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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
เรื่อง ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์
**********

เพื่อให้การให้บริหารราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง

บริสุทธ

ยุติธรรม สามารถบำบัดทุกข์

บำรุงสุข ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรวดเร็วประสบ
ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ.

๒๕๔๖ อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติ หน้าที่ของ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จึงได้ตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่
เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โดยมี

ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดังต่อไปนี้

๑.ยื่นโดยตรง(จดหมายบัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
๒.ร้องเรียนผ่านกล่องรับฟ้งความคิดเห็น

๓.ร้องเรียนผ่าน www.huanong.go.th

๔.ร้องเรียนผ่าน Facebook
๕.ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๓-๒๗๒๒๕๘,๐๔๓-๒๗๔๘๖๓

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

( นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

.ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรี่องร้องทุกข์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ที ๓๘๕/๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
**********
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง ได้รับเรื่องราวร้องเรียนจากประชาชนและหรือหน่วยงาน

ต่าง ๆ เบนจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองยังมิได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ
เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนแต่อย่างใดกอปรกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรา ๖ ได้กำหนดแนวทางการ

พ.ศ.๒๕๔๖ หมวด ๑

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์ไท้การบริหารราชการบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

๑.เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

๒.ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

ดังนั้น

เพื่อให้การรับเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนจากประชาชนและหรือหน่วยงานต่าง ๆ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การ

บริหารส่วนตำบลหัวหนอง จึงแต่งตั้งนางธนพร พูลทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เป็น
จ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน จากประชาชนและหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีหน้าที่
อำนาจหน้าที่ดังนี้
๑.รับเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียน จากประชาชนและหรือหน่วยงานต่างๆและเสนอเรื่องราว

ร้องทุกข์ ร้องเรียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
๒.พิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์

หากเป็นเรื่องราวร้องทุกข์

ร้องเรียนว่าเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล

หรือไม่

ร้องเรียนที่เกี่ยวช้องที่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่นให้แจ้งหน่วยงานนั้น เพื่อดำเนินการ

แก่ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน

๓.ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแกไปเรื่องราว

ร้องทุกข์ ร้องเรียน
๔.รายงานผลการแก่ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและพิจารณา
๕.แจ้งผลการแก่ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนให้ประชาชนและหรือหน่วยงานต่างๆได้ทราบ
การแก่ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสมทรรศน์ หมื่นแก้ว )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ปี ๒๕พร

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่
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ชื่ชิและทื่อยูติาหซิบจัดส่งเซิกสาร

หมายเลขบริกไร้ iSe- ■

ชิก :

043274863

องค์การบริหารส่วนตำบซิหว
้ หนอง
ร ทื่ทำการชิงค์การบ'ริหารส่วนตำบลหัวหนชิง หัวไ>นชิ = บาน■น;

๐ ขอนแก่น
I 40110

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

รหัสกคุ่มคุ.ทช้า Group No

R526P01

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

ยซิดพินทื่ชำระแค่ว

ยอดปริบปรุง

ยอดคาไชบริการซิอบป้จจุบ้น

Previous Balance)

(Paid Amount)

(Adjustment)

(Current Charge)

223.63 ■

-223.63

174.41

0.00

ยอดรวมทื่ตซิซีชำซิ7:ทื'่ • ก

จันครบกำหนดชำระซิอบวิ}จํจฺ,มัน
(Current Due Date)

(Total Outstanding Balance)

27/02/2561

174.41

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 ApplicatiarX

รู่ สรุปคาไ'ชิบริการรอบป็จจุบน (Summary of Current Charges)
ประพาหบริการ

ค่าบริการ

สวนลด

จำนวนเงิน

(Type of Service)

(Service Charge)

(Discount)

(Amount)

I
•;

บริการใทร่ส1ั 'ฟประ:จำที่ 1 เกขนมาอ
ค่านำXIรักบาค่สายโท?ณั•เห์ ประเภท1

คาใช้โท?กันห์ภายในทนที่
I ราม

100.00

0.00

63.00

0.00

163.00

0.00

ทาษมาค่า!ทีม
่ 7°0
?ามคาใช้บริกา?รชิบปจํจฺบัน

63.001

1RT กก

รง?จนคน

10

ขาท/รายการ
ฒทออ

www.tot.co.th

สำหริบการริบ์ชำระค่าบริการผ่านธนาคาร/ตัวแทนซิบชำระ

หมายเลขบริการ (Service No.) : 043274863
รหัสกุกคา (Account No.):00060395:723

เท'ะที่ใบแจ้.1คาใช้บ?การ (Invoice No.). 0000637204766
ชอลูกคา (Customer Name) . องค์การบริหารสวนตำบลหัวห-..อซี
ดีนิยฺ (Address): ที่หำการชิ4ฅ์การบ’’ชิ.'.จ?ดาน.ท่านกหัานนชิ■ ห้ำV•..ปี: หัน

ชชินแกน

40110

จำนานผืน (Amount): 174.41 นาท
จ้านคฅฝิะทม {Discount,. ะ 0,00 นาท
Service code : TOT
Ref1 : 01000603951723
Ref2 : 20000637204766

โปรดชำระเงินภาฮในวนที่ (Due Date) : 27/02/2561

ใบแจงคาไชบริการ (STATEMENT)
ชีซ
่ แ
ิ ละที่อย-สิาหริบจัดสซีเอกสาร
9

■หมายเลขบริการ

043/72258

(Servict

ชิงฅ์การบริหารสวนตำบลนัวหนอง

รุ, ถ.แจ้งสนิท ต.นัวหนอง อ.บา ซิ.’:.-.

166ำ

ขชินนกน

เชิชิท li

40110

รอบค่าใ'ชบริการ

(Bill Cycle)

ไ

01/01/2561 - 31/01/2561

(ประจำเดือนมกรุาคม

ยอดยกมา

ย อ ดเซีน'ที่ชำระแล้ว

ยอดปริบปรุง

(Previous Balance)

(Paid Amount)

(Adjustment)

249 05

249.05

Date*

2561)

ยอดกาไล้บริซิ.ารุรุอบนัจจุบป ยอดร้วม'ที่ตองชิ'''ระ‘ที่'งสิน จันครุบกำหนคชำระรุอบนัจจุนับ

0.00

(Current Due Dale'

(Total Outstanding Balance)

(Current Charge)

/

104 70

104.70

27/02/2561

นมา •1■■รฺ ■1-ค่ปี!-1!ปีปีท์ยรภ■โนที่นหากทานจำระ:ชชิดคำงพํซิกชิน!ด้?นในแช่ if•ไ.ซิ-'
โบ่รคค?าาาปีนรายกา?ที่นช่3ในในแช่ฉุกๆใ•■ไ.!;'ริกา?nปีนจำระ)งิน.
กรฺณาจำระ-พินทานริการกายในวับที่กร11ก*าทนด

บำ& สะดวก
I

สรุปค่าใ-ชบริการรอบนัจจุนัน

(Summary

๗ Current Charges

จ่ายบิล

ประนาทบริการ

ค่าบริการ

สวบลด

จ่าบ่ริบ!เงิน

(Type of Service)

(Service Charge)

(Discount)

(Amount)

บ่?กา?โทรด่ทท์ประจำทึ 1 เทพมาย
ค่าบ่ารุรริกฆาลุ่สาขโท?ก็ทท์ Iบ่!:ไ•■ท 1
ค่าใช่โท?ด่กทํ.ทาฟ้-นทึ้นที่

3.00

2.85

103.00

97.85

y

P

รบเจ็บคืน

95.00

100.00

ราม
การยุสคาtสม 7%
ราม ค่าใช่ บ่?ทา??ชินบ่าา บ่น

พ่าน

10

>.85

ดาวชโหลด
ios

บาท/รายการ
วันน .

App

31

น.ค. 2561

90000

[ร่ ApoStore I

www.tot.co.th

‘&แชินคินพ่ห E-waiter นอพุ■'ช

Android [[^»

ผ้ร์บเงิน.................................................จาพนาที่ชินาคาร
(บ่วับสาฟ-hntนัแนทัจฐุ านในกา?จำ?ะคานริการ)

บรม่ริา ก็?๐กิ จ่าทัด (บหาชน) ■
TOT pueuc COMPANY UMflBD ■ 89'2 พู่ ■:

.ทนนแริ.:ซิ)ขนะ

.1'!-;npSFHVB: .พซิ’ •ท.:เทพ!เห-'น*", •ไไ- -■- :
รร์ ร่พ c te}3t?t563Ki>6'.

3

ไ '.‘รฺ'-น-สุ•<^ฉุ ซิ;-::.:

สวบที่ 2
สำ11ริบการริบจำระคาบริการผาบธนาคารIต้วแทนรุบชำระ

หมายเลขบริการ (Service

No.) . 043272258

รบ่สลุกค่า (Account ผปิ.'.: 000201442580
เ าชทาบนฺค่งคาใชิบ่ริกา? I Invoice No. ): 0000637116670
ซื่อลูกคา

(Customer Name)

ที่ชิยุ่ (Address):

โ องค์การบริหารสวนตำบลหัวซิ* นอ-ะ

กุ.แจพ่นห ซิ.มาพนธง ชิ.น้าน'น่
รชินนทน .

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

โปรดชำระเงินภารในวันที่ (Due Date) : 27/02/2561

Service code : TOT

Ref1 : 91000201442580
Rc(2 : 20000637116670

.

'

-aitf

อรเพ-:ธ

