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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง 

เรื่อง ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข ์

**********

เพื่อให้การให้บริหารราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธ ยุติธรรม สามารถบำบัดทุกข์ 

บำรุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบ 

ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ด ีพ.ศ. 

๒๕๔๖ อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัต ิหน้าท่ีของ 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จึงได้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่ 

เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับ 

ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โดยม ี

ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดังต่อไปน้ี

๑.ยื่นโดยตรง(จดหมายบัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

๒.ร้องเรียนผ่านกล่องรับฟ้งความคิดเห็น

๓.ร้องเรียนผ่าน www.huanong.go.th

๔.ร้องเรียนผ่าน Facebook

๕.ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓-๒๗๒๒๕๘,๐๔๓-๒๗๔๘๖๓ 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันท่ี ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที ่๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นายสมทรรศน ์หมื่นแก้ว ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

http://www.huanong.go.th


.ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรี่องร้องทุกข์



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ท ี๓๘๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

**********

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนและหรือหน่วยงาน 

ต่าง ๆ เบนจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองยังมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ 

เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนแต่อย่างใดกอปรกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองท่ีด ีพ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ ได้กำหนดแนวทางการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ไท้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

๑.เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

๒.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

ดังนั้น เพื่อให้การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนจากประชาชนและหรือหน่วยงานต่าง ๆ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การ 

บริหารส่วนตำบลหัวหนอง จึงแต่งตั้งนางธนพร พูลทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็น 

จ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน จากประชาชนและหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหน้าท่ี 

อำนาจหน้าที่ดังนี้

๑.รับเรื่องราวร้องทุกข ์ร้องเรียน จากประชาชนและหรือหน่วยงานต่างๆและเสนอเร่ืองราว 

ร้องทุกข์ ร้องเรียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

๒.พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม ่

หากเป็นเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เก่ียวช้องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นให้แจ้งหน่วยงานนั้น เพื่อดำเนินการ 

แก่ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

๓.ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแกไปเรื่องราว 

ร้องทุกข ์ร้องเรียน

๔.รายงานผลการแก่ไขเรื่องราวร้องทุกข ์ร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณา

๕.แจ้งผลการแก่ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนให้ประชาชนและหรือหน่วยงานต่างๆได้ทราบ 

การแก่ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที ่๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที ่๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ป ี๒๕พร 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)..................พ1.......................ผู้'รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับที่ วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง(หน่ายปฏิบัติ) เช้าหน้าที่ผ้รับแจ้ง เช้าหน้าที่-ต้ร้น่ผิ.®!ขอบ

1. -11 ‘หั'หัใ พ®วรำบเจ) 01 (ถ).r> (๖กำ'? 1(ป ำเ>(Yง
----------- P-<-^---------------- ----------

พ เพ 4ทด £ ว ัาเำ'วั^ ๕')'. )
า

( นางธนพร พูลทว ี)
เช้าพนักงานธรการชำนาญงาน 9 I ท

V J 3d 3$ก (กด^’ 'วันท..โ......เดอน (น'....!..'.................. ห.ศ.................. .......



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ป ี๒๕๖;พ 
องค์การบริหารด่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชือ).................. ...........................ผูร้บเรองร้องเรืยน/ร้องทุกข่
( ‘นางธนพร พูลทว ี)

เจ้าพนักงานธรทารชำนาญงาน
วันที ่....^ไ;’...เดีอน....... ...........................พ.ศ..... ...................

ลำดับที่ วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หนวยงานทเกยวของ(หน่วยปฏบต) เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่■พรับ ผิ,รช1อบ

V J23 03 - ^โำพ —-----, __ J
นวัไทค์ไ\5 ..



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุทข์ ป ี๒๕)สฺ,พ 
องค์การบริหารด่วนตำบลหัวหนองอำเภอป้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)

ลำดับที่ วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ผ้รับแจ้ง เจ้าหน้า-ที่ป้ร็น่ผิ,(ษ่[อบ
3>. .^1 Sh O _ - ๆ^พ&าเ, เ(พั*นM่)yวหพ ไพฺกฺ ■พ
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พ1เพ รื่ป้าปีบ <5รื่าๅ fntw ำ'ำ?. 1

[ฐเ าน-หัไพพ)>

1ผู้'รับเรื่องรัองเรียน/ร้องทุกข ์

( นางธนพร ทูลทว ี)
เจ้าพักงานฺธรการชำนาญงาน 0.^ V ก,

รันที ่..‘ร'.ไ....เดอน...... ,'..TL.?.M................พ.ศ...... ...................



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข ์ป ี๒๕^.« 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)................ :............. ..............ผู้'รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
( นางธนพร พูลทว ี)

เจ้าพนักงานธรภารชำนาญงาน ฐ V ำ
วันที ่..วา’. เดีอน ปี)....^..................ห.ศ.........................

0 <น /น่
สำดบท วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ผ้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่■พรึน่ผ.ิaiเอน 1

J ๙ ‘/ว - ท้ำานไ ข์ก่า ว 6ไ«’)นน,ฯ )จัพ
--------------( ------ --- ---------1

ไ^เพ ปี) พ L ำ ) '



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข ์ป ี๒๕๖» 
องค์การบริหาร'ส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ ่ชังหวัดข

(ลงชื่อ)

ลำดับที่ วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่ายปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ผ้รับแจ้ง V เจ้าหพา•ที่-ด้ฒัสิ.ซิ^อบ
ฐ c\-'รV - ฬาำบ้^พฬพCพ‘ Ocn<v).

---- ( —-- —ไ--

ใใใ พ พ. -.1 ■.1.

.ผู้'รับเรื่องร้องเรียน/เอง'ทุกข์

( นางธนพร พูลทว ี)
เจ้าพนักงานธรการชำนาญงาน 

w J โจ ํ. ?■พวันท....... เดอน...... ...... ....................พ.ศ...,



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข ์ป ี๒๕๖;รพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ ่จังหวัดขอนแก่น

.ผู้'รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับที่ วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

- ช.
ำพกำ___ ..___ >  '. .1

L X ’๙- X ห'.Vvtn ไส 1

หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง(หน่วยปฏิบัติ)

______ Oc)Ao,_______
เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง เจ้าหบ่ำหี่ผู้ำ1J ติ,พ)อบ 1

—------------------- ---------------------------------------- ------------------------J

———------------------------ -----------------------------------------------------—

(ลงชื่อ)
( 'นางธนพร พูลทวิ ) 

เจ้าพนักงานธรภารชำนาญ' 
วันที ่..'ะ^.. เคอน....... ...........................พ.ค...... ..............



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข ์ป ี๒๕๖;ต 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)............... .ข์ข์........... ..............ผู้ร้บเรองร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับที่

-ไ—

วนั.เดือน,ปี

.. -01เำ.

เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

-า (พ(พ บาจ.พว)'ห'โรเ

AAA ! Z-* ห. ห ห.. Jfa-. ห/ห.. 1 ห.. 1 ข์?•.Vf*' Xหน่วยงานหเกยวข้อง(หน่วยปฏนัด)
.าพYฺ)

เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง เจ้าห'ผูะ้พี่น้^ผู้,ด3เอบ J

41เ1พทุ— (ทพ ุ . 11
£ ๖ วบ้ร้พ ๆ

1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——

—— ---------------------—----------

วันที ่...■^

( •นางธนพร พูลทวี ) 
เจ้าพ นเ กงานเฐ/รทารชำนาผงาน 
...เตือน..... .^/.?.;.................พ.ศ



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ป ี๒๕๖'®ว ิ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

.ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับที่ วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์

- าำำบ้า V ๙พพ-'
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัต)ิ 

บัด^).
เร้าหนำพรับแร้ง เจ้าหไ^กที่บ้^บ

พ)รุพ— j_w_____ 1
' - --- -------- —...................... —............. .. — ■-——

— ---------------------------------- - --------------—

-------------------------------------------- --------- ----------------------------------- ----------------—

1

(ลงชื่อ)
( ■นางธนพร พูลทา ) 

เร้าพนักงานธรการชำนาญงาน 
วันที ่....!'ำ..เดีอน.... ...^.ไ.ชิ.:..................ห.ศ



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุทข์ ป ี๒๕๖พ 
องค์โทรบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่ วัน.เดีอน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ผ้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่พ้รึน่ผิ.aatอบ
\ * น ร็\ '0\\y - ำบพำX V (รา ด่าไพ' า\0)ำา

----- { <5๔-----——

tea. . ... •. '
1

I

'ฐพ-.
(ลงชื่อ)............... .บ้า.......... .............. ผูร้บเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

