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สารจากนายกเทศมนตรี

 นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม

ด้วยรักและผูกพัน
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เรียน พี่น้องประชาชนชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านครับ 
 กระผมนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม กลับมาพบกับพี่น้องชาวเทศบาล
เมืองนครพนมอีกครั้งกับวารสารเทศบาลเมืองนครพนม  ฉบับที่ ๑ ประจ�าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (ประจ�า
เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑)  ขอรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ  และกิจกรรมของเทศบาลเมือง
นครพนม ในห้วง ๓ เดือนที่ผ่านมา ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน
ได้รับทราบครับ
 ส�าหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นับเป็นห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่เทศบาลเมือง
นครพนมได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมที่ส�าคัญ  และส่งผลในทางที่ดีต่อสภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมเป็น
อย่างมาก  อาทิ  งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ  การแข่งแข่งขันเรือยาว  ชิงถ้วยพระราชทานฯ  งาน
ประเพณีลอยกระทงงานนครพนม  Winter Festival  ตอนหนาวลม  ชมโขง  งานประเพณีที่ได้กล่าวไปนั้น  ใน
ช่วงที่มีการจัดกิจกรรมและ นับว่าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ามาที่จังหวัดนครพนมกัน
อย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวกลับไป
 และส�าหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ กระผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านพบพานแต่ความสุข เดินทางโดย
สวัสดิภาพทุกท่านนะครับ



สวัสดีครับพี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน

 กระผม นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ  ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบปะกับพี่

น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน

 วารสารฉบับนี้จัดท�าขึ้นเป็นฉบับที่ ๑ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ประจ�าเดือนตุลาคม – ธันวาคม 

๒๕๖๑) กระผมในฐานะปลัดเทศบาลคนใหม่ ที่เพิ่งมารับต�าแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ขอใช้ช่องทาง

วารสารฉบับนี้ ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร  ผลการด�าเนินงาน  โครงการ 

และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม ในห้วงระยะเวลา ๓  เดือนที่ผ่านมา ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

นะครับ

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม อันจะมีส่วนท�าให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   ท้ายนี้   กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วย

ดลบันดาลให้ทุกท่าน  จงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ  
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นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ
                                                                           

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

บรรณาธิการแถลง



ภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม
กองช่าง – ด�าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุนทรวิจิตร (บริเวณชุมชนหนองแสง)

 เจ้าหน้าที่จากกองช่าง เทศบาลเมืองนครพนม ด�าเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสุนทรวิจิตร บริเวณ

ชุมชนหนองแสง ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม น�าโดยนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายก

เทศมนตรีเมืองนครพนม ปรับเสริมพื้นทางให้เรียบเสมอกัน และปูทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ตั้งแต่

บริเวณช่วงถนนจากหน้าโรงเรียนสันตยานันท์ จนถึงหน้าจวนผู้ว่าราชการหลังเก่า

กองสวัสดิการสังคม – จัดท�าโครงการอบรมปลูกพืชผักปลอดสารพิษตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

 วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นายนิวัต เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ 

นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปลูกพืชผักปลอดสาร

พิษตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตามแนวลุ่มน�้าโขงเพื่อสร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพที่มั่นคงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนรักสุขภาพ โดย

ปลูกผักปลอดสารพิษทานเอง

ส�านักการศึกษา – จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

 วันที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม   มอบหมายให้

นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยา

เสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม 

๒๕๖๑  ณ  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขงปลูกผักปลอดสารพิษทานเอง
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 เทศบาลเมืองนครพนมร่วมจัดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน หนาวลมชมโขง” ระหว่างวันที่ 

๒๔–๓๑  ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ถนนสุนทรวิจิตร อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่ดาวต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส  การประดับตกแต่งอุโมงค์

ไฟ ขบวนพาเหรดซานต้าคลอส  ช้อปปิ้งถุงปริศนา  แฟชั่นโชว์ผ้าไทยการแสดงจากศิลปินนักร้องชื่อดัง  อาทิ  

ล�าไยไหทองค�า  จินตหรา  พูนลาภ หญิงลี สุเมธ & เดอะปั๋ง  นนท์ The Voice  กบ ทรงสิทธิ์  ใหม่  เจริญปุระ 

