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 นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม

เรียน พี่น้องประชาชนชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านครับ 

 กลับมาพบกับกระผมนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมอีกครั้งกับวารสาร

เทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่ ๔ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขอรายงานผลการด�าเนิน

งานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองนครพนม  ในห้วงเดือนกรกฎาคม–กันยายน  ๒๕๖๒  ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๖ ด้าน ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองนครพนมได้รับทราบครับ

 ส�าหรับไตรมาสที่ผ่านมาเทศบาลเมืองนครพนมได้มีโอกาสร่วมจัดงานประเพณีส�าคัญของจังหวัด

นครพนม ก็คืองานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจ�าปี ๒๕๖๒ ซึ่งในปีนี้จังหวัดนครพนมของเราได้

ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวเป็นจ�านวนมาก และแน่นอนว่าสภาพเศรษฐกิจใน

จังหวัดนครพนมก็มีความคึกคักอย่างยิ่ง

 และในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่ก�าลังจะมาถึงนี้   ก็จะเริ่มต้นด้วยงานประเพณีที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

กับจังหวัดนครพนม  นั่นก็คือ  ประเพณีออกพรรษา  ไหลเรือไฟ   และงานกาชาดจังหวัดนครพนม  ประจ�าปี 

๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๖ – ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เทศบาลเมืองนครพนมเองก็ได้มีส่วนร่วมในการ

จัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่

น้องประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีดังกล่าว    เพื่อรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวจังหวัด

นครพนมได้อนุรักษ์ไว้มาช้านาน

สารจากนายกเทศมนตรี
นิวัต เจียวิริยบุญญา

ด้วยรักและผูกพัน
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นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ
                                                                           

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

        สวัสดีครับ >>>   พี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน
 พบกับกระผม นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ  ปลัดเทศบาลเมืองนครพนมกับวารสารเทศบาลเมืองนครพนม

อีกครั้งนะครับวารสารฉบับนี้ก็เป็นวารสารฉบับที่ ๔ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ประจ�าเดือนกรกฎาคม–

กันยายน ๒๕๖๒) ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ

 กระผมขอใช้ช่องทางวารสารฉบับนี้ ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผล

การด�าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนมโดยในห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา 

เทศบาลเมืองนครพนม ภายใต้การน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมสภา

เทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และการติดตามการด�าเนินการ

ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองนครพนมที่เราเคารพรัก อีกทั้งในไตรมาสที่ผ่านมา เทศบาล

เมืองนครพนม  ยังได้มีโอกาสร่วมท�ากิจกรรมส�าคัญหลายอย่าง  อาทิ  ร่วมจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาค 

ราช กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ครบรอบ ๖๗ พรรษา รวมถึงกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

 และกระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้ทราบถึงข้อมูล

ข่าวสารของเทศบาลเมืองนครพนม อันจะมีส่วนท�าให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญ

ก้าวหน้าต่อไป ท้ายนี้ กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน 

จงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ 

บรรณาธิการแถลง 

นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ 

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม
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ประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ�าปี ๒๕๖๒

 วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองนครพนมได้จัดการ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ได้แก่
- สมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย๑ ท่าน
- นายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์  เลขานุการสภาเทศบาล  
 ได้ยื่นหนังสือขอลากออก และจะด�าเนินการ เลือก
เลขานุการแทนต�าแหน่งที่ว่างในการประชุมครั้งต่อไป
- เทศบาลเมืองนครพนม รับโอนพนักงานเทศบาลและ
พนักงานส่วนต�าบล จ�านวน ๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ�าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลเมือง
นครพนมตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอญัตติเพื่อพิจารณา ดังนี้
 ๕.๑ ญัตติขอแก้ไขรายการการรับโอนพัสดุครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง (รถราง) จ�านวน ๓ คัน จากส�านักงาน
จังหวัดนครพนม
 ๕.๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ�านวน ๒ รายการ
 ๕.๓ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๒   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ�านวน ๒ รายการ
 ๕.๔ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้าแฟลตต�ารวจเชื่อมถนน
ประชาร่วมมิตร
 ๕.๕ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปสุสานชาวเวียดนาม (คุ้มวัดป่า)
ชุมชนสารภาณนิมิต
 ๕.๖ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุงผิว
จราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสันติสุข ถนนอภิบาล
บัญชา
 ๕.๗  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมพัฒนา ๔  (คุ้มสมบัติ)