( นางธนพร พูลทวี )
*. เจ้าพนัเกงาบธรการชำนาญงาน'พ จ ้, 0 - - s

วันที ่.......โ....เดีอน.....^.......:......................ห.ศ รพ



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ป ี๒๕พฺ! 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชอี)................C................ ผู้วับเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับที่

ไซ-
วัน.เดือน,ปี

.บ้า
เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
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ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ป ี๒๕นุรง 
องค์การบุรีหารส่วนตำบลหัวหนองอำนๆอบ้าน!ฝ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)................. :....... ...................ผู’้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับที่ วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่บัรัป.ผิ,อป๋(อบ
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ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ป ี๒๕๖;w 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)

ลำดับที่ วันเดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง(หน่ายปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ผ้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ช้รึน่ผิ,ธง!อบ
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( นางธนพร พูลทว ี)

ผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
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ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข ์ป ี๒๕๖ะfl 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)...

ลำดับที่ วัน.เดือน,ชิ เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ »____ ฟ.ฟ._ Vหนวยงานทเก็ยวข็อง(หน่วยปฏิบัติ) เช้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง เช้าห,1ำหี่ทุ้รำผุ,0'อบ
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เช้าพนักงานธ>'การชำนาผงาน .

วันที ่..^....เดีอน...... .......................... ห.ศ..... ..๕..ร....//.



ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ป ี๒๕๖« 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

6., <(ลงขีอ)................. :.<c.........................ผูรับเรองรองเรียน/รองทุกข์

ลำดับที่ วัน.เดือน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง(หน่วยปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ผ้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ห้ร้มสิ,ฟิฝ็เอบ
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ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ป ี๒(ราร)ต 

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ วัน.เดีอน,ปี เรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ) เจ้าหน้าที่ผ้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่หัร้น่ผิ,0ฐ1อบ
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๒.ร้องเรีธนผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น



กล่ธงรับฟังความคิดพ็นของ.’บ•ระ'ชาชน



ต.ร้องเรียนผ่าน www.huanong.go.th



ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต ์vwvw.huanong.go.th

18/10/2561 องค้ทารบริหารสำนด้าฃลห้าหบรง ร่าเทอบ์านไผ สิงหริ*,ะร่นแท่น : www.huanong go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

สาล่น?ากนายก อบต.

{พทธทฺโอู่ฆ*, •ร*,?

ข้อมูลขก!ท่ในจะถูกเก็บรักอกซนคแมสน

ประวัต็แระะคาาพเยนมา 

แพนทด'ทเทีซม 

าส์ซทัดน ์- พันธภิจ 

สกไพ((สะโซ์อมรพนฐาน 

โครงลริา■รองค์กร - 

ลพะพฺมรีหาร 

สมาซีกสกา อบต.

mtn ทนสวินตำมล
ดหำการ a-1 คํกวรบริหารส่วนฟาน a 
ขฺหรค•'สตร์การพัฒนา 

สมลtCยมชม

'ชิอ - แรมสกอ

บ่าน!ร!'ท

ตำม8 ห้าหนธง 

อเึมล'

มึชิสิส

หม่ที

อ่านพปานไพ ริ}หริตขอนแทน

สิห้าทน

ช่าานระขาส์พฟ่iufl

. ข่าวจ้ลซ์อ - ชัติซ้วง

แพนยุทธศาสตรก์าพัฒนา

นพฺนพัฒนา 3 ปี
ข่อบัญญ๙-!นบระมาณ 

แพนค่าเน้นการประจ่าป ็

องค์กรกาว’ิ.ริยนริ 

พรปฏึห้ต็.ทน

แบบฟอร์มห้ตต่อราชการ 

วิายงานการประชฺม

แพนปฏิบัติกาวิชิต'ซ็ช ิ- ชัสจ้าง 

พรปฏิปลการชิตซ็อ - ชิตจ้าง 

แพแย้ตรากำรง่

ประ:กาตราสากสา»วนข้ตซ์อ-ชลิจ้า,’ 

คุมธล่าหาบบ่าะ'ะาชน
ซ์นตอนริบสงทะเฮซนบัสฺ-;รายแุอะพฺ 

พกาว
ช์นตอนการจ้ายเไนเฮ่ยุขงชิพพุ้สุงอาบฺ 

นสะผฺพัการ

การซ็ค์เก็บภาบิทัองสิน

เพัอประกอบทาพัชิารพา หากไมช์ตข่ธงประการไต ไบ่รทพัจๆวิพาค่า’.ห้นการตามค-วาม.บ่ระสงค์ของข่าพเจ้าค์าบ 

ส่งชิ่ธตวาน เคสยร์

http://v/ww.huanong.go.th/admin_contectphp



18/10/2561 องคก้ารบริหารส่วนพิาบสนัวหนอง อ่าเภอบ่านไผ ชังหสัตชอนนกน www.huanono.go.tn

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

บานเละที

สาสนวาทนายก รบชิ.

ประสัต็แะะดวาพเป็นมา 

แพนทีดาวเก ิขม 

วีสัยพณ่ - ต้นชิกิชิ 

พทพบ สะขั้รมฺสส์นรวม 

ไทวิงตริา-!องท่กร 

ทณะพบริหาร 

ลมาซีทสกา ธนต.

พนักงานส่ิว}♦ฟายชิ

กทิำกาวอิงคก่ารบวีหาวิตงนท้าบอ 

ยฺหชิคาสดริกาวิพ้ฒนา 

สมฺคิพ่ชมชพ 

ฟฺตุแลวะบบ

ซึ่าบสิ นัวหนอง

ร#4

มีอลึชิ

ซ์วเกสิ่นั■น}ไพ ่ชัง}รุ■ชชิมแทน

ทีฟ่'พาน

เพึชิป'ระกอบทาริพิขีา,504ว หาทไพขั้ชิซ็®งม่วะกา-5ใ« ใปวิดห์รารอ}าด่าเรา{กาวรพทา-,รพปร?.ลงท่พร!ชา-พ{ชันร70

ชาาประชาล้มพันธ์

ข้าวจ้คซ็อ - ชัดซีา-!

แพนย'ทชิคารทว์กา รพ’ิตเนา

. แพนพัฒ’.เา 3 ปี

ช้ธนัญญ้ต-!นประมาณ 

แผนด่าเกินทาวปิระ:จ่าปี

ข้าค'กรการ(ริซน-เ

_ พรปฏิบัต็งาใ}

. แบนฟ่อริมดีดต่อราชกาวิ

ส่งขั้รดาาฆ พเต็ยริ

. รายงานการบ่รรชม

รายงานทางการ iรน

แพนปฏินัดีการวัดซีร - วัดข้า-!

พรปย้บัดิกาววัดซ์อ - ชัดช้า-!

แพนสัดราก์าลัง

ปรรกาดราทากรา-นานชัดซ็ชิ-ชัดช้าง

ดุ}ใชิสำหริบประชาข้น

ซ์นดอนริบสงทะเนยนพุ้ลุงอายุแสะพ ุ
พิการ

ขั้นตอนการว่ายเงินเนยย้ง่ซีพพุ้ลุงอาช ฺ
และ๙พิการ

กาวิชิฟิเกินกาษิน้ปิงกีน

http:.zwww.huanong.go.th/per50.n_contact.php



18/1G/2561 รงศ'การบริหารสิ่วินลิ่านติห้ว'พพง ซ็า}.ทุชิ!ทบ'ไม จ้งพริ.ศชรนิน่ก่บ - พพ 1■•■'...พ.พ■ร. ร®ส่-!

content on this page requires a newer version of Adobe Flash Ptey«r.

แพน0 ดาวเ-คิป้พ

ริส่นหัภน์- ฝน®fiช ิ

ลกพเสรช้ปีพุ่รฟ'นฐา !4

ไถวิ•รสรึา-!ปีชิท่'ทวิ

คทนพุ!วิหาวิ

สมาซีกสกา ชิมศ-

พเก■รานล่านพ่านชิ
ลิ่ตำทาร่ปีชิตํทาร่มริพารตำ'แตำนฝ ิ

as t ร*ทสรพ่าาวิค้!ะนา

ชาวปาะชาส้มฬพร 

ข่าวซีดซ็& - ซีพ่จ้า?

. แผนนทรทาสรร์ทารฝฒนา

แผนฬส.'นา3ธ

ข้อ!?ณท่โด้งมป่วิะะ?ทณ

- แผนตำเนนถารฺปริซ็าชิ

.. ธ-พ(ก-?การเ?รน-รึ

.... พรปฺธป®■ทนิ

- นมนฝอ-นิ{ซ็ชิต่ชิร่าข่ทาวิ

. ร่าน■ทนก*วิประซี}. i

- แผนป(รุ้มัลึการ่จ้รฟอ - ชักจ้าง

.. wadฏีมัลึการ่ซ็สจร้-.ซีชิจ้าง 

เรพนชัตร่ากำสัง

- ประกาศร่าคาท®า-ร ทนซีดรึ!ร-ซีดจ้า-!