และศิลปินท่านอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกร้านจ�าหน่ายสินค้า

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า เครื่องประดับ และของที่ระลึกตลอดการจัดงาน

“นครพนม Winter Festival



 และในคืนวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

๒๕๖๑  ได้มีการจัดกิจกรรม  Amazing  

Thailand  Countdown 2019 @Nak-

hon Phanom โดยได้รับเกียรติจาก พล

ต�ารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานใน

พิธีพร้อมด้วยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่า-

ราชการจังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ 

ไกรโสดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี
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เมืองนครพนม  และหัวหน้าส่วนราชการ

ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงพี่น้อง

ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม กว่า 

๔๐,๐๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมนับถอย

หลังเข้าสู่ศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่

ตอน หนาวลม ชมโขง”



 วันที่  ๑๗ – ๒๕ตุลาคม  ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองนครพนม  ร่วมกับจังหวัดนครพนม   จัดงานประเพณีออกพรรษา 
ไหลเรือไฟ ประจ�าปี ๒๕๖๑  บริเวณเลียบริมฝั่งแม่น�้าโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อเป็นการส่ง
เสริมอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟอันเป็นประเพณีโบราณของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม
 งานประเพณีไหลเรือไฟ นิยมปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ หรือวันแรม ๑ ค�่า เดือน 
๑๑  มีความเชื่อเกี่ยวโยง สัมพันธ์กับข้อมูลความเป็นมาหลายประการ  เช่น เนื่องจากการบูชารอยพระพุทธบาท การสักการะ
พกาพรหม  การบวงสรวงพระธาตุจุฬามณี  การระลึกถึงพระคุณพระแม่คงคา  เป็นต้นโดยตัวเรือไฟประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ 
ส่วนที่เป็นทุ่นส�าหรับลอยน�้า จะใช้ไม้ที่ลอยน�้าผูกติดกันเป็นแพ  และส่วนที่เป็นรูปร่างส�าหรับจุดไฟ  เป็นส่วนที่อยู่บนทุ่น ใช้
ไม้ไผ่ล�ายาวแข็งแรง ตั้งปลายขึ้นทั้ง ๓ ล�า เป็นเสารับน�้าหนักของแผลง และแผลงนี้  ก็ท�าด้วยไม้ไผ่ขนาดเล็กมาผูกยึดไขว้กัน 
เป็นตารางสี่เหลี่ยม  ระยะห่างกันประมาณคืบเศษ  มัดด้วยลวดให้แน่นเวลาท�าจะวางราบบนพื้น เพื่อวางแผนงานออกแบบ
บนแผงว่า  ควรเป็นภาพอะไรการ  ออกแบบในสมัยก่อนออกแบบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาพุทธ  เช่นพุทธประวัติ เป็นต้น
  การจัดงานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมไหลเรือไฟโชว์ กระทงสาย (ไข่พญานาค) การ
แสดงแสงสีเสียง พร้อมทั้งจัดให้มีมหกรรมไหลเรือไฟในวันออกพรรษา วันขึ้น ๑๕ค�่า เดือน ๑๑ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ และปิดท้ายด้วยพิธีท�าบุญตักบาตรเทโว ในเช้าวันพฤหัสบดีที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานพนมนาคา
โดยปีนี้ศิลปินเรือไฟจากพื้นที่ 12 อ�าเภอ ได้จัดท�าเรือไฟขึ้น ทั้งหมดมากถึง ๑๔  ล�า ซึ่งมีขนาดความยาว  ประมาณ  ๖๐ – 
๘๐ เมตร ความสูงประมาณ ๒๐ – ๓๐  เมตร มีการตกแต่งด้วยตะเกียงไฟจากภูมิปัญญาชาวบ้านมากถึง  ๓๐,๐๐๐ – 
๔๐,๐๐๐  ดวง ต้องใช้งบประมาณ ตั้งแต่ ๕ แสน ถึง ๑  ล้านบาท
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งานประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ และแข่งเรือยาว



 นอกจากนี้ เทศบาลเมืองนครพนม ยังได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันเรือ

ยาวประเพณีสัมพันธ์ไทย–ลาว นครพนม  ประจ�าปี  ๒๕๖๑  ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมือง

นครพนม  จัดขึ้นควบคู่ไปกับประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟเป็นประจ�าทุกปี

 ส�าหรับผลการแข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์ไทย – ลาว นครพนม

ประจ�าปี  ๒๕๖๑  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

เรือชายใหญ่รุ่น  ๕๕  ฝีพาย  (Open)

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรือ เจ้าพ่อภูหวาย + ทีมงานช่างหรั่งสิงห์บางพระนอน

- รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ ลูกดอกฟ้า

- รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ เทพศิริพร

- รองชนะเลิศอันดับ ๓ได้แก่ สอนสินชัย M150

เรือชายเล็ก ๓๕  ฝีพาย (Open)

- รางวังชนะเลิศ ได้แก่ เทพศิริชัย

- รองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่ พรพระอินทร์แปลง

- รองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่ เจ้าพ่อภูหวาย+ เจ้าแม่แก้วมังกอน

- รองชนะเลิศอันดับ  ๓  ได้แก่ ขุนพนมนาคา (ไม่ลงแข่ง)

การแข่งขันเรือเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีฯ ๓๕ ฝีพาย 

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรือ ขุนพนมนาคา

- รองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่เรือ เทพศิริชัย

- รองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่เรือ พรพ่อพุทธา

- รองชนะเลิศอันดับ  ๓  เจ้าพ่อภูหวาย+ เจ้าแม่แก้วมังกอน

การแข่งขันเรือชายเล็ก ๑๒  ฝีพาย

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรือ แม่กิ่งก้อย

- รองชนะเลิศอันดับ  ๑  ได้แก่เรือ ขุนกังนาวา 

- รองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่เรือ ลูกปู่บัง 

- รองชนะเลิศอันดับ  ๓  ได้แก่เรือ เจ้าพ่อสินไซซะนะ
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ประเพณลีอยกระทง ๒๕๖๑

 วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เทศบาลเมืองนครพนม  โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี

เมืองนครพนม จัดงานประเพณีลอยกระทงประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยมี นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช

 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดกระทงประเภทกระทงใบตองเล็กและกระทงใบตองใหญ่ 

กิจกรรมร�าวงย้อนยุคน�าทีมโดยตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

ผลการประกวดกระทงใบตองเล็ก 

รางวัลชนะเลิศ (เงินสด ๔,๐๐๐ บาท )  ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๕(สมพรอภัยโส)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  (เงินสด ๓,๐๐๐ บาท) ได้แก่ กองช่าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  (เงินสด ๒,๐๐๐ บาท) ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง)

รางวัลชมเชย  (เงินสด ๕๐๐ บาท)   ได้แก่ ชุมชนศรีเทพประดิษฐารามร่วมกับ ชุมชนศรีเทพทุ่ง

รางวัลชมเชย  (เงินสด ๕๐๐ บาท)   ได้แก่ ชุมชนวัดศิริพุทธาราม

ผลการประกวดกระทงใบตองใหญ ่

รางวัลชนะเลิศ  (เงินสด ๑๒,๐๐๐ บาท)  ได้แก่  ชุมชนวัดศิริพุทธาราม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  (เงินสด ๘,๐๐๐ บาท) ได้แก่  ชุมชนโอกาส ๒

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ (เงินสด ๖,๐๐๐ บาท) ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ)

รางวัลชมเชย  (เงินสด ๒,๐๐๐ บาท)  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาล  1 (หนองแสง)

รางวัลชมเชย  (เงินสด ๒,๐๐๐ บาท)  ได้แก่  ส�านักการศึกษา
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 วันที่ ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๑ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล
เมืองนครพนม เดินทางไปร่วมเป็นประธานในโอกาสที่โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ได้รับรางวัล
พระราชทาน ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาด
กลาง ประจ�าปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยนางระพีพรรณ พรหมอาจ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยา
นุสรณ์)  ได้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันเสาร์ที่  
๖  ตุลาคม ๒๕๖๑  ทั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนเทศบาล  ๓  (พินิจพิทยานุสรณ์) นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ  
ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม และคณะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ที่หอ
ประชุมโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)

 วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดง
ความยินดีกับนักกีฬาเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาล ๓  (พินิจพิทยานุสรณ์) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศฟุตบอล
รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๔  ปี  กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นครเชียงใหม่เกมส์ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑

 วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา   นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม   มอบหมายให้ 
นายวัฒนศักดิ์   เจียวิริยบุญญา  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเดินทางไกล
และอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือภูเขาทอง

ระบบการศึกษา  Education
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ชมรมพลเมืองอาวุโส และชมรม อสม.
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 วันที่  ๔ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  นายนิวัต  เจียวิริยะบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  น�าคณะอาสา

สมัครสาธารสุขเทศบาลเมืองนครพนม  ทัศนศึกษาดูงาน  เรื่อง  การจัดการความสะอาดในด้านต่างๆ เกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้น�ามาพัฒนาปรับปรุงเทศบาลเมืองนครพนม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุด ณ จังหวัดจันทบุรี

 วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๗.๐๐น.  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมือง

นครพนม  มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม  เป็นประธาน

ในพิธีเปิดโครงการสร้างสุขภาพดีด้วยการฟ้อนร�าศรีโคตรบูรณ์ประยุกต์  โดยชมรมพลเมืองอาวุโสเทศบาลเมือง

นครพนม ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราชและได้รับเกียรติจาก นายสมชาย วิทย์ด�ารงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด

นครพนม  และ  นางปัทมา  วิทย์ด�ารงค์  ภรรยา  เดินทางมาร่วมรับชมการแสดงฟ้อนร�าศรีโคตรบูรณ์ประยุกต์

อีกด้วย



 วันที่ ๑๑–๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายนิวัต  เจียวิริยะบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม น�าคณะ

กรรมการชุมชน และผู้แทนชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุมชนและ

ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อจะได้น�ามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานชุมชนของเทศบาลเมืองนครพนม ณ เทศบาล

เมืองท่าช้าง  และศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริจังหวัดจันทบุรี

 วันที่  ๒๓ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ชุมชนวัดโอกาสร่วมกับจังหวัดนครพนม  จัดงานสมโภชเจ้าพ่อ

หมื่น ครั้งที่ ๖๕ ประจ�าปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณลานจันทร์ส่องหล้า   หน้าศาลเจ้าพ่อหมื่น  ข้างวัดโอกาส  (ศรีบัว

บาน)   ซึ่งศาลเจ้าพ่อหมื่น  เป็นศาลเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีน  และเวียดนามที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม 

ต่างเคารพนับถือ

 งานสมโภชเจ้าพ่อหมื่นนี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณี 

วัฒนธรรมอันมีคุณค่าต่อสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมความสามัคคี รวมทั้ง

ความร่วมมือร่วมใจของชาวจังหวัดนครพนม ให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

งานสมโภชเจ้าพ่อหมื่น ครั้งที่ ๖๕ ประจ�าปี ๒๕๖๑

13

โครงการส่งเสริมการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

ข่าวสารชุมชน   Community
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 วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลนครขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิต
คุณ ชั้น  ๕  ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  พร้อมคณะผู้บริหาร  
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองทับกวาง  อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ณ  ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น ๕  
ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 วันที่   ๑๓   ธันวาคม    ๒๕๖๑   นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา    นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม    มอบหมายให้
นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม   พร้อมคณะผู้บริหาร  ต้อนรับคณะทัศนศึกษา
ดูงานจากเทศบาลต�าบลสงเปลือย อ�าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาล

 วันที่   ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  พร้อมคณะผู้บริหาร   
ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบลหัวไทร  อ�าเภอหัวไทร  จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ  
ชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๑ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับ
คณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบลบางเสร่  อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น ๕ ส�านักงาน
เทศบาลเมืองนครพนม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