 ๕.๘  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุงผิว
จราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโอกาสอ�านวย ถนนสุนทร
วิจิตร
 ๕.๙  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุงผิว
จราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชทัณฑ์ ช่วงแยกถนน
กลางเมือง จรดถนนอภิบาลบัญชา
 ๕.๑๐  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุง
ผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมระหว่างถนน
ศรีเทพกับถนนสุนทรวิจิตร
 ๕.๑๑  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุง
ผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเชื่อมระหว่างถนน
ศรีเทพกับถนนสุนทรวิจิตร   (ข้างวัดโอกาสศรีบัวบานด้าน
ทิศเหนือ)
 ๕.๑๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางหลวงเทศบาล (ข้างบ้านรอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด)
 ๕.๑๓  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทางหลวงเทศบาล (ข้างบ้านพัก
ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครพนม)
 ๕.๑๔  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายในแฟลตต�ารวจ
 ๕.๑๕  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงการใช้
จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หลังวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง รายงานการขยายเวลาเสนอ (ร่าง) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  ไม่ทันก�าหนด  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง อื่นๆ
- ร่องระบายน�้าซอยพรหมพร ชุมชนวัดทุ่งประชานารถ 
หากมีการตรวจรับแล้ว ขอให้น�าเศษปูนออกให้ด้วย
- โครงการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเฟื่องนครเว้นว่าง
ช่วงส�านักงานชลประทาน  ขอให้เร่งด�าเนินการให้แล้วเสร็จด้วย
ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้รับทราบจะด�าเนินการแก้ไขต่อไป 

ประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
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  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองนครพนมได้จัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓  

ครั้งที่ ๒ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ได้แก่

 - มอบของที่ระลึกให้ก�าลังใจนายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์ อดีตเลขานุการสภาเทศบาลเมืองนครพนม

 - ให้ที่ประชุมเลือกเลขานุการสภาเทศบาลคนใหม่  มติที่ประชุมเลือก  นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ ปลัดเทศบาลเมือง

นครพนม    เป็นเลขานุการสภาเทศบาล

ระเบียบวารที่ ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม   สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓ ครั้งที่  ๑ ประจ�าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลเมืองนครพนมตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอญัตติพิจารณา ดังนี้

 ๕.๑  ญัตติขออนุมัติกันเงินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองนครพนม จ�านวน ๖ โรงเรียน

 ๕.๒  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ�านวน ๒ รายการ

 ๕.๓  ญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๖ 

เรื่อง อื่นๆ

  ซึ่งในครั้งนี้  สภาเทศบาลเมืองนครพนมได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓/๔๒๐,๓๐๗,๓๙๐ บาท โดยจะมีการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไปในระเบียบวาระที่ ๒ ชั้นแปลญัตติ และ

ระเบียบวาระที่  ๓  ชั้นให้ความเห็นชอบเทศบัญญัติดังกล่าว

 - ขอให้ตรวจสอบเครื่องสูบน�้าของเทศบาลจ�านวน ๗ จุดที่ริมโขงว่าอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือไม่ เนื่องจากช่วงนี้เป็น

ฤดูฝน

 - ชาวบ้านฝากแสดงความชื่นชมการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองนครพนมในการเข้าช่วยเหลือเมื่อคราวเกิดอัคคีภัยที่

ชุมชนวัดศิริพุทธาราม

ประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
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งานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจ�าปี ๒๕๖๒

 เทศบาลเมืองนครพนม โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมกับ

จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราชขึ้น ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

รวมทั้งสิ้น ๗ วัน ๗ คืน ที่บริเวณแลนด์มาร์คพญาศรีสัตตนาคราช โดยในแต่ละวันได้มีพิธีถวายผ้าห่มพระธาตุ 

ถวายเทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน�้าฝน พิธีร�าบูชาพระธาตุประจ�าวันเกิดและสวดมนต์เสริมบารมี พิธีร�าบูชา

พญาศรีสัตตนาคราช ซึ่งในแต่ละวันจะมีนางร�าชาวนครพนมจากทั้ง ๑๒ อ�าเภอ สลับสับเปลี่ยนกันมาร�า

ประกอบพิธี และในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ “ญาญ่า–อุรัสยา เสปอร์บันด์” นักแสดงจากละครเรื่อง “กลิ่น

กาสะลอง” ก็ได้มาร่วมร�าบูชาพญาศรีสัตตนาคราชร่วมกับคณะนางร�าด้วย
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วนัอาสาฬหบูชา และประเพณเีข้าพรรษา  ประจ�าปี  ๒๕๖๒