คฺมืชิตำหรึบปวิะชาชน
tfunou ริม®งหะเป๋ขนพ่พฺ8ายแระฝฺ

ฬการ
ซ์นสปีนทาร่ชิาข!ช’ิ.แมึ๋ชย้-!ช้หผ์พิง8 X1 

แรรย์พึการ

. การซีกเก็บการพ่อชิรน

เ.ตำ/
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.ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊ค



ร้องเรียนผ่านทาง Facebook
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.ร้องเรียนโทรศัพท์



ใบแจ้งค่าใช้บริการ (STATEMEN r!

ชื่ชิและทื่อยูติาหซิบจัดส่งเซิกสาร

องค์การบริหารส่วนตำบซิห้วหนอง
ร ทื่ทำการชิงคก์ารบ'ริหารส่วนตำบลหัวหนชิง หัวไ>นช ิ= บาน■น;
๐ ขอนแก่น
I 40110

หมายเลขบริกไร้ iSe- ■ ชิก : 043274863

4นท้ชิชิทใบนา)คาใ'ชินริกา* (issue Datet' '3-02256' 

รหัสกคุ่มคุ.ทช้า Group No R526P01

ซิซิบค่าไซบริการ (Sill Cycle) 01/01/2561 - 31/01/2561 (ประจำเดีอนมกราคม 2561)

ยอดยกมา
Previous Balance)

ยซิดพินทื่ชำระแค่ว 

(Paid Amount)
ยอดปริบปรุง 

(Adjustment)
ยอดคาไชบริการซิอบปจ้จุบ้น 

(Current Charge)

ยอดรวมทื่ตซิซีชำซ7ิ:ทื'่• ก 

(Total Outstanding Balance)

จันครบกำหนดชำระซิอบวิ}จํจฺ,มัน 
(Current Due Date)

223.63 ■ -223.63 0.00 174.41 174.41 27/02/2561

นมจ.ท้โชิทิคฆ่ชฺชิชิภํฒทณทนหากทานชำ?ะะยอดค้า■•ขำระกชิน'เด-?!P,เม-จ้.ะ-'-าใจ้.ชิ: -/??•ก;’ : :/
โป?คคราจดอบ?าชกา?ที่นจ้บัน'!นนจ้งคาไข้นริกา?กชินชำระผืน

นำร ส?030
จ่ายบิล "TOT พาบ jPs ApplicatiarXรู ่สรุปคาไ'ชิบริการรอบป็จจุบน (Summary of Current Charges)

ประพาหบริการ 
(Type of Service)

ค่าบริการ 
(Service Charge)

สวนลด 
(Discount)

จำนวนเงิน I
(Amount) •;

บริการใทรส่1ั'ฟประ:จำที ่1 เกขนมาอ 
ค่านำXIรักบาคส่ายโท?ณั•เห ์ประเภท1 

คาใชโ้ท?กันหภ์ายในทนที่
100.00

63.00

0.00

0.00 63.001
I ราม 163.00 0.00 1RT กก
ทาษมาค่า!ทีม่ 7°0
?ามคาใช้บริกา?รชิบปจํจฺบัน

รง?จนคน
10 ขาท/รายการ

ฒทออ
www.tot.co.th

สำหรบิการริบ์ชำระค่าบริการผ่านธนาคาร/ตัวแทนซิบชำระ

หมายเลขบริการ (Service No.) : 043274863

รหัสกุกคา (Account No.):00060395:723
เท'ะที่ใบแจ้.1คาใช้บ?การ (Invoice No.). 0000637204766

ชอลูกคา (Customer Name) . องค์การบริหารสวนตำบลหัวห-..อซี
ดนีิย ฺ(Address): ที่หำการช4ิฅ์การบ’’ชิ.'.จ?ดาน.ท่านกหัานนช■ิ ห้ำV•..ปี: หัน

ชชินแกน 40110

จำนานผืน (Amount): 174.41 นาท 
จ้านคฅฝิะทม {Discount,. ะ 0,00 นาท

Service code : TOT

Ref1 : 01000603951723

Ref2 : 20000637204766

โปรดชำระเงินภาฮในวนท่ี (Due Date) : 27/02/2561



ใบแจงคาไชบริการ (STATEMENT)

ชีซ่แิละท่ีอย-สาิหริบจัดสซีเอกสาร

9 ชิงฅ์การบริหารสวนตำบลนัวหนอง 
ร,ุ ถ.แจ้งสนิท ต.นัวหนอง อ.บา ซิ.’:.-.

