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ 

การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้บริการในด้านนี้ อาจทำได้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   ท่ีเน้นให้เกิดความ

สุภาพและมนุษยสัมพันธ์ 

5) ความเต็มอกเต็มใจช่วยเหลือการมีจิตใจใฝ่บริการ (Service Mind) ท่ีเต็มใจให้บริการเป�นจิต

วิญญาณของผู้ให้บริการท่ีดี และช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกประทับใจเม่ือมารับบริการ 

6) ผู้ให้บริการต้องมีความเสมอภาคในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้รับบริการ

นั้นจะมีฐานะ ชาติตระกูล การศึกษา หรือสถานะทางสังคมในระดับใด เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานก็ควรท่ีจะ

ให้บริการในมาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำ 

 แนวทางปฏิบัต ิ

 สร้างมาตรฐานของกระบวนการให้บริการ เช่น ถ้อยคำท่ีใช้พูดกับผู้รับบริการ ให้ทุกคนถือปฏิบัติกับ

ผู้รับบริการทุกคนเหมือนๆ กัน 

 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอ

เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พบว่า การจัดเก็บภาษีป้าย มีผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในด้านสถานท่ีและสิ่งอำนวยความสะดวก 

เป�นลำดับสุดท้าย ดังนั้น การจัดให้มีสถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม เป�นป�จจัยสำคัญประการหนึ่งท่ีจะช่วย

ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย 

 แนวทางปฏิบัต ิ



- จัดสถานท่ี ภูมิทัศน์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จัดภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเป�นระเบียบ

เรียบร้อย มีความสวยงาม จัดให้มีท่ีนั่งอย่างเพียงพอ แผนผังจุดบริการตามข้ันตอน/ป้ายชื่อห้องจัดเตรียมวัสดุ

สำนักงานท่ีจำเป�น 

 - จัดทำศูนย์ข้อมูลและคลังข้อมูลรวมเอกสารท่ีเป�นข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เป�นระเบียบสะดวก

แก่การค้นหาเพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว จัดระเบียบให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆ ได้ง่าย

และเอกสารไม่สูญหาญ 

 - ด้านกระบวนการการให้บริการกระบวนการให้บริการเป�นสิ่งสำคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพ บริการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น กระบวนการการให้บริการ

จะต้องเอ้ือให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว ทำให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย มีความชัดเจนของ

ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการบริการท่ีสื่อให้ผู้รับริการได้รับทราบ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและมีการสำรวจ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านต่าง ๆ          เพ่ือปรับปรุงบริการอย่างเหมาะสม ดังนี้ 

1) ความรวดเร็วในการให้บริการสิ่งท่ีผู้รับบริการต้องการเม่ือมารับบริการ คือ การได้รับบริการท่ี

รวดเร็ว ตรงเวลา ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงควรคิดค้นวิธีการลดข้ันตอนในการทำงานเพ่ือสามารถ

ให้บริการได้รวดเร็วท่ีสุด 

 แนวทางปฏิบัต ิ

 ลดข้ันตอนการให้บริการจัดให้มีผู้ให้บริการอย่างเพียงพอ วางผังการไหลเวียนของงานให้ง่าย งาน

ไหลเวียนเร็วไม่มีจุดท่ีเป�นคอขวด 

2) ความถูกต้องแม่นยำ การอำนวยความสะดวกและแก้ป�ญหาให้แก่ผู้รับบริการ นอกจากจะต้องทำ

ด้วยความรวดเร็วแล้ว ยังต้องมีความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาด 

 แนวทางปฏิบัต ิ

 การปฏิบัติงานมีข้ันตอนเป�นข้อกำหนดท่ีชัดเจน มีคู่มือประกอบว่าการทำงานแต่ละอย่างต้องใช้

เอกสารอะไรบ้าง การดำเนินงานมีข้ันตอนเป�นลำดับอย่างไร มีกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบเพ่ือให้เกิด

ความถูกต้องใช้ระบบสารสนเทศช่วยจัดการข้อมูลและช่วยเตือนเม่ือถึงกำหนดเวลา มีการบันทึกบันและเวลา

การรับคำขอและรับเรื่องทุกข้ันตอน มีใบแสดงการรับคำขอให้กับผู้ยื่นคำขอและเวลาแล้วเสร็จ 

3) ความสามารถเข้าถึงได้ง่ายความสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ง่ายเป�นส่วนหนึ่งท่ีจะทำให้

ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบาย ดังนั้นจุดท่ีให้บริการควรจะมีการกระจายให้ท่ัวถึงหรือ        ให้ผู้รับบริการ

สามารถใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ 

4) ความชัดเจนของข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการบริการ ณ จุดบริการผู้รับบริการจำนวนมากมักจะไม่มี

ความรู้เก่ียวกับข้ันตอนการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตลอดจนไม่ทราบ   ว่าต้องจัดเตรียม

เอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในกรณีต่าง ๆ ดังนั้น การประชาสัมพันธ์

และใหข้้อมูลท่ีชัดเจนถึงเป�นป�จจัยหนึ่งท่ีช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากข้ึน 



 แนวทางปฏิบัต ิ

 ติดประกาศตามท่ีต่าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ

สอบถาม จัดทำป้ายชื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบใช้สื่อต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ แถบ บันทึกเสียงและรูปภาพในการ

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการให้ทราบท่ัวกัน จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้ให้พร้อมเพรียง 

5) การให้บริการตลอดเวลาควรจัดให้มีการบริการตลอดเวลาระหว่างการเป�ดให้บริการไม่มีการหยุด

พักเท่ียง เพ่ือสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

6) จัดให้มีช่องทางการติดต่อท่ีสะดวกจัดให้มีช่องทางการติดต่อท่ีผู้รับบริการสามารถติดต่อกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้โดยง่าย เช่น Website ให้ข้อมูล E-mail เพ่ือเป�นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อได้

ตลอดเวลา กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดหาพัดลม หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ โทรศัพท์สาธารณะ ท่ีท้ิงขยะ และน้ำ

ดื่ม ไว้บริการขณะรอคอย และจัดให้มีห้องน้ำท่ีมีสภาพดี มีจำนวนเพียงพอและสะอาด และจัดให้มีท่ีจอดรถอย่าง

เพียงพอแก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
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