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้

บริหาร และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และประเพณีเข้า

พรรษา ประจ�าปี ๒๕๖๒ ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมืองนครพนม มีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครพนม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยขบวนแห่เทียนพรรษา โดยชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองนครพนมทั้ง  ๒๕  ชุมชนและได้เชิญประธานในพิธี  ร่วมบวงสรวงศาลหลักเมือง  และหล่อเทียนพรรษา 

ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้  เป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองนครพนมสนับสนุนให้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี  เพื่อ

เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครพนมไว้

 และในทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดช่วงเข้าพรรษา เทศบาลเมืองนครพนมยังได้มีการจัดกิจกรรมท�าบุญ

และบ�าเพ็ญประโยชน์ ในวัดเขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งได้มีการจัดเวรให้หน่วยงานในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในแต่ละสัปดาห์



 เนื่องในโอกาสมหามงคล  ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๑๐ ครบรอบ  ๖๗  พรรษา นายนิวัต เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม น�าคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ร่วม

ท�ากิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล เป็นประธานในพิธี และได้มีการจัดกิจกรรม

ตลอดทั้งวัน
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กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดมหาธาตุ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  ณ  ศาลาประชาคมยงใจยุทธ



 นอกจากนี้ เมื่อวันที่  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี

เมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมจัดโครงการปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม  

๒๕๖๒  โดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรม   ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  จ�านวน ๑๐๐  ต้น ณ สวน

เทิดพระเกียรติ
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พิธีเปิดโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนนิตโย)

พิธีเปิดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลา

ประชาคมยงใจยุทธ



 นอกจากนี้ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนมทั้ง ๖ แห่ง ก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้

นักเรียนได้แสดงความรัก และความกตัญญูต่อแม่ที่เป็นผู้ให้ก�าเนิด พร้อมทั้งได้มีการมอบประกาศนียบัตรให้

กับแม่ดีเด่นประจ�าปี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๒ อีกด้วย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)
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 เนื่องในวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ  เทศบาลเมืองนครพนม  น�าโดยนายนิวัต  

เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมท�าบุญ

ตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โรงเรียนเทศบาล ๒ (บารุงเมือง) โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม ยงใจยุทธโรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์)



ด้านสังคมและชุมชน

  มอบเครื่องออกก�าลังกายให้ชาวชุมชนหนองแสง เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกก�าลังกาย

การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล
 ในห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา เทศบาลเมืองนครพนม โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้ด�าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์ทั้ง 

๖ ด้าน ของเทศบาลเมืองนครพนม มีรายละเอียดดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  ร่วมมือกับต�ารวจภูธรเมืองนครพนม ติดตั้งป้ายจอดวันคี่วันคู่ บริเวณถนนสุนทรวิจิตรเพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา

  โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระปณิธาน  ศ.ดร.

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจ�าปี 

๒๕๖๒

ด้านการศึกษา

  การประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการ  และสรุปประมวลผลการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาภายในสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๑
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 ร่วมส�ารวจพื้นที่พิพิธภัณฑ์หอสมุดเมืองนครพนม เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้เป็นสถานที่จ�าหน่ายอาหาร

และสินค้าพื้นเมือง ซึ่งจะมีการวางรูปแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

 ร่วมงานแถลงข่าว “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธรรมชนเผ่า เชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร – นครพนม – มุกดาหาร)”

 ประชุมพนักงานจ้างของเทศบาลแต่ละกองฝ่าย เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และทางผู้บริหารก็ได้มีแผน

ออกเยี่ยมครอบครัวดูแลทุกข์สุขของครอบครัวพนักงานจ้างต่อไป

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการบริหารจัดการ

  เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

“นครพนมเมืองสะอาด”
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 ตอนที่ ๑๓ : ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วนายกแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนใหม่ได้หรือไม่ ?
    	 ถ้าพูดถึงเรื่องการชี้มูลความผิดวินัยของคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจรติแห่งชาติ	หรอื	ป.ป.ช.	แล้ว	นับว่าเป็นเรื่องข้องใจของข้าราชการท้องถิ่น
หลายคนอยู่ไม่น้อยเนื่องจากมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกระท�าความผิดตาม	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
พ.ศ.	๒๕๔๒	แต่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้ไต่สวนและชี้มูลความผดิทางวนิัยในความผดิฐานอื่นนอกจากความผดิ
ฐานทุจรติต่อหน้าที่ราชการ	 ภายหลังวันที่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจรติ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มผีลใช้บังคับ	กรณเีช่นนี้	จงึมักมคี�าถามตามมาอยู่เป็นประจ�าว่าผู้บรหิารท้องถิ่นใน
ฐานะผู้บังคับบัญชา	 และคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น	 หรอื	 ก.	 จังหวัด	 จะต้องผูกพันตามมตคิณะ
กรรมการ	ป.ป.ช.	โดยพจิารณาลงโทษทางวนิัยตามฐานความผดิที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้มมีตโิดยไม่ต้องแต่ง
ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวนิัยอกี	 และถอืเอารายงานการไต่สวนรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	
มาเป็นส�านวนการสอบสวนทางวนิัยของคณะกรรมการสอบสวนวนิัยได้เลย	 หรอืจะต้องแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบสวนใหม่อกีครัง้หนึ่ง
	 ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มกีารถกเถยีงกันมานานมาก	และแม้ว่าเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ศาลปกครองสูงสุดจะได้
มคี�าพพิากษา	ที่	อ.	๑๐๓๗/๒๕๕๘		วนิจิฉัยว่า		คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ไม่มอี�านาจชี้มูลความผดิวนิัยฐานอื่นที่
มใิช่ฐานทุจรติต่อหน้าที่	 ความผดิต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 และหน้าที่ในการยุตธิรรม	 และไม่มผีลผูกพันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องถอืเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจรงิของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.เป็นส�านวน
การสอบสวนทางวนิัย	 แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรณดีังกล่าวยังไม่มแีนวทางปฏบิัตทิี่ชัดเจนคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาลจงึมมีตเิห็นชอบให้หารอืประเด็นนี้ไปยังคณะกรรมการกฤษฎกีา	
	 สุดท้ายแล้วเรื่องก็มาถงึตอนจบ	 เมื่อเดอืนมถิุนายน	 ๒๕๖๒	 คณะการกฤษฎกีาได้มคีวามเห็นในเรื่องดัง
กล่าวนี้ว่า	 การที่คณะกรรการ	 ป.ป.ช.	 จะสามารถชี้มูลความผดิที่เกี่ยวข้องกันได้เพยีงใด	 ย่อมต้องปรากฏว่า
กฎหมาย	ระเบยีบ	ข้อบังคับ	หรอืประกาศ	ที่ใช้กับผู้ที่จะถูกด�าเนนิการทางวนิัยบัญญัตไิว้ชัดเจนว่าการกระท�าใน
ลักษณะใดที่จะถอืเป็นความผดิทางวนิัย	และคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้ไต่สวนและวนิจิฉัยในการกระท�าความผดิ
ฐานทุจรติต่อหน้าที่	 ความผดิต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	 หรอืความผดิต่อต�าแหน่งหน้าที่ในการยุตธิรรม	 ซึ่งเป็น
สามฐานความผดิหลักเสยีก่อน	 จงึจะสามารถด�าเนนิการกับความผดิอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าผดินัน้ในคราว
เดยีวกันได้	ดังนัน้	แม้ว่าคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	จะชี้มูลความผดิอาญาว่าเจ้าหน้าที่กระท�าผดิฐานเป็นเจ้าพนักงาน
ปฏบิัตหิรอืละเว้นการปฏบิัตหิน้าที่โดยมชิอบเพื่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 หรอืปฏบิัตหิรอืละเว้นการ
ปฏบิัตหิน้าที่โดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	 ๑๕๗	 แต่เมื่อมูลความผดิทางวนิัยฐานประพฤตชิั่ว
อย่างร้ายแรงมิได้เป็นเหตุอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 จงึไม่เป็นฐานความผดิวนิัยอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ไม่มอี�านาจชี้มูลความผดิได้	
และย่อมเป็นหน้าที่ของผู้บังคับัญชาที่จะต้องด�าเนินการทางวินัยโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

ต่อไปได้๑
 
 ๑ ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๘๔/๒๕๖๒ กรณี การด�าเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาลซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดที่มิใช่การ

           กระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

--- นิ ติ โ อ--- 

มุมนักกฎหมายเทศบาล 
ตอนที่ ๑๑ : นายกเทศมนตรีสั่งให้รองนายกเทศมนตรีพ้นจากต าแหน่งต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ในค าสั่งหรือไม่? 

