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เรียน พี่น้องประชาชนชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านครับ 

 กระผมนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม กลับมาพบกับพี่น้องชาวนครพนมอีก

ครั้ง กับวารสารเทศบาลเมืองนครพนม ฉบับที่ ๔ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประจ�าเดือนกรกฎาคม – 

กันยายน ๒๕๖๑) ขอรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ และกิจกรรมของเทศบาลเมืองนครพนม ในห้วงเดือน

กรกฎาคม – กันยายน ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่เคารพรักทุกท่านได้รับทราบ 

และกระผมมีความตั้งใจให้เมืองนครพนมเป็นเมืองแห่งความสุขส�าหรับทุกท่านครับ

 ตลอดห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา เทศบาลเมืองนครพนม ได้ด�าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ มากมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดงานเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ได้มีการจัดกิจกรรม

ขึ้นในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน) และงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจ�า

ปี ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (๗ วัน ๗ คืน) ซึ่งทั้ง ๒ กิจกรรมก็นับเป็นงานที่มีความ

ส�าคัญต่อชาวจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเมือง

นครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เห็นได้จากจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดนครพนมเพิ่ม ไม่ว่า

จะเป็นช่วงที่มีการจัดงานหรือหลังการจัดงานก็ดี กระผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวนครพนมที่เคารพ

ทุกท่าน ที่ช่วยกันท�าหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับขับสู้ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวแล้วได้น�ากลับไปบอกต่อเกี่ยวกับเมืองนครพนมของเรา

 และในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ใกล้จะถึงนี้ ก็ยังจะมีการจัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญอีกงานหนึ่ง

ของชาวเมืองนครพนม นั่นก็คือ งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ และแข่งขันเรือยาว ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมี

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาร่วมงานกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเหมือนเช่นเคย กระผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วม

งานประเพณีอันส�าคัญนี้ และสุดท้ายนี้    ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พลานุ

ภาพขององค์พระธาตุพนม ศาลหลักเมือง และองค์พญาศรีสัตตนาคราช จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่

ความสุขความเจริญ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการครับ



บรรณาธิการแถลง
นายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์    

 รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม 

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม 

สวัสดีครับพี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน

 กระผม นายนพสิทธิ์  ภัทรปิยสิทธิ์ รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

เมืองนครพนม รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบปะกับพี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านอีกครั้ง 

 ส�าหรับวารสารฉบับนี้ เป็นวารสารฉบับที่ ๔ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประจ�าเดือนกรกฎาคม – 

กันยายน ๒๕๖๑) อันเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการ

ด�าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม โดยในห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา 

เทศบาลเมืองนครพนม ก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ซึ่งก็

ถือเป็นอีกหนึ่งงานส�าคัญของชาวจังหวัดนครพนม รวมทั้งมีการพัฒนาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านสังคมและชุมชน

 ตลอดระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา เทศบาลการเมืองนครพนม ภายใต้น�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิสภาเทศบาลเมืองนครพนม ได้ร่วมกัน

พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย

ทั้งสิ้น ๔๐๘,๑๒๙,๓๓๐ บาท ทั้งนี้ เพื่อน�าไปใช้จ่ายในการบริหารจัดการและพัฒนาความเป็นอยู่ของพี่น้อง

ชาวนครพนม ให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร 

การพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม อันจะมีส่วนท�าให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา

ท้องถิ่น ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ายนี้ กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ช่วยดล

บันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ 
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นายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์                                                                           
รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

                                                                           
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม



สภาเทศบาลเมืองนครพนม อนุมัติงบจ่ายขาดเงินสะสม
 วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาเทศบาลเมือง

นครพนม   ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม  ในการประชุมครั้งนี้   มี

นายชิดชัย  วิพัทนะพร ประธานสภาเทศบาลเมืองนครพนม กล่าวเปิด

ประชุม โดยในการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้  มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้  

-  ระเบียบวาระที่  ๑  ประธานสภาได้แนะน�าพนักงานเทศบาลที่โอน 

 ย้ายมา  จ�านวน  ๒  คน 

-   ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง 

 นครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑   เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

-  ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ของเทศบาลเมืองนครพนม

- ระเบียบวาระที่  ๔ – ๕  เรื่อง  พิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ของเทศบาลเมืองนครพนม

- ระเบียบวาระที่  ๖ – ๙ เรื่อง   พิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

  วันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐  น. สภาเทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้ง 

 ที่  ๒  ประจ�า  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม ในการประชุมครั้งนี้ มีนายชิดชัย  วิพัทนะพร ประธาน 

 สภาเทศบาลเมืองนครพนม กล่าวเปิดประชุม โดยในการประฃุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ของ เทศบาล 

 เมืองนครพนม

- ระเบียบวาระที่ ๓ – ๕ เรื่อง พิจารณาญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

 พ.ศ. ๒๕๖๑ และขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่าย

- ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม   เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง 

 นครพนม จ�านวน ๓ คน ได้แก่ นายสมเกียรติ  โชติวุฒิเดชา นางวาสนา  ฉายาเวทย์ และนางสมเกียรติ  ณ นครพนม และ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนครพนม จ�านวน ๓ คน ได้แก่ นางสาวนิรมล  ปาละเสริฐ  

 นางอุดม  พรหมอารักษ์ และนายปัญญา  น้อยสา

  วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองนครพนม ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓  

 ประจ�า   ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม  ในการประชุมครั้งนี้  มีนายชิดชัย  วิพัทนะพร ประธาน 

 สภาเทศบาลเมืองนครพนม กล่าวเปิดประชุม โดยในการประฃุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  

 ๓ กันยายน ๒๕๖๑

- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณาญัตติกันเงินเพื่อจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน ส�าหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
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งานวันอาสาฬหบูชา และประเพณีเข้าพรรษา 
ประจ�าปี ๒๕๖๑
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 วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 

พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวัน

อาสาฬหบูชา และประเพณีเข้าพรรษา ประจ�าปี ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนครพนม มีนายสมชาย  

วิทย์ด�ารง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี โดยชุมชน ทั้ง ๒๕ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง

นครพนม ได้ร่วมจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลเมืองนครพนมได้สนับสนุนให้มีการจัด

ต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครพนมไว้



 วันที่  ๗ – ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  จังหวัดนครพนม   ได้มีการจัดกิจกรรม  บวงสรวงองค์พญาศรีสัต

ตนาคราชขึ้น  รวมทั้งสิ้น  ๗  วัน  ๗  คืน  ที่บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม 

โดยในแต่ละวัน ได้มีพิธีถวายผ้าห่มพระธาตุ ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน�้าฝน พิธีร�าบูชาพระธาตุ

ประจ�าวันเกิดและสวดมนต์เสริมบารมี พิธีร�าบูชาพญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวนครพนมที่

อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม  สลับสับเปลี่ยนกันมาร�าประกอบพิธี

 โดยในวันที่   ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๖๑   ได้รับเกียรติจากนางร�ากิตติมศักดิ์   “ปราง –  กัญญ์ณรัณ  

วงศ์ขจรไกล”  หรือ  แม่หญิงจันทร์วาด  นักแสดงจากละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” มาร�าบูชาพญาศรีสัตตนา

คราช ร่วมกับคณะนางร�าจากอ�าเภอนาแก  และอ�าเภอวังยาง ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่อง

เที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  ซึ่งในงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช  ในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  ก็เคยได้รับ

เกียรติจาก “แต้ว – ณฐพร เตมีรักษ์”  นักแสดงจากละครเรื่อง  “นาคี”  มาเป็นนางร�ากิตติมศักดิ์ให้เช่นกัน
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งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจ�าปี ๒๕๖๑



 ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จังหวัดนครพนมจะมีอายุครบ ๒๓๒ ปี จังหวัด

นครพนม ร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนม โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  และองค์กรทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนม จัดงาน

เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปีเมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ 

กันยายน ๒๕๖๑ (๙ วัน ๙ คืน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเฉลิมฉลอง

ความมั่นคงสวัสดีของจังหวัดนครพนม อันเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ตลอด

จนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวลุ่มน�้าโขง  เนื่องจากจังหวัดนครพนม มีหลายชนเผ่า

มาอยู่อาศัยร่วมกัน   จนท�าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่สวยงาม ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่

ที่บริเวณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีพลต�ารวจเอก

อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และมีการ

แสดงร�าศิลปะพื้นเมืองจาก ๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยใช้นางร�าในการ

แสดงชุดนี้ทั้งสิ้น ๑๐,๒๓๒ คน ตัวเลข ๑๐ หมายถึง รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี 

และ ๒๓๒ หมายถึงครบรอบ ๒๓๒ ปี ที่จังหวัดนครพนมอยู่ภายใต้ร่มพระบารมีจักรี

วงศ์อย่างมีความสุขเสมอมา

 ภายในงานเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 

ตลอด ๙ วัน ๙ คืน มีการจัดกิจกรรมขึ้นมากมาย อาทิ ในช่วงเช้าของทุกวัน ได้มีพิธี

บวงสรวงศาลหลักเมือง ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และ

ทุกวัดในจังหวัดนครพนมจะมีการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันในเวลา ๑๘.๐๐ น. 

และในวันที่ ๑๔ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ มีกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง ที่ได้สื่อให้

เห็นถึงทุกก้าวย่างตลอด ๒๓๒ ปีของนครพนม โดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยอดีตมา

จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีการสอดแทรกความตื่นเต้นเกี่ยวกับองค์

พระธาตุพนม พระยอดเมืองขวาง และการพัฒนาจังหวัดนครพนม นอกจากนั้น ยังมี

กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ การ

ออกร้าน OTOP นวัตวิถี กิจกรรมร�าวงย้อนยุค การนั่งรถรางชมเมืองโบราณ 

นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนม การปั่นจักรยานเชื่อม ๗ พระธาตุประจ�า

วันเกิด พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๒๓๒ รูป และกิจกรรมเดินเพื่อสุขภาพ

08

งานเฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรวงศ์



ประวัติเมืองนครพนม
 นครพนม หรือ  เมืองนคร  เป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีโคตรบูร  ตั้งอยู่ตรงฝั่งลาว ตรงข้ามกับพระ
ธาตุพนมในปัจจุบัน  ตามประวัติได้มีการโยกย้ายเมืองหลายครั้ง  โดยครั้งหนึ่งได้ย้ายมาฝั่งตรงข้าม เรียกชื่อ
เมืองใหม่ว่า “มรุกขนคร”  หมายถึง  เมืองที่อยู่ในดงไม้รวก เมื่อ  พ.ศ.๕๐๐  นั้นรุ่งเรืองมาก  มีเมืองขึ้นมากมาย
และ   มีการบูรณะพระธาตุพนมขึ้นเป็นครั้งแรก แม้ว่าจะมีการโยกย้ายอีกหลายครั้ง เช่น พ.ศ.๒๓๒๑ ในรัชกาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มีการย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านหนองจันทร์ ห่างขึ้นไปทางทิศเหนือ ๕๒  กม. จนถึง 
พ.ศ.๒๓๒๙ เมืองได้ขอขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
รัชกาลที่ ๑ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามเมืองจาก “เมืองมรุกขนคร” เป็น “เมืองนครพนม” 
ชื่อนั้นมีข้อสันนิษฐานว่า เคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อน และมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์จึงได้ใช้ค�าว่า 
“นคร” ส่วนค�าว่า “พนม” ก็มาจากพระธาตุพนม ปูชยนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน บ้างก็ว่า มรุกขนคร
เดิมเมืองอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น�้าโขง ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีภูเขาสลับซับซ้อน จึงน�าค�าว่า “พนม” ซึ่งแปลว่า ภูเขา
มาใช้ส่วนค�าว่า “นคร” ก็เป็นการด�ารงชื่อเมืองไว้คือ เมืองมรุกขนคร นครพนม จึงหมายถึง “เมืองแห่งภูเขา” 
 จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ประมาณ 5,512 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 740 กม. 
แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ท่าอุเทน เรณูนคร บ้านแพง 
ปลาปาก ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม และวังยาง จังหวัดนครพนม มีชนเผ่าดั้งเดิมอาศัยอยู่จ�านวน 8 
ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ประกอบด้วย ผู้ไท(ภูไท) ไทญ้อ(ย้อ) ไทกะเลิง ไทข่า ไทโส้ หรือไทกะโซ่ ไทแสก ไทอีสาน ไท
กวน ชาวไทยเชื้อสายจีน และเชื้อสายเวียดนาม

