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สารจากนายกเทศมนตรี
 นายนิวัติ  เจียวิริยบุญญา

 นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม
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เรียน พี่น้องประชาชนชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านครับ 

 พบกันอีกครั้งนะครับ กับวารสารเทศบาลเมืองนครพนม ฉบับนี้ก็เป็นฉบับที่ ๓ ประจ�าปีงบประมาณ 

๒๕๖๑ (ประจ�าเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑) กระผมนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมือง

นครพนม ขอรายงานผลการด�าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม ในห้วงเดือน 

เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมได้รับทราบ ซึ่งกระผมมี

ความตั้งใจที่จะให้เมืองนครพนม เป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นเมืองแห่งความสุขส�าหรับทุกท่านครับ

 ส�าหรับห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา เทศบาลเมืองนครพนม ได้ด�าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆ มากมาย 

โดยเฉพาะงานประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาทุกปี ซึ่งกระผมเองก็ได้ให้ความส�าคัญกับทุกๆ กิจกรรม 

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม อันเป็นเสน่ห์ของเมืองนครพนม และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่อง

เที่ยวของเมืองนครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ว่า กระผมมีความตั้งใจที่จะ

สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม เพื่อให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ 

ด้านครับ

 และสุดท้ายนี้ ส�าหรับงานประเพณีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราชที่ใกล้จะถึง กระผมก็อยากจะขอ

ความร่วมมือทุกท่านในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยกันสอดส่องดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

เพื่อให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชื่นชมความงดงาม      และความยิ่งใหญ่ขององค์พญาศรีสัตต

นาคราช  พร้อมเก็บเอาความประทับใจจากการมาท่องเที่ยวในเมืองนครพนมของเรากลับไปด้วยครับ



บรรณาธิการแถลง
นายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์    

 รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม 

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม 

สวัสดีครับพี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน

 กระผมนายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์  รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม รักษาราชการแทนปลัด

เทศบาลเมืองนครพนม   รู้สึกยินดี   และดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะกับพี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุก

ท่านอีกครั้ง

 ส�าหรับวารสารฉบับนี้  จัดท�าขึ้นเป็นฉบับที่  ๓ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ประจ�าเดือนเมษายน – 

มิถุนายน ๒๕๖๑) เป็นอีกช่องทางที่เป็นเสมือนสื่อกลางที่กระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างเทศบาลเมืองนครพนม กับพี่น้องประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน โครงการ 

และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งในห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา ทางเทศบาลเมือง

นครพนม ได้ท�ากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองนครพนม กิจกรรมตามประเพณีต่างๆ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่

น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร       

การพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม อันจะมีส่วนท�าให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา

ท้องถิ่น   ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  ท้ายนี้ กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก ช่วย

ดลบันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ 
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นายนพสิทธิ์  ภัทรปิยประสิทธิ์                                                                           
รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

                                                                           
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองนครพนม



๑.   อุโมงค์นาคราช อีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ส�าคัญของเส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น�้าโขง สามารถชม 
 ทัศนียภาพที่สวยงามของล�าน�้าโขงได้กว้างไกล
๒. วัดนักบุญอันนา หนองแสง สัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ และเป็น  
 สถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง
๓. พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากตะวันตก  (ฝรั่งเศส)  ได้รับการ 
 ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
๔. หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ชาวเวียดนามสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อเป็นอนุสรณ์ และระลึก
 ถึงไมตรีของชาวไทยที่ได้เอื้อเฟื้อดูแลในช่วงที่มีการลี้ภัยสงคราม
๕. วัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนม และเป็นที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียม
๖. ลานพนมนาคา เป็นอีกจุดหนึ่งที่เทศบาลเมืองนครพนม ด�าเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อใช้ในการออก 
 ก�าลังกาย ชมทิวทัศน์ และจัดกิจกรรมต่างๆ
๗. องค์พญาศรีสัตตนาคราช  เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม  เป็นองค์พญานาคทอง  
 เหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน
๘. วัดโพธิ์ศรี เป็นที่ประดิษฐานของพระทอง  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองส�าริด  ปางมารวิชัย  และเป็น  
 พระพุทธรูปโบราณล้านช้าง
๙. วัดกลาง เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนมอีกแห่งหนึ่ง  ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่  ๓  องค์  คือ  
 หลวงพ่อพระองค์ตื้อ หลวงปู่สังกัจจายณ์ และหลวงพ่อแท่นลายดอก พร้อมเรือแข่ง “เรือนางพญา 
 ศรีโคตร”
๑๐. วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างเมืองนครพนม มีพระธาตุนคร ซึ่งเป็นพระธาตุประจ�าวัน
 เกิดของผู้ที่เกิดในวันเสาร์
๑๑. วัดพระอินทร์แปลง   มีองค์พระประธานนามว่า  “หลวงพ่อพระอินทร์แปลง”  ประดิษฐานอยู่ใน
 พระอุโบสถ

เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น�้าโขง

05

 “เส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น�้าโขง”  เกิดจากจังหวัดนครพนมโดยส�านักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ

เทศบาลเมืองนครพนม   ด�าเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น�้าโขงบางส่วนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัด

นครพนม เนื่องจากบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนมเริ่มคึกคักมากขึ้น ภายหลังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมือง

แห่งความสุขในปี ๒๕๕๘ จากส�านักงานสถิติแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษประตูสู่อาเซียน และยังเป็นเมือง

ที่ได้เปรียบในเรื่องความสวยงามของทิวทัศน์ที่ติดกับล�าน�้าโขง  

 การด�าเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น�้าโขง คู่ขนานไปกับถนนสุนทรวิจิตร เพื่อให้นักท่องเที่ยว

ที่มาปั่นจักรยาน หรือแม้แต่มาเดินชมทัศนียภาพอันสวยงามของจังหวัดนครพนม ได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม ซึ่งถนนสุนทรวิจิตรนี้ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเมืองนครพนม และเป็นที่ตั้งของสิ่งปลูก

สร้างเก่าแก่มากมายตลอดริมทาง หากมีโอกาสได้มาสัมผัสกับเส้นทางจักรยานเลียบริมฝั่งแม่น�้าโขง จะได้พบกับสถานที่ท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง ๑๑ แห่ง ได้แก่



สภาเทศบาลเมืองนครพนม อนุมัติงบจ่ายขาดเงินสะสม
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาเทศบาล

เมืองนครพนม ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ�า

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม 

ในการประชุมครั้งนี้มีนายชิดชัย วิพัทนะพร ประธานสภา

เทศบาลเมืองนครพนม กล่าวเปิดประชุม โดยการประชุมมี

สาระส�าคัญดังต่อไปนี้ 

-  ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานสภาได้แนะน�าพนักงานครูโอนย้ายมาด�ารงต�าแหน่งที่เทศบาลจ�านวน ๓ คน

-  ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๒    

   ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

-  ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑  

   ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) ของเทศบาลเมืองนครพนม

-  ระเบียบวาระที่  ๔ – ๙  พิจารณาญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค�าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และการโอนเงินงบ 

   ประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส�านักงาน ของเทศบาลเมืองนครพนม

- ระเบียบวาระที่  ๑๐  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนมเป็นกรรมการ  ในคณะกรรมการ 

  บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งได้มีการเสนอชื่อ นางสาวนิรมล  ปาละเสริฐ  

  และ นางวาสนา  ฉายาเวทย์
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 วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายก
เทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ พนักงานเทศบาล และคณะครู ร่วมพิธีงานวันเทศบาล ประจ�าปี ๒๕๖๑ โดยนายก
เทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ได้น�าพนักงานเทศบาลร่วมไหว้ศาลหลักเมือง ศาลพระพรหม 
และศาลพระภูมิ ประกอบพิธีทางศาสนาและอ่านสาร “วันเทศบาล” จากพลเอก อนุพงษ์ 
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานดี
เด่น ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม และในเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้น�า
พนักงาน เจ้าหน้าที่ออกร่วมใจพัฒนา  สวนชมโขง และบริเวณรอบส�านักงานเทศบาลเมือง
นครพนม โดยการตัดหญ้า ทาสี ตัดแต่งกิ่งไม้ให้ดูสวยงาม
 โดยวันเทศบาลมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของไทยให้ทันสมัยเช่น
เดียวกันกับนานาอารยประเทศ โดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทย ในรูปแบบสุขาภิบาล และเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ได้มีการ
ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๗๖ 
ก�าหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น จึงได้มีประกาศใช้
พระราชบัญญัติ จัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. ๒๔๗๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
 ด้วยบทบาทหน้าที่บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข เชิงบริการของเทศบาลก่อเกิดประโยชน์
อย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ก�าหนดให้ วันที่ 
๒๔ เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลนับตั้งแต่ปี ๒๕๓๓ เป็นต้นไป วันเทศบาล จึงมีความ
หมายต่อคนเทศบาลที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนางาน และก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นเคียงข้างการ
มีส่วนร่วมของประชาชนไม่ว่าร่วมคิด ร่วมท�า  หรือร่วมตรวจสอบ เพื่อให้บรรลุปรัชญาแห่ง
รากฐานประชาธิปไตยของเทศบาลคือ เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน
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งานวันเทศบาล ประจ�าปี ๒๕๖๑