 โดยทั่วไปแล้วค ำสั่งที่มีผลกระทบต่อสถำนภำพของสิทธิหรือหน้ำที่ของบุคคล ถือเป็นค ำสั่งทำงปกครอง
ตำมมำตรำ 5 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 ที่จะต้องให้บุคคลนั้นมีโอกำส
ได้ทรำบข้อเท็จจริงอย่ำงเพียงพอ และมีโอกำสได้โต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำนของตนตำมมำตรำ 30 และ
หำกจะต้องท ำค ำสั่งเป็นหนังสือแล้วก็จะต้องจัดให้มีเหตุผลประกอบไว้ในค ำสั่งตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ
เดียวกันด้วย ทั้งนี้ เนื่องจำกเป็นรูปแบบ ขั้นตอน หรอืวิธีกำรอันเป็นสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำรออกค ำสั่ง
ทำงปกครอง๑ 

 เมื่อพิจำรณำพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 ซึ่งเป็นกฎหมำยจัดตั้งองค์กำรเทศบำล มำตรำ 48 อัฏฐ 
ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นรองนำยกเทศมนตรีเพื่อช่วยเหลือ
ในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำยได้ และมำตรำ 48 โสฬส (2) ก ำหนดให้
นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจถอดถอนรองนำยกเทศมนตรีให้พ้นจำกต ำแหน่งโดยท ำเป็นค ำสั่งได้ ดังนั้น ค ำสั่งของ
นำยกเทศมนตรีที่ให้รองนำยกเทศมนตรีพ้นจำกต ำแหน่งจึงมีสถำนะเป็นค ำสั่งทำงปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิ
ของผูร้ับค ำสั่ง ซึ่งต้องให้โอกำสคู่กรณีได้รับทรำบข้อเท็จจริงพร้อมให้โอกำสโต้แย้งแสดงพยำนหลักฐำนอย่ำงเพียงพอ 
และต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ในค ำสั่งด้วย ตำมมำตรำ 30 และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร
ทำงปกครอง พ.ศ. 2539  

 อย่ำงไรก็ตำม กรณีดังกล่ำวศำลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยวำงหลักเอำไว้ว่ำ "นำยกเทศมนตรีมีอ ำนำจ
ดุลพินิจออกค ำสั่งถอดถอนรองนำยกเทศมนตรีผู้ใดให้พ้นจำกต ำแหน่งได้ โดยไม่ต้องอยู่ในบังคับของมำตรำ 30 
และมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496 ก ำหนดให้นำยกเทศมนตรีซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนต้องรับผิดชอบใน
กำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบำย อันเป็นกำร
รับผิดชอบต่อสภำเทศบำลและรำษฎรในเขตเทศบำล โดยนำยกเทศมนตรีมีดุลพินิจที่จะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมำชิก
สภำเทศบำลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม และเป็นผู้ที่ตนไว้วำงใจให้เป็นรองนำยกเทศมนตรี เพื่อให้
ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำล และยังสำมำรถถอดถอนหรือสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งได้เมื่อตนหมด
ควำมไว้วำงใจ กำรใช้ดุลพินิจถอดถอนให้พ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำว จงึไม่อำจถือเป็นกำรลงโทษรองนำยกเทศมนตร ี
อีกทั้งกำรกระท ำหรือพฤติกำรณ์ของรองนำยกเทศมนตรีที่เป็นเหตุให้นำยกเทศมนตรีเสื่อมหรือหมดควำมไว้วำงใจ 
ก็ไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรกระท ำหรอืพฤติกำรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลำยเรื่องโดยเฉพำะเจำะจง แต่อำจจะเป็น
กำรกระท ำหรอืพฤติกำรณ์โดยรวมก็ได้ ดังนั้น กำรที่นำยกเทศมนตรีมีค ำสั่งถอดถอนรองนำยกเทศมนตรีออกจำก
ต ำแหน่งโดยมิได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 30 และมิได้จัดให้มีเหตุผลไว้ในค ำสั่งตำมมำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 จงึไม่ถือเป็นกำรกระท ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย๒  
    
  ๑ นำงสำวจำรุณี กจิตระกูล.  "ไมใ่ห้โอกำสโตแ้ยง้และเหตผุลในค ำสั่งให้พน้จำกต ำแหนง่รองนำยกเทศมนตรี 
ค ำสั่งชอบหรือไม ่: อุทำหรณจ์ำกคดีปกครอง : ท้องถิ่น. ส ำนักงำนศำลปกครอง.  2562 
  ๒ ค ำพพิำกษำศำลปกครองสูงสุด ท่ี อ. 1884/2559 
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