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 นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม

เรียน พี่น้องประชาชนชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านครับ 

 กระผมนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งกับวารสาร

เทศบาลเมืองนครพนม ฉบับที่ ๓ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ขอรายงานผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรม

ของเทศบาลเมืองนครพนม ในห้วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาล

เมืองนครพนมที่เคารพรักทุกท่านได้รับทราบครับ

 ส�าหรับไตรมาสที่ผ่านมา ก็ได้มีงานที่ส�าคัญของประเทศไทยและพี่น้องชาวไทย ก็คือพระราชพิธีบรมรา

ชาพิเษกของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริ

สมบูรณอดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัวที่น�ามาซึ่งความ

ปลาบปลื้มและยินดี ของพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ก็มีโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลเมืองนครพนมของเราได้

ด�าเนินการไปมากมาย ประกอบด้วย กิจกรรม“สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย-ลาว ๒๕๖๒” 

กิจกรรมวันเทศบาล กิจกรรมงานบุญเดือน ๗ หรือบุญซ�าฮะเมือง รวมถึงกิจกรรมที่เป็นการสืบทอดประเพณี

ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ 

ประจ�าปี ๒๕๖๒ และการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน

 และในเร็วๆ นี้ เราก็จะมีการจัดงานใหญ่กันอีกครั้ง กับงานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช ประจ�าปี 

๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กระผมอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องชาว

เทศบาลเมืองนครพนม ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวงานบวงสรวงองค์

พญาศรีสัตตนาคราช อย่างอบอุ่น มีมิตรไมตรีที่ดี พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความ

ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย

สารจากนายกเทศมนตรี
นิวัต เจียวิริยบุญญา

ด้วยรักและผูกพัน



นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ
                                                                           

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม
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        สวัสดีครับ >>>   พี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน
 พบกับกระผม นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะปลัดเทศบาลเมืองนครพนมอีกครั้งกับวารสารเทศบาลเมือง

นครพนม ฉบับที่ ๓ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ประจ�าเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)

 กระผมขอใช้ช่องทางวารสารฉบับนี้ ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผล

การด�าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม ในปีอันเป็นมหามงคลนี้โดยในห้วง

ระยะเวลา ๓  เดือนที่ผ่านมา เทศบาลเมืองนครพนม ภายใต้การน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญ  นายก

เทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม ได้ร่วมกันพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ การด�าเนินการตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิ

ติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ และในการจัดงานพระราชพิธีดังกล่าวของจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนมยังได้ร่วมการจัด

งานและให้ความร่วมมือกับจังหวัดอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสถานที่ เครื่องเสียง จอ LCD เพื่อใช้

ในการถ่ายทอดสด รวมถึงการร่วมงานด้วย นอกจากนี้ เทศบาลเมืองนครพนมยังได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาของ

พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองนครพนม  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร

ของเทศบาลเมืองนครพนม อันจะมีส่วนท�าให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

ต่อไปและท้ายนี้ กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน จง

ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ

บรรณาธิการแถลง
นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ 

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม



ประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒

 วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาเทศบาล
เมืองนครพนม ได้จัดประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง
นครพนม โดยมีนายชิดชัย  วิพัทนะพรเป็นประธานสภา มีสาระ
ส�าคัญดังต่อไปนี้
 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้
 - มีสมาชิกสภาเทศบาล ๒ ท่านลากิจ ไม่สามารถมาร่วม
ประชุมได้
 - มีพนักงานครูเทศบาล สังกัดส�านักการศึกษา บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ และพนักงานเทศบาลที่รับโอนมา 
จ�านวน ๗ คน
 ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
เมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวัน
ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม(ไม่มี)
 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาเทศบาลเมือง
นครพนมตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี)
 ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง เสนอญัตติเพื่อพิจารณา ดังนี้
 ๕.๑ ญัตติรายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ระยะที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒)  ของเทศบาลเมืองนครพนม
 ๕.๒  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับด�าเนินการตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 ๕.๓  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงการจ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขาวดี ๒ (จากถนน
กลางเมืองเชื่อมกับถนนศูนย์ราชการ) ชุมชนหนองบึก 
 ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
 - ประธานสภาขอความกรุณาผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตัดหญ้า
บริเวณหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟนครพนม หรือโรงเรียนสันตยานันท์เดิม
 - ปากซอยบ้านยายเอี๋ยนเลยร้านหวาปลาเผา มีการขุดและ
ถมท่อประปา ท�าให้มีน�้าท่วมขัง เดือดร้อนชาวบ้าน
 - ทางเดินหน้าตลาดสดเทศบาล มีแม่ค้าขายของล�้าทางเท้า
เยอะท�าให้ผู้ใช้บริการตลาดสดเทศบาลได้รับความเดือดร้อน ซึ่งคณะ
ผู้บริหารได้รับทราบและจะด�าเนินการแก้ไขให้ต่อไป
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 เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดงานสงกรานต์นครพนม

รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕เมษายน ๒๕๖๒ บริเวณริมฝั่ง

แม่น�้าโขงของเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อส่งเสริมสืบสาน อนุรักษ์ประเพณีไทย กระตุ้น

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม ภายใต้ธีมงาน“Pink Summer 

นครพนม ๖๒”
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ประเพณี “สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ 
ไทย-ลาว ๒๕๖๒”

แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น ๔  โซน ได้แก่โซนที่ ๑ รื่นรมย์บุญปีใหม่อยู่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราชถึงหน้าวัดโพธิ์ศรี เป็น

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม โซนที่ ๒ รื่นรมย์ ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์  (โซนแห้ง) อยู่บริเวณ

ลานกินลมชมวิว ซึ่งจะได้พบกับการแสดงพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น โซนที่ ๓  Pink Summer นครพนม ๖๒ (โซนเปียก)  อยู่

บริเวณหน้าส�านักงานไปรษณีย์นครพนม  ถึงลานตะวันเบิกฟ้า มีกิจกรรมสนุกสนานในธีม  Pink Summer นครพนม ๖๒  

และโซนที่ ๔  Mekong  Summer Beach บริเวณหาดทรายศรีโคตรบูร ท้ายเมืองมีกิจกรรม Sand Art Expo Nakhonpha-

nom  ๒๐๑๙  หรือประติมากรรมทราย และการแข่งขันกีฬาทางน�้า 

โดยในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ วันแรกของการ

จัดงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๓ ช่วง ช่วงเช้ามี

พิธีถวายเครื่องบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราชพิธีท�าบุญตักบาตร และรดน�้าขอพรผู้สูง

อายุ ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราชช่วงบ่ายตระการตากับขบวนแห่นางสงกรานต์ 

พิธีเปิดถนนข้าวปุ้นซึ่งได้รับเกียรติจาก พลต�ารวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีในงานประกอบด้วย การประกวดแข่งขันส้มต�าล�า

ซิ่งชิงแชมป์สากทองค�า การแข่งขันกินข้าวปุ้นสูตรเด็ด ๗ ย่านน�้า และปิดท้ายด้วย

กิจกรรมช่วงค�่าคือ ประกวดเทพีสงกรานต์นครพนม โดยตลอดทั้งวันได้รับความสนใจ

จากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจ�านวนมาก

 ภายในงาน  “สงกรานต์นครพนม  รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย-ลาว ๒๕๖๒” มีการ
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วนัเทศบาล

 วันที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก

สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองนครพนมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลซึ่ง

ถือเป็นวันส�าคัญของเราชาวท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้มีขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ทั้งนี้ เพื่อ

ตระหนักถึงบทบาท และความส�าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลซึ่งได้จัดงานขึ้นที่ส�านักงานเทศบาลเมือง

นครพนม

 โดยในวันดังกล่าวนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้น�าคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล

เข้าสักการะศาลหลักเมือง  เพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นได้มีพิธีท�าบุญตักบาตร  ที่ห้องประชุมศรีวรขานชั้น ๕ อาคาร

ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมทั้งได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานจ้างดีเด่น และได้จัดให้มีกิจกรรมพัฒนา

บริเวณอาคารส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม   และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

ทั้ง ๖ แห่ง ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามหลัก  ๕ ส.

 นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้างของเทศบาลเมือง

นครพนมได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน ที่บริเวณหน้าอาคารส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนมโดย นายนิวัต  

เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  ได้โชว์ฝีมือการท�าอาหารในเมนู  “ไข่เจียวนายก”  ให้ผู้มาร่วมงานได้ชิมกัน

อีกด้วย



 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม น�าคณะผู้บริหาร 

และพนักงานเทศบาล ร่วมจัดงานประเพณีบุญเดือน ๗ หรือบุญซ�าฮะเมือง (บุญช�าระเมือง) ณ วัดโอกาสศรีบัว

บาน โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

 ประเพณีบุญเดือน ๗ บุญซ�าฮะเมือง หรือบุญช�าระเมือง เกิดขึ้นตามความเชื่อว่า เมื่อถึงเดือน ๗ต้อง

ท�าบุญช�าระล้างจิตใจให้สะอาดเพื่อปัดเป่ารังควาญ สิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกจากชีวิตและหมู่บ้านซึ่งบางท้องถิ่น

เรียกประเพณีนี้ว่า “บุญเบิกบ้าน”

 สมัยหนึ่งในเมืองไพสาลี ได้เกิดข้าวยากหมากแพงและฝนแล้ง ผู้คน ช้าง ม้า วัว ควาย ล้มตายลงเป็น

จ�านวนมาก เกิดมีอหิวาตกโรคระบาด ทั่วทั้งเมืองเต็มไปด้วยซากศพ เจ้าเมืองผู้ปกครองเมืองไพสาลีจึงได้ไปทูล

อาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์อีก ๕๐๐ รูป เสด็จจากกรุงราชคฤห์มายังเมืองไพสาลีโดย

ทางเรือ เพื่อมาขจัดปัดเป่าหรือว่ามาช�าระเสนียดจัญไรที่เกิดขึ้น การเดินทางในสมัยนั้นใช้เวลาเดินทางถึง ๗ วัน 

จึงเสด็จมาถึงเมืองไพสาลีได้ พอเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงแล้วเกิดฝนตกห่าใหญ่ในเมืองมีน�้าท่วมระดับประมาณ

หัวเข่า น�้าที่ท่วมนั้นกลายเป็นผลดีแก่เมืองไพสาลี โดยได้พัดพาเอาซากศพของคนและสัตว์ลงสู่แม่น�้าและไหล

ออกสู่ทะเลในที่สุด ในครั้งนั้นพระองค์ได้ท�าน�้ามนต์ใส่บาตร ให้พระอานนท์น�าน�้ามนต์นั้นไปพรมจนทั่วพระนคร 

โรคภัยไข้เจ็บก็ระงับดับหายไปด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าและน�้าพุทธมนต์นั้น คนโบราณอีสานอาศัยความ

เชื่ออันนี้ จึงได้พากันท�าเป็นประเพณี เมื่อถึงเดือน ๗ ของทุกๆปี ก็จะพากันท�าบุญช�าระบ้าน ช�าระเมืองอยู่เป็น

ประจ�า
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ประเพณีบุญเดือน ๗ (บุญซ�ำฮะเมือง)



 เทศบาลเมืองนครพนม โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมได้ด�าเนินการโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ของเทศบาลเมืองนครพนม ในห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

 วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายโชคดี มังคละคีรี รองนายก

เทศมนตรี  ออกตรวจสอบการด�าเนินการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยก

เจ้าพระยา (ถนนบ�ารุงเมือง ตัดกับถนนเฟื่องนคร) ซึ่งได้ด�าเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  ที่ต้องการให้

ประชาชนได้สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น

 วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วม

จัดกิจกรรมโครงการชุมชนร่วมใจปลอดภัยจากไข้เลือดออก ณ 

ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธาน

เปิดโครงการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงาน “มหกรรมการจัดการศึกษา

ท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งที่ ๒๗ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ซึ่งจะจัดขึ้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน

ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ 

นายโชคดี  มังคละคีรีรองนายกเทศมนตรี และนายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธาน

เปิดโครงการเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) โดยมีนายอภิรักษ์  วระกุล ผู้อ�านวยการ

สถานศึกษา กล่าวต้อนรับ

 วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม    มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิ

ริยบุญญา  รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกัน และ

บรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล ออกตรวจ

สอบและท�าการตักดินที่อุดตันท่อระบายน�้าและจุดสูบน�้าเพื่อเตรียม

รับมือจากฝนตกและน�้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน เพื่อจะได้ท�าให้ระบาย

น�้าได้คล่องตัวขึ้น

 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิ

ริยบุญญารองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะท�างาน

หมู่บ้านมั่นคงเมืองนครพนม เพื่อติดตามผลการท�างานในแต่ละเดือน
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กำรด�ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของเทศบำล

ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน

ด้ำนสังคมและชุมชน

ด้ำนกำรศึกษำ



 นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกท�าการ
พ่นหมอกควันก�าจัดยุงลาย พร้อมทั้งท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณพื้นที่สถานศึกษา
และชุมชนทั้ง ๒๕ ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ระหว่างวัน
ที่๔ มิถุนายน – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม น�าคณะผู้บริหารร่วมงานพิธีร�าลึก 

๑๒๙ ปี วันคล้ายวันเกิด ประธานาธิบดี โฮจิมินห์ พร้อมมอบเงิน

สนับสนุน จ�านวน ๓๐,๐๐๐ บาท ณ หมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนาม

 วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายก
เทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ ปลัด
เทศบาลเมืองนครพนม พร้อมกับคณะผู้บริหาร จัดการประชุมยก
ร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครพนม ตามพระราชบัญญัติการสา
ธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕ 
ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายก

เทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี              

รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาภิบาล น�ารถฉีด

น�้ายาจุลินทรีย์ฆ่าเชื้อบ�าบัดน�้าเสีย ที่ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือด

ร้อนให้ประชาชนในเขตชุมชนวัดทุ่งประชานารถ

 วันที่ ๒๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองนครพนม น�า
โดย นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วม
กับจังหวัดนครพนม ให้การต้อนรับนักปั่นที่มาร่วมงานมหกรรม
แข่งขัน  จักรยานทางไกลประเทศลุ่มแม่น�้าโขงปี ๒๕๖๒ (The 
Great Mekong BikeRace ๒๐๑๙) นครพนม – สกลนคร – 
มุกดาหาร

 วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายก
เทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวิทยา  ประเสริฐ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ของเทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕ 
เทศบาลเมืองนครพนม
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ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ด้ำนเศรษฐกิจ

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร



ชมรมพลเมืองอาวุโส/อสม.
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 วันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมเป็นประธาน

ในการมอบเงินสวัสดิการชมรม อสม.  เทศบาลเมืองนครพนม  ให้แก่สมาชิกชมรม  โดยมีนายโชคดี  มังคละคีรี 

รองนายกเทศมนตรี เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสมาชิกชมรม อสม. เทศบาลเมืองนครพนม 

ร่วมด้วย

 วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร 

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนชมรม อสม.เทศบาลเมืองนครพนม ณ ห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น ๕ 

อาคารส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนมโดยมีนายสยาม ศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานใน

พิธีดังกล่าว

 วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  พร้อมด้วย

นายวรวิทย์  เจริญวัชระ  เลขานุการนายกเทศมนตรี   ได้เป็นประธานเปิดโครงการออกก�าลังกายผู้สูงอายุบ้าน

ใต้  ณ  บริเวณหน้าวัดพระอินทร์แปลง



 วันที่ ๑๗  เมษายน ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และนายโชคดี มังคละคีรี รอง

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมพิธีเปิดงานบุญเดือน๕ บูชาพระธาตุนคร ณ วัดมหาธาตุ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โดยได้รับเกียรติจากนายเอกราช  มณีกรรณ์ นายอ�าเภอเมืองนครพนมเป็นประธานในพิธี

 งานบุญเดือน ๕ บูชาพระธาตุนคร หรือ งานฉลองสมโภชพระธาตุนคร จัดขึ้นเป็นประจ�าในวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๕ 

ของทุกปี เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวนครพนม และท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา

 วันที่ ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒน

ศักดิ์  เจียวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในงานพิธีเถราภิเษก (ฮดสรง) ฉลองสัญญาบัตรเปรียญพระมหา

ประภาส สุภัทโท สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค ณ วัดศิริพุทธราราม บ้านท่าควายอ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร 

ร่วมกับประธานชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ทั้ง ๒๕ ชุมชน ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหา

ปัจจัยซื้อโลงเย็นถวายวัดกลาง ยอดเงินทั้งหมดได้ ๒๑๘,๙๑๐ บาท ถวาย ณ วัดกลาง อ�าเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม

งำนพิธีเถรำภิเษก  (ฮดสรง)

ผ้ำป่ำสำมัคคี เทศบำลเมืองนครพนม 
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 วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล

เมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม ท�าหน้าที่เป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับ คณะนักแสดงและทีมงานจากละครเรื่อง “เพลิง

นาคา”น�าโดย บอย - ปกรณ์,พรีม- ริณดา,อั้ม- อธิชาติ และโอ๊ต- ธารา ที่เดินทางมาประกอบพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนา

คราช ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช อ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 ละครเรื่อง “เพลิงนาคา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับพญานาคที่มีชื่อว่า“สิงหานาคราช”ที่มีความโกรธแค้น เพราะถูกน้องชาย 

“กุมภนาคราช” กักขังด้วยมนต์อาลัมพายน์นับร้อยปี เมื่อมนต์เริ่มเสื่อมลงเขาจึงกลับมาเพื่อท�าลายล้างน้องชาย และตระกูล

นาคพิทักษ์ให้ล่มสลาย “เธียร” ทายาทผู้สืบเชื้อสายมาจากตระกูลนาคพิทักษ์ คือคนเดียวที่จะสามารถต่อกรกับเขาได้ โดยได้

รับความช่วยเหลือจาก “ริว” น้องชายของ “รอยจันทร์” หญิงอันเป็นที่รักซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ – พฤหัสบดี ทางช่อง ๓

 และในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม และหน่วยงาน

ราชการในจังหวัดนครพนม ก�าหนดจัดงาน “บวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช ประจ�าปี ๒๕๖๒” โดยในปีนี้ ได้รับความสนใจ

จากดารานางเอกสาวชื่อดังของเมืองไทย ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ ที่จะมาร่วมร�าบวงสรวงในพิธีเปิดงาน พร้อมสาวงาม ๘  

เผ่ากว่า ๓,๐๐๐ชีวิต ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อีกด้วย

บวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราช



 ตอนที่ ๑๒ : เจ้าหน้าที่เทศกิจมีฐานะเป็น “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราช
บัญญัติรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
หรือไม่ ?
    	 เทศกจิเป็นต�ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มหีน้ำที่
หลักในกำรรักษำควำมสงบและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ท้องถิ่นที่รับผิด
ชอบ	 และบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดท้องถิ่น	 ไม่ว่ำจะเป็นกำร
อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจร	 กำรจัดระเบยีบพื้นที่จ�ำหน่ำยสนิค้ำในที่หรอืทำงสำธำรณะ	 เช่น	 กำรจ�ำหน่ำย
สนิค้ำในตลำด	กำรหำบเร่และแผงลอย	 เป็นต้น	 รวมไปถงึกำรกวดขัน	 เฝ้ำระวัง	 และประชำสัมพันธ์มใิห้มกีำรกระ
ท�ำผดิกฎหมำยหรอืข้อก�ำหนดท้องถิ่นในเรื่องดังกล่ำว	
	 ในกำรปฏบิัตหิน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่เทศกจิ		พระรำชบัญญัตริักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อย
ของบ้ำนเมอืง	พ.ศ.	๒๕๓๕	คอืกฎหมำยที่เป็นหัวใจส�ำคัญที่เจ้ำหน้ำที่เทศกจิใช้เป็นเครื่องมอืในกำรปฏบิัตงิำน	ซึ่ง
โดยปกตอิงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะมคี�ำสั่งแต่งตัง้ให้เจ้ำหน้ำที่เทศกจิมฐีำนะเป็น	 “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” 
และให้มหีน้ำที่และอ�ำนำจตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญตฉิบับนี้	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรโฆษณำให้ประชำชนทรำบถงึ
หน้ำที่ที่ต้องปฏบิัติ	 สอดส่องและกวดขันไม่ให้มกีำรฝ่ำฝืน	 ตักเตอืนผู้กระท�ำควำมผดิ	 หรอืสั่งให้ผู้กระท�ำควำมผดิ
แก้ไขหรอืขจัดควำมสกปรกหรอืควำมไม่เป็นระเบยีบเรยีบร้อยให้หมดไป	 รวมถงึจับกุมผู้กระท�ำควำมผดิซึ่งไม่เชื่อ
ฟังค�ำตักเตอืนและด�ำเนนิคดตีำมกฎหมำยต่อไป		เป็นต้น
	 จำกบทบำทของเทศกจิตำมที่ได้กล่ำวมำในข้ำงต้น	 จงึอำจเรยีกได้ว่ำเทศกจิเปรยีบเสมอืน	 “ต�ำรวจท้อง
ถิ่น”	และมฐีำนะเป็นพนักงำนฝ่ำยปกครองหรอืต�ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ	รวมถงึกำรมี
ฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ		แต่ในปัจจุบันเทศกจิได้ถูกลดบทบำทและจ�ำกัดอ�ำนำจลงเนื่อง
จำกพระรำชบัญญัตริักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้ำนเมอืง	พ.ศ.	๒๕๓๕	(ฉบับที่	๒) 
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้มกีำรแก้ไขบทนยิำมของ	 “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”	 โดยตัดในส่วน	 “ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแต่งตัง้”	
ออกไปให้เหลอืเฉพำะปลัดและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่ำนัน้	 ท�ำให้ในกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย
ฉบับดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมล�ำบำกและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิในกำรปฏบิัตงิำน	 	 เนื่องจำกปลัดและรองปลัดเป็น
ต�ำแหน่งที่มหีน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลกำรปฏบิัตงิำนของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏบิัตใิห้ถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย	 และมหีน้ำที่
หลำยอย่ำงที่จะต้องรับผดิชอบในกำรปฏบิัตริำชกำร	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจงึได้มกีำรหำรอืไปยังกรมส่ง
เสรมิกำรปกครองท้องถิ่น	 	 ซึ่งกรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิ่นได้ตอบข้อหำรอืเรื่องดังกล่ำวโดยเทยีบเคยีงกับกรณี
ของกรุงเทพมหำนครและให้แนวทำงในกำรปฏบิัตวิ่ำ	 แม้พระรำชบัญญัตริักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบ
เรยีบร้อยของบ้ำนเมอืง	พ.ศ.	๒๕๓๕	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๖๐	จะบัญญัตใิห้เฉพำะปลัดและรองปลัดเท่ำนัน้ที่เป็น
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่	 แต่ในกำรใช้อ�ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก็ไม่ได้มขี้อควำมหรอืกฎหมำยอื่นประกอบบัญญัติ
เรื่องกำรมอบอ�ำนำจไว้โดยเฉพำะ	 ดังนัน้	 ปลัดหรอืรองปลัดจงึสำมำรถอำศัยอ�ำนำจตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
บรหิำรงำนบุคคลมอบอ�ำนำจในฐำนะ	“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”	ให้แก่ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก	ผู้อ�ำนวยกำรกอง	หรอืหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรปฏบิัตริำชกำรแทนตนเองได้๑ 
	 ด้วยเหตุดังกล่ำว	 เทศกจิจงึมใิช่และไม่อำจได้รับมอบหมำยให้เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติ
รักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบ้ำนเมอืง	พ.ศ.	๒๕๓๕	ตำมที่เคยเป็นมำอกีต่อไป	

 ๑ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๕/๙๒๙๙ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การหารือแนวทางแต่งตั้ง “พนักงานเจ้าหน้าที่” ตามพระราช

บัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕

--- 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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