เฉลิมฉลอง  ๒๓๒  ปี  เมื่องนครพนม  ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
๙-๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  ลานพญาศรีสัตตนาคราช  จังหวัดนครพนม
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ชมรมพลเมืองอาวุโส และชมรม อสม.

 นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยและคนชรา ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมมอบของเยี่ยม

เพื่อเป็นก�าลังใจ ดังค�ากล่าวของนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมว่า “เราจะดูแลทรัพยากรบุคคลของเราให้ดีที่สุด 

ยังมีพวกเราคอยดูแลท่านอยู่ และพวกเราก็จะไม่ทิ้งกัน ด้วยความตระหนักถึงความเป็นครอบครัวเดียวกัน”     

 วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

เวลา   ๑๓.๓๐  น.   นายนิวัต   

เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรี

เมืองนครพนม เป็นประธานในการ

ประชุมประจ�าเดือน และมอบค่า

ป่วยการของสมาชิกชมรม อสม. 

พร้อมกันนี้ยังได้พบปะพูดคุยกับพี่

น้องชาว อสม. ที่บริเวณห้องประชุม

ศรีวรขาน ชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาล

เมืองนครพนม
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 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม        

ได้มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานจัดการแข่งขันตอบค�าถาม

สารานุกรมไทย ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒๔ ณ โรงเรียนชุมชน

เทศบาล ๓ พินิจพิทยานุสรณ์ โดยมีนายปริญญา  ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติเป็นประธาน

ในพิธี มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๐๐ คน

 วันที่ ๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม 

เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ  “Smart Learning  มหกรรมการ

จัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ ประจ�าปี ๒๕๖๑” ณ เทศบาลนครภูเก็ต และได้รับรางวัลชมเชย จ�านวน 

๕ รายการ ได้แก่

๑. การประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ป.๔ – ๖ ภาษาไทย

      โดย ด.ญ. กรวรรณ ปันแก้ว (โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองแสง)

๒.  การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.๔ – ๖

     โดย ด.ช. วรากร โสภา (โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

๓.  การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.๑ – ๓

     โดย ด.ช. พงษ์พิพัทธ์ พงษ์โชติ และ ด.ญ. ศุภสุตา อินทรพรหม (โรงเรียนเทศบาล ๓ พินิจพิทยานุสรณ์)

๔.  การประกวดแข่งขันโครงงาน ป.๔ – ๖ คณิตศาสตร์

      โดย ด.ญ. ทัดษพร พิพิธพงศ์สันต์ ด.ญ. จิรัชยา ชนะพจน์ และ ด.ช. พชร จะชวนรัม (โรงเรียนเทศบาล ๑ หนองแสง)

๕.  การประกวดแข่งขันโครงงาน ป.๔ – ๖ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       โดย ด.ญ. ชนกชนม์  พรนิมิต ด.ญ. มะลิวรรณ เจริญพต และ ด.ญ. สุทธิตา ประชากุล

 (โรงเรียนเทศบาล ๔ รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)

ระบบการศึกษา  Education
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กิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาล   
       วันที่  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐ น. 
เทศบาลเมืองนครพนม   โดยการน�าของท่านนิวัต  
เจียวิริยบุญญา   นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม   ได้
จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการ  และจุดเทียนถวายพระ
พรชัยมงคล   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ๖๖  พรรษา   ๒๘   กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช   โดยมีนายด�ารงค์ 
สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ และ
ประชาชนในจังหวัดนครพนมทุกหมู่เหล่า ที่มาร่วม
ประกอบพิธีด้วย
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 นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่ง
ชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ โดยกิจกรรมวันแม่
งแห่งชาติปีนี้ มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้คุณแม่ดีเด่น พร้อมกับได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเล่าเรียนด้วย



 วันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  พลต�ารวจเอกอดุลย์   แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวด “หน้าบ้านสวย หน้าเขื่อนงาม ริมฝั่งโขงนครพนม” ที่บริเวณลาน
พญาศรีสัตตนาคราช มีนายสมชาย  วิทย์ด�ารง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายก
เทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมพิธี
 โดยโครงการประกวด “หน้าบ้านสวย หน้าเขื่อนงาม ริมฝั่งโขงนครพนม” เกิดจากแนวคิดของพล
ต�ารวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายก
เทศมนตรีเมืองนครพนม ที่มีความต้องการให้เมืองนครพนม เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด มีความเป็นระเบียบ จึงได้
คัดเลือกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จ�านวน ๑๓ ชุมชน จาก ๒๕ ชุมชน เข้าร่วมในโครงการนี้ ได้แก่
 ๑. ชุมชนวัดศิริพุทธาราม   ๘. ชุมชนโอกาส ๒
 ๒. ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ  ๙. ชุมชนวัดศรีเทพประดิษฐาราม
 ๓. ชุมชนกกต้อง    ๑๐. ชุมชนวัดโพธ์ศรี
 ๔. ชุมชนหนองแสง ๑   ๑๑. ชุมชนวัดกลาง
 ๕. ชุมชนหนองแสง ๒   ๑๒. ชุมชนวัดมหาธาตุ
 ๖. ชุมชนหนองบึกท่า   ๑๓. ชุมชนวัดพระอินทร์แปลง
 ๗. ชุมชนวัดโอกาส 

 วันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ชุมชนวัดกลาง ร่วมกับจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนม 
โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม จัดกิจกรรมร�าวงย้อนยุค เฉลิมฉลอง 
๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ ที่บริเวณหน้าวัดกลาง
 ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า วัดกลาง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๒๐๐ ภายในอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของ 
“หลวงพ่อองค์ตื้อ” และในอดีต เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๔๐ สมัยพระบรมราชาสุดตา เป็นเจ้าเมือง ได้ย้ายเมือง
นครพนมจากบ้านหนองจันทน์ มาอยู่บ้านโพธิ์ค�า คุ้มวัดกลาง ในปัจจุบัน

กิจกรรมร�ำวงย้อนยุค “เฉลิมฉลอง ๒๓๒ ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบำรมีจักรีวงศ์”
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 เนื่องจากในห้วงระยะเวลา  ๓   เดือนที่ผ่านมา  ได้มีฝนตกหนัก
ในพื้นที่จังหวัดนครพนมต่อเนื่องหลายวัน  ส่งผลในระดับน�้าโขงในเขต
เทศบาลเมืองนครพนมเพิ่มสูงขึ้นในระดับวิกฤต   และมีน�้าเอ่อล้นตลิ่ง
เข้าในเขตเทศบาลเมืองนครพนมบางพื้นที่  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม   จึงได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย
ประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมการป้องกัน และ
ระมัดระวังอันตรายจากน�้าท่วมเฉียบพลัน   โดยให้ติดตามข่าวสารจาก
เทศบาลเมืองนครพนมอย่างใกล้ชิด และยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากน�้าท่วม เพื่อรอรับแจ้งเหตุจากประชาชนที่ได้รับผลกระ
ทบจากน�้าท่วมตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากต้องการความช่วยเหลือในการขน
ย้ายสิ่งของหรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ  สามารถแจ้งได้ที่  งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   เทศบาลเมืองนครพนม    หมายเลขโทรศัพท์ 
๐ ๔๒๕๑ ๒๔๔๔, ๑๙๙

 เทศบาลเมืองนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ
จังหวัดนครพนม และงานกาชาดประจ�าปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ถึง 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณเขื่อนริมโขงนครพนม และบริเวณศาลา
กลางจังหวัดนครพนม
 ภายในงาน   ท่านจะได้ตระการตากับการไหลเรือไฟโชว์    เรือไฟ

วิทยาศาสตร์  กระทงสาย  (ไข่พญานาค)  ในแม่น�้าโขงทุกคืน พร้อมชมซุ้มนิทรรศการเรือไฟของแต่ละอ�าเภอ 
ชมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นชื่อของแต่ละอ�าเภอ ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นเมือง
นครพนม  อิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารเวียดนาม  ณ  บริเวณลานพนมนาคา   ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราช
ทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ  บริเวณริมฝั่งแม่น�้าโขง  หน้าวัดพระอินทร์แปลง
 ในวันออกพรรษา ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๖๑ ชมพิธีบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร 
อ�าเภอธาตุพนม เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. และร่วมกิจกรรม ไหลเรือไฟโบราณ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา  บริเวณ
หน้าวัดโพธิ์ศรี  เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ร่วมงานพาแลงริมฝั่งโขง  พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม  
ตลอดบริเวณริมเขื่อมหน้าเมืองนครพนม

ภารกิจของเทศบาลเมืองนครพนม

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจ�าปี ๒๕๖๑



ตอนที่ ๘ : การขออนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ต้องมีการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนหรือไม่?     
 ปัจจุบันสังคมอุดมไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้านการติดต่อสื่อสาร

บนโลกออนไลน์ หรือ Social Media ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line หรือ twitter ซึ่ง

น่าจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิต ประจาวันของใครหลายคน ดังนั้น ผู้ให้บริการ

สัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายจึงต้องมีการพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน

มุมนักกฎหมายเทศบาล

เพื่อรองรับต่อจานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอยู่ในทุกๆ วัน 

 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เป็นปัจจัยสาคัญในการแจกจ่ายคลื่นหรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย

แก่ผู้รับบริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงต้องมีการเพิ่มจานวนเสาเหลานี้เพื่อให้สามารถแจกจ่ายสัญญาณแก่ผู้รับบริการที่มีอยู่เป็น

จานวนมากได้อย่างทั่วถึง แต่ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจาเกี่ยวกับการก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ คือ การร้องเรียน 

หรือคัดค้านของประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงหรือในชุมชนที่มีการก่อสร้างเสา โดยให้เหตุผลประกอบการร้องเรียนว่า 

การก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ไม่ได้มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และอาจก่อให้เกิดอันตรายจาก

การโค่นล้มของตัวเสาหรือจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมา ซึ่งเป็นภัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเรียกร้องขอให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง

 เมื่อพิจารณาตามมาตรา 45 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดประสงค์จะใช้คลื่นความถี่เพื่อกิจการ

โทรคมนาคม   เพื่อกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้...”  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการกากับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่อง

วิทยุคมนาคม  ข้อ  12.5 ได้กาหนดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน  โดยให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องทาความ

เข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่จะติดตั้งและบริเวณใกล้เคียงเสาส่งสัญญาณ ฯ  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความ

ปลอดภัยและป้องกันความวิตกกังวลของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และให้คณะกรรมการ

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมีอานาจเรียกให้แสดงพยานหลักฐานการทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้ในกรณีที่จาเป็น

อีกด้วย

 จากข้อกฎหมายในข้างต้น จึงเห็นได้ว่าผู้ประสงค์จะใช้คลื่นความถี่จากโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องขอรับใบอนุญาตจาก

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)  ซึ่งเป็นผู้มีอานาจพิจารณา

และกากับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการโทรคมนาค โดยเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการ

ที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติเพื่อออกใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป  ซึ่งไม่ใช่บทบังคับหรือเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาตให้

ก่อสร้างของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการตรวจพิจารณาแผนผัง

บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง

เท่านั้น ดังนั้น การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงไม่ต้องจัดให้มีการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนหรือนาผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด

--- นิ ติ โ อ--- 
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