
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
ที่ ๖๘๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) 
***************************** 

                        

                     ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้ออกค าสั่งที่ ๒๕๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
เชียงราย ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗  ก าหนดให้อ าเภอทุกอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
ให้บริการข้อมูลขา่วสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประช าชน และท าหน้าที่
เป็นศูนย์บริการร่วม ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
 

                    ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่ างรวดเร็วและท่ัวถึงประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรร ม จึงขอยกเลิกค าสั่งที่ ๔๘๖/๒๕๕๗ 
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  และให้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข)์ ใหม่ดังต่อไปนี ้

1. นายชยกฤษณ์  นิสสัยสุข  นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงแสน      ประธานกรรมการ     
2. นายยรรยง  ไชยลังกา     รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงแสน กรรมการ   
3. นายวารินทร์  สุตะวงศ์     รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงแสน  กรรมการ    
4. สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน                         กรรมการ    
5. นายกิตติธัช  ตะโนรี        รองปลัดเทศบาล         กรรมการ    
6. พ.จ.อ.อาทิตย์  บุญน้อม   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ     
7. นางมะลิวัลย์  หินเขียว     ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ  
8. นายตรีศักดิ์  ลังกาใจ       ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ  
9. นายเสกสรรค์  เชื้อเมืองพาน   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  กรรมการ  
10. นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์  นิติกรช านาญการ   เลขานุการ  

 

มีหน้าที่ดังนี้ 
ควบคุม  เร่งรัด  ก ากับก ารให้คว ามช่วยเหลือข้อร้องเรียนร้องทุกข์  ของเทศบาลต าบล                 

เวียงเชียงแสน ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน  
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   ๒๒   มิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ 
 
  

(นายชยกฤษณ์  นิสสัยสุข)  
          นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงแสน 



 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
ที่  ๖๘๔/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน 
(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์) 
***************************** 

                        

                     ด้วยจังหวัดเชียงราย ได้ออกค าสั่งที่ ๒๕๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
เชียงราย ลงวันที่  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๕๗  ก าหนดให้อ าเภอทุกอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
ให้บริการข้อมูลขา่วสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประช าชน และท าหน้าที่
เป็นศูนย์บริการร่วม ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 
 

                    ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประช าชนได้อย่ างรวดเร็วและท่ัวถึงประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอแต่งตั้ง คณะท างาน                 
ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข)์ ดังต่อไปนี ้
  ๑. เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบล                
เวียงเชียงแสน(ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข)์ ประกอบด้วย 

  ๑. นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์   นิติกรช านาญการ     
  ๒. นายสมพงษ์  นุเว   พนักงานจ้างทั่วไป  (เจ้าหน้าที่เทศกิจ) 
  ๓. นายพงศธร  ปงลังกา   พนักงานจ้างทั่วไป  (เจ้าหน้าที่เทศกิจ) 
มีหน้าที่ดังนี้ 
รับเรื่องร าวร้องทุกข์  ร้องเรียน   ให้ค าปรึกษ าและบริก าร อ านวยคว ามสะดวกต่อผู้ม าแจ้ง

เรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน จัดท ารายงานเกี่ยวกับข้อร้องทุกข์  ร้องเรียน ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น
เสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงแสน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่เก่ียวข้อง 
 

๒. คณะท างานประจ าส านักปลัดเทศบาล/กอง ประกอบด้วย 
 ส านักปลัดเทศบาล 
  ๑. จ.อ.ณรงค์  ม่วงจีบ    หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
  ๒. นายศุภวัฒน์  สรรพจารย์   นิติกรช านาญการ  
  กองคลัง     
  ๑. นางสาวณิชาภัทร  กันชัย  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  

๒. นางพัชรินทร์  อินพูลใจ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
  กองช่าง    
  ๑. ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  ประกิจ  สถาปนิกปฏิบัติการ  

๒. นายวิชารัตน์  ทันหล้า   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
๓. นายธีระพล  ไตรเกษม   นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  

 



                                         -๒- 
 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
  ๑. นางเยาวเรศ  กันทวี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

๒. นางสาวรัชดาวัลย์  ญาณะโค  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  กองการศึกษา  
  ๑. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  สมศรี นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
มีหน้าที่ดังนี้ 
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์   ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความ

ต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน ที่เก่ียวข้องกับความรับผิดชอบในสายงานของตน จัดท ารายงานเกี่ยวกับ
ข้อร้องเรียนร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องเสนอต่อ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงแสน และ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือที่เก่ียวข้อง  

ทั้งนี ้ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด อย่าให้เกิดความเสียหายขึ้น หากมี
ปัญหาอุปสรรค ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่    ๒๒   มิถุนายน พ.ศ. 25๖๐ 
 
 

(นายชยกฤษณ์  นิสสัยสุข) 
          นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงแสน 

 
 