■หมายเลขบริการ (Servict 043/72258

166ำ
ขชินนกน
40110

เชิชิท li Date*

รอบค่าใ'ชบริการ (Bill Cycle) ไ 01/01/2561 - 31/01/2561 (ประจำเดือนมกรุาคม 2561)

นมา •1■■รฺ ■■1-ค่ปี!-1!ปีปีท์ยรภ■โนท่ีนหากทานจำระ:ชชิดคำงพํซิกชิน!ด้?นในแช่if•ไ.ซิ-' 

โบ่รคค?าาาปีนรายกา?ท่ีนช่3ในในแช่ฉุกๆใ•■ไ.!;'ริกา? n ปีนจำระ)งิน.
กรฺณาจำระ-พินทานริการกายในวับท่ีกร11ก*าทนด

ยอดยกมา 
(Previous Balance)

ย อ ดเซีน'ท่ีชำระแล้ว 
(Paid Amount)

ยอดปริบปรุง 
(Adjustment)

ยอดกาไล้บริซิ.ารุรุอบนัจจุบป 
(Current Charge)

ยอดร้วม'ท่ีตองชิ'''ระ‘ที่'งสิน 
(Total Outstanding Balance)

จันครุบกำหนคชำระรุอบนัจจุนับ 
(Current Due Dale'

249.05 249 05 0.00 104.70 104 70 / 27/02/2561

I สรุปค่าใ-ชบริการรอบนัจจุนัน (Summary ๗ Current Charges
บำ& สะดวก

จ่ายบิล พ่าน P y
ประนาทบริการ
(Type of Service)

บ่?กา?โทรด่ทท์ประจำท ึ1 เทพมาย
ค่าบ่ารรุริกฆาลุ่สาขโท?ก็ทท ์Iบ่!:ไ•■ท 1 
ค่าใชโ่ท?ด่กทํ.ทาฟ้-นท้ึนที่

ราม
การยุสคาtสม 7% 

ราม ค่าใช ่บ่? ทา??ชินบ่าา บ่น

ค่าบริการ
(Service Charge)

สวบลด 
(Discount)

จ่าบ่ริบ!เงิน 
(Amount)

100.00

3.00

103.00

95.00

2.85

97.85

>.85

รบเจ็บคืน
10 บาท/รายการ

ดาวชโหลด App
[ร่ ApoStore Iios

Android [[^»

วันน . 31 น.ค. 2561

90000
www.tot.co.th

‘&แชินคินพ่ห E-waiter นอพุ■'ช

ผ้ร์บเงิน.................................................จาพนาท่ีชินาคาร

(บว่ับสาฟ-hn t นัแนทัจฐุานในกา?จำ?ะคานริการ)

บรม่ริา ก็?๐ก ิจ่าทัด (บหาชน) ■
TOT pueuc COMPANY UMflBD ■ 89'2 พู ่■: .ทนนแริ.:ซิ)ขนะ .1'!-;npSFHVB: .พซิ’ •ท.:เทพ!เห-'น*", •ไไ- -■- : 3 ไ '.‘รฺ'-น-สุ•<^ฉ ุซิ;-::.:

รร ์ร่พ c te}3t?t563Ki>6'.

สวบท่ี 2

สำ11ริบการริบจำระคาบริการผาบธนาคารIต้วแทนรุบชำระ
หมายเลขบริการ (Service No.) . 043272258

รบ่สลุกค่า (Account ผปิ.'.: 000201442580

เ าชทาบนฺค่งคาใชิบ่ริกา? I Invoice No. ): 0000637116670

ซื่อลูกคา (Customer Name) โ องค์การบริหารสวนตำบลหัวซิ* นอ-ะ 
ที่ชิยุ่ (Address): กุ.แจพ่นห ซิ.มาพนธง ชิ.น้าน'น่

รชินนทน .

จำนา'.:! iu fAmount■ - ’04.70 มาท
3พซิ.',ไ-ซิ ซิ.-.. ซิ-รซิ:'ฉุ'-:. , -5J5 .

Service code : TOT

Ref1 : 91000201442580 '

Rc(2 : 20000637116670

โปรดชำระเงินภารในวันที ่(Due Date) : 27/02/2561

-aitf
อรเพ-:ธ
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