ตอนที่  ๘  :  ค�าสั่งทางปกครองทั่วไป คืออะไร และต้องอุทธรณ์ก่อน
ฟ้องคดีหรือไม่ ?     
 ตามที่ทราบกันอยู่แล้วว่า ข้อแตกต่างส�าคัญระหว่าง “ค�าสั่งทางปกครอง” 
กับ “กฎ”  คือ ค�าสั่งทางปกครองมีผลบังคับเป็นการเฉพาะเรื่องเฉพาะราย ส่วนกฎ
มีผลบังคับเป็นการทั่วไป ซึ่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  มาตรา ๕ ได้ให้ค�านิยามของ  “ค�า
สั่งทางปกครอง” ว่าหมายถึง

มุมนักกฎหมายเทศบาล

 (๑)  การใช้อ�านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยน
แปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว 
เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการ
ออกกฎ
 (๒) การอื่นที่ก�าหนดในกฎกระทรวง จากค�านิยามดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถแบ่งค�าสั่งทางปกครองได้เป็น ๒ 
ประเภท คือ ค�าสั่งทางปกครองโดยเนื้อหา และค�าสั่งทางปกครองโดยผลของกฎหมาย๑  ซึ่งค�าสั่งทางปกครองโดยเนื้อหานั้น
เป็นค�าสั่งทางปกครองที่พวกเรามักจะพบเห็นอยู่บ่อยๆ เช่น ค�าสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการ ค�าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ค�าสั่งอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นต้น 
 ค�าสั่งทางปกครองโดยเนื้อหา ตามปกติแล้วหากผู้ที่ได้รับค�าสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วยและประสงค์จะน�าคดีมา
ฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนค�าสั่งทางปกครอง ผู้นั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค�าสั่งต่อเจ้าหน้าที่ผู้
ออกค�าสั่งเสียก่อน เนื่องจากเป็นกรณีที่กฎหมายก�าหนดขั้นตอนหรือวิธีการส�าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายในเรื่อง
ใดไว้โดยเฉพาะ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถน�าคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
 นอกจากค�าสั่งทางปกครองทั้ง ๒ ประเภทดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีค�าสั่งทางปกครองอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า  
“ค�าสั่งทางปกครองทั่วไป” ซึ่งเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่าง “กฎ” กับ “ค�าสั่งทางปกครอง” โดยอาจเกิดขึ้นได้ใน ๒ 
ลักษณะ ดังนี้ 
 (๑)  กฎเกณฑ์ที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก�าหนดขึ้นมีลักษณะ “เป็นนามธรรม” แต่มีผลบังคับกับเฉพาะบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง เช่น เทศบาล ก. ก�าหนดให้ นาย ข. พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก ต้องรายงานการใช้งานและสภาพ
เครื่องยนต์ต่อผู้อ�านวยการกองช่าง ในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน ซึ่งเป็นการก�าหนดให้นาย ข. มีหน้าที่รายงานการใช้งานและ
สภาพเครื่องยนต์ในครั้งเดียว และสามารถใช้บังคับโดยที่ไม่ต้องออกค�าสั่งใหม่ของเดือนต่อไป เป็นต้น
 (๒) กฎเกณฑ์ที่องค์กรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก�าหนดขึ้นมีลักษณะ “เป็นรูปธรรม” แต่กฎเกณฑ์นั้นมีผลบังคับกับ
บุคคลไม่จ�ากัดจ�านวน เช่น ป้ายเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดๆ ย่อมมีผลบังคับใช้กับบุคคลทั่วไปที่ใช้รถใช้
ถนนบริเวณสถานที่ที่เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งอยู่ เป็นต้น
 ทั้งนี้ ค�าสั่งทางปกครองทั่วไป เป็นค�าสั่งทางปกครองที่ผู้ได้รับค�าสั่งสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอ
ให้เพิกถอนค�าสั่งได้ทันที โดยไม่จ�าต้องอุทธรณ์ก่อนตามมาตรา ๔๒ แต่จะต้องยื่นฟ้องคดีภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่รู้หรือ
ควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคด ีตามมาตรา ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๒

 ๑ วิริยะ ว่องวาณิช “หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง.  เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร  “หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับ

การปฏิบัติราชการของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒ ค�าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ. ๑๑๓/๒๕๕๘

--- นิ ติ โ อ--- 
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