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ค าน า 
 

 คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ร้องเรียนการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี) 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จัดท าขึ้น เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
ท้ังในเรื่องร้องเรียนท่ัวไปและร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตอบสนองนโยบายของรัฐ ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้
เกิดความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการ
ให้บริการ ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับ
การ อ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ 
ท้ังนี้การจัดการข้อร้องเรียนจนได้ข้อยุติ ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อ ตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของผู้รับบริการจ าเป็นต้องมีขั้นตอน/กระบวนการ และ แนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
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บทที่ 1 
บทนา 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ 
ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลาง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของ ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อ งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มี ขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มี
การ ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการ อานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความ ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการ สม่ าเสมอ และการประชุมช้ีแจงการดาเนินโครงการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์(เรื่องร้องเรียนท่ัวไปและเรื่องร้องเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง) ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง เพื่อ
เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน  
 
2. วัตถุประสงค์การจัดท าคู่มือ  
 1. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการรับ  
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขอความช่วยเหลือให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง มีข้ันตอน/  
กระบวนการ และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๔. เพื่อเผยแพร่ใหก้ับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง
ทราบกระบวนการ  
 ๕. เพื่อใหม้ั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียน  
ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ และมีประสิทธิภาพตามประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๙๖/๒๕๕๗ 
เมื่อวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องการจัดต้ังศูนย์ดารงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับ
จังหวัด และให้ ทุกองค์กร จัดต้ังศูนย์ด ารงธรรม เพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ และ ข้อเสนอแนะของประชาชน  
 
4. ขอบเขต  
 1.กรณีเร่ืองร้องเรียนทั่วไป  
  1.1. สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
  1.2. ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ
จากศูนย์บริการ  
  1.3. แยกประเภทงานบริการตามความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ เช่น ปรึกษากฎหมาย, 
ขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง  



  1.4. ด าเนินการให้ค าปรึกษาตามประเภทงานบริการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้
ขอรับบริการ  
  1.5. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ขอรับบริการ  
  กรณีข้อร้องเรียนทั่วไปเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับ
บริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้คาปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับบริการถือว่ายุติ  
  - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้
ขอรับบริการต้องการทราบ และด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป หรือหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน  
  - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เจ้าหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
ม่วง จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบ  และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จะ
ด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน  เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไปภายใน 1-2 วัน  
  - กรณีขออนุมัติ/อนุญาต, ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแสให้ผู้ขอรับการบริการรอการ
ติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
โทรศัพท์042 ๗๙๔๑๑๙ 
 2. กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
  2.1 สอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นจากผู้ขอรับบริการถึงความประสงค์ของการขอรับบริการ  
  2.2 ด าเนินการบันทึกข้อมูลของผู้ขอรับบริการ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของผู้ขอรับบริการ
จากเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ  
  2.3 แยกประเภทงานร้องเรียนเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้กับกลุ่มบริหารงานท่ัวไป เพื่อ
เสนอเรื่องให้กับผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน พิจารณาความเห็น  
  - กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ/ท่ีปรึกษากฎหมายจะให้ 
ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบเมื่อให้ค าปรึกษาเรียบร้อยแล้วเรื่องท่ีขอรับ
บริการถือว่ายุติ  
  - กรณีขอร้องเรียน/ร้องทุกข์ /แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง จะให้ข้อมูลกับผู้ขอรับบริการในเรื่องท่ีผู้ขอรับบริการต้องการทราบ
และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ จะด าเนินการรับเรื่องดังกล่าวไว้ และหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาส่งต่อให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ภายใน 1-2 วัน  
  - กรณี ขอร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งเบาะแส เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ขอรับการบริการ รอการ
ติดต่อกลับหรือสามารถติดตามเรื่องกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหากไม่ได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน ให้ติดต่อกลับท่ีศูนย์รับเรื่องร้องเรียน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
โทรศัพท์042 ๗๙๔๑๑๙ 
5. สถานท่ีต้ัง  
ต้ังอยู่ ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง หมู่ ท่ี 2 บ้านโพนไค ต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร  
6. หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คาปรึกษารับเรื่องปัญหาความ
ต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  
 



 
 
 

บทที่ 2 
ประเดน็ที่เกีย่วข้องกบัการร้องเรียน 

 
ค าจ ากัดความผู้รับบริการ  
 หมายถึง ผู้ท่ีมารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนท่ัวไป  
 - ผู้รับบริการ ประกอบด้วย  
 - หน่วยงานของรัฐ*/เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ/เอกชน /หรือบุคคล/นิติบุคคล  
 * หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ อย่างอื่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง องค์กรอิสระ องค์การมหาชน หน่วยงานในกากับของรัฐ
และหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
 ** เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างช่ัวคราวและ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังในฐานะ เป็นกรรมการหรือฐานะอื่นใด รวมทั้งผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ัง
และถูกส่ังให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ  
 - บุคคล/หน่วยงานอื่นท่ีไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ  
 - ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์  
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 - ผู้ค้ากับหน่วยงานของรัฐ  
 - ผู้มีสิทธิรับเงินจากทางราชการท่ีไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบ ท้ังทางตรงและ ทางอ้อมจาก
การด าเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนใน อ าเภอบ้านม่วง 
 การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน 
 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คาชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล  
 ผู้ร้องเรียนหมายถึง ประชาชนท่ัวไป / ผู้มีส่วนได้เสียท่ีมาติดต่อยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง ผ่านช่องทางต่างๆ  โดยมีวัตถุประสงค์ ครอบคลุมการร้องเรียน /การให้
ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/  
 การร้องขอข้อมูล  
 ช่องทางการรับข้อร้องเรียนหมายถึง ช่องทางต่างๆ ท่ีใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนเช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
 ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์/ Face Book/  
 เจ้าหน้าท่ีหมายถึง เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 ข้อร้องเรียนหมายถึง แบ่งเป็นประเภท 2 ประเภทคือ เช่น  
 - ข้อร้องเรียนท่ัวไป เช่น เรื่องราวร้องทุกข์ท่ัวไปข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
 ค าชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการ ให้บริการของหน่วยงาน  
 - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ค าร้องเรียนหมายถึง คาหรือข้อความท่ีผู้ร้องเรียนกรอกตามแบบฟอร์มท่ีศูนย์รับเรื่อง  
 ร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือระบบการรับคาร้องเรียนเอง มีแหล่งท่ีสามารถ ตอบสนอง หรือมีรายละเอียด
อย่างชัดเจนหรือมีนัยส าคัญท่ีเช่ือถือได้  



 การด าเนินการเรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับ ผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ 
มาเพื่อทราบ หรือพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าท่ี  
 การจัดการเรื่องร้องเรียน หมายถึง กระบวนการท่ีดาเนินการในการแก้ไขปัญหาตามเรื่องร้องเรียนท่ี  
ได้รับให้ได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาความเดือดร้อนจากการดาเนินงาน  
ช่องทางการร้องเรียน  
2.1 ผ่านทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
 ๑. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ี ศูนย์รับข้อร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง  
 ๒. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒ ๗๙๔๑๑๙ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
 ๓. ส่งข้อร้องเรียนทางตู้รับเรื่องราวร้องเรียน ซึง่ต้ังอยู่ด้านหน้าอาคารส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บ้านม่วง 
 ๔. ทางไปรษณีย์ ส่งข้อร้องเรียนมาท่ี ศูนย์รับร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร ๔๗๑๔๐  
 ๕. ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ท่ี SK.koonlaeong@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

บทที่ 3 
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ 

 
ล าดับ กระบวนงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 
(1) งานประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียน/ 

ร้องเรียนทั่วไป 
 

10 นาที 
เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันสุขภาพ 

2. 
 

(2) ลงทะเบียนรับในสมุดคุมเรื่องร้องเรียน 
 

5 นาที 
เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันสุขภาพ 

3. 

 
(3) คัดแยก/วิเคราะห์เน้ือหาของเรื่องร้องเรียน 

น าเสนอให้สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
 

30 นาที 
เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันสุขภาพ 

4. 
 

(4) สาธารณสุขอ าเภอพิจารณาสั่งการ 
 

 
เจ้าหน้าท่ีงาน

บริหารงานทั่วไป 

5. 

 
(5.1) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  5.2 แจ้งผู้ร้องเรียน 

หรือด าเนินการตามข้อสั่งการ   (กรณีมีชื่อที่อยู่ชัดเจน) 
 

30 นาที 
เจ้าหน้าท่ีงาน

บริหารงานทั่วไป 

6. 

 
6.1 รับรายงานผลการด าเนินงาน          6.2  ติดตามความก้าวหน้า 
      จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

7-15 วัน 
เจ้าหน้าท่ีงาน

บริหารงานทั่วไป 

7. 
 

(7) สรุปรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าท่ีงาน

บริหารงานทั่วไป 

8. 
 

(8) เสนอสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง 
 

1 วัน 
เจ้าหน้าท่ีงาน

บริหารงานทั่วไป 

9. 
 

(9) เก็บข้อมูลในสมุดคุมเรื่องร้องเรียนเพ่ือการสรุปวิเคราะห์ 
 

30 นาที 
เจ้าหน้าท่ีงาน

บริหารงานทั่วไป 

10 

 
(10) จัดท ารายงานสรุปผลการวิเคราะห ์

เสนอสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง (รายเดือน/รายปี) 
 

1-3 วัน 
เจ้าหน้าท่ีงาน

บริหารงานทั่วไป 

11.  1 วัน เจ้าหน้าท่ีงาน



(11) งานบริหารเก็บเรื่อง 
 
 

บริหารงานทั่วไป 

 

 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดท า Work Flow 
 

สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 
  

จุดเริ่มต้นและส้ินสุดของกระบวนการ 
 

  
กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
  

การตัดสินใจ เช่น การพิจารณาให้ความเห็น 
การอนุมัติ เป็นต้น 

 
  

แสดงถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรม 
และการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 
ข้ันตอนการปฏบิตัิงาน 

 
การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 1. จัดต้ังศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน  
 2. จัดทาคาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดาเนินการ  
 3. แจ้งผู้รับผิดชอบตามคาส่ังส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง ทราบ เพื่อความสะดวกในการ 
ประสานงาน  
 
การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ  
 ด าเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนท่ีเข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนด ดังนี้  
ช่องทาง  
 

ความถ่ีในการ  
ตรวจสอบ  
ช่องทาง  
 

ระยะเวลาดาเนินการ  
รับข้อร้องเรียนเพือ่  
ประสานหาทางแก้ไข  
 

หมายเหตุ  
 

๑. ร้องเรียนด้วยตนเองได้ท่ี ศูนย์
รับข้อร้องเรียน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง  
 

ทุกครั้งท่ีมี  
ผู้ร้องเรียน 

ภายใน ๑-2 วันทาการ  
 

 

๒. ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒ 
๗๙๔๑๑๙ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอบ้านม่วง 

ทุกวัน ภายใน ๑-2 วันทาการ  
 

 

๓. ส่งข้อร้องเรียนทางตู้รับเรื่องราว
ร้องเรียน ซึง่ต้ังอยู่ด้านหน้าอาคาร
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้าน
ม่วง 
 

ทุกวัน ภายใน ๑-2 วันทาการ  
 

 

๔. ทางไปรษณีย์ ส่งข้อร้องเรียนมา
ท่ี ศูนย์รับร้องเรียน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอบ้านม่วง จังหวัด
สกลนคร ๔๗๑๔๐ 

ทุกวัน ภายใน ๑-2 วันทาการ  
 

 

๕. ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ท่ี 
SK.koonlaeong@gmail.com 
 

ทุกวัน ภายใน ๑-2 วันทาการ  
 

 

  



  
 
  

บรรณานุกรม 
 

๑. กระบวนการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในระดับภูมิภาค 
๓. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนในระดับส่วนกลาง 