 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมือง
นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร น�าหัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ตลอดจนชาวชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรม “นครพนมพา
ม่วน ชวนปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ” ตามโครงการ
นันทนาการเพื่อเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนครพนม ณ สวนหลวง ร.๙ เทศบาลเมืองนครพนม 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองนครพนมจัด  ขึ้นเป็น
ประจ�าทุกวันพุธ เพื่อสนับสนุนให้ชาวเทศบาลเมือง
นครพนมมีจิตใจแจ่มใส มีร่างกายที่แข็งแรง  

   วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบ
หมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิด การแข่งขันเซปักตะกร้อ “ต่อต้านยาเสพ
ติด” ณ สนามกีฬาชมรมตะกร้ออาวุโส นครพนม

08

สุขภาพและพลานามัย Healthy



  วันศุกร์ที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๖๑  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  พร้อมคณะผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนม มอบสวัสดิการชมรมพลเมืองอาวุโส  และชมรม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน  (อสม.)  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  เป็นประธานการประชุม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน หรือ อสม. และมอบค่าป่วยการแก่ อสม. ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  พร้อมทั้ง

พบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวอสม.  โดยมีนายโชคดี มังคละคีรี และนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา  รองนายกเทศมนตรีฯ และ

หัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมประชุมด้วย ที่บริเวณห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและนายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนครพนม ร่วมเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดระบบดูแลระยะยาว     ด้าน

สาธารณสุข ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนดูแลรายบุคคล ณ ศูนย์พัฒนา

คุณภาพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ชั้น ๔ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม

 เทศบาลเมืองนครพนม โดยนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้า

หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมมอบของเยี่ยมเพื่อเป็น

ก�าลังใจให้กับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมืองนครพนม ได้ให้ความ

ส�าคัญ และด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง   
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ชมรมพลเมืองอาวุโส และชมรม อสม.



....ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
 วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  และคณะผู้

บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบลภูผาแดง  อ�าเภอหนองวัว

ซอ จังหวัดอุดรธานี ที่ได้จัดท�าโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการศึกษา และคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลต�าบลโนนสูงเปลือย อ�าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด

หนองบัวล�าภู  ณ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม  (ยงใจยุทธ)      
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 วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายด�ารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นครพนม พร้อมด้วยนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ให้การต้อนรับคณะ

ทัศนศึกษาดูงานเทศบาลต�าบลช่อแฮ จังหวัดแพร่ ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการขยะแบบครัวเรือน ณ ห้องทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕ เทศบาลเมือง

นครพนม

 วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  มอบหมายให้

นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงาน

จากเทศบาลต�าบลนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานในหัวข้อ การบริหารจัดการที่ดี แหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕ ส�านักงาน

เทศบาลเมืองนครพนม   



 วันที่  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมือง

นครพนม ได้มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา  รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  เป็นประธาน

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ 

หอประชุมกันเกรา โรงเรียนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ – ๓๐ 

เมษายน  ๒๕๖๑

ระบบการศึกษา  Education
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 วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 

และนายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี 

เป็นประธานเปิดการแข่งขันคัดเลือกนักเรียน    เพื่อเป็นตัว

แทนร่วมการแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒๖ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ 

ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม



ข่าวสารชุมชน   Community

 วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมชาย 

วิทย์ด�ารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายนิวัต 

เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้

บริหารเทศบาลเมืองนครพนม เป็นประธาน     ในการประกอบ

พิธีอัญเชิญ พระติ้ว-พระเทียม พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของ

 วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชุมชนวัดโอกาสร่วมกับจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมือง

นครพนม โดยการน�าของนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมประกอบพิธีบายศรีพระ 

– งานบุญซ�าฮะเมืองนครพนม ณ วัดโอกาสศรีบัวบาน โดยมีนายสมชาย วิทย์ด�ารงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครพนม  เป็นประธาน  งานประเพณีบุญเดือน ๗ (บุญซ�าฮะเมือง) ประจ�าปี ๒๕๖๑

 บุญซ�าฮะหรือช�าระ   เกิดตามความเชื่อที่ว่าเมื่อถึงเดือนเจ็ดต้องท�าบุญช�าระจิตใจให้สะอาดและเพื่อ 

ปัดเป่า    รังควาญสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้าน บางท้องถิ่นเรียกประเพณีนี้ว่า “บุญเบิกบ้าน” ซึ่งมีพิธีกรรม

ทั้งทางศาสนาพุทธ และไสยศาสตร์ ในวันงานชาวบ้านจะพากันน�าภัตตาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ และ

ร่วมกันฟังเทศน์ฟังธรรม รวมทั้งมีการเซ่นไหว้ศาลหลักบ้าน เพื่อขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติและช่วย

ขับไล่สิ่งไม่ดีไม่งามออกไปจากหมู่บ้าน  ให้บ้านเมืองเกิดความเป็นสิริมงคล

งานประเพณี สรงน�้าพระติ้ว - พระเทียม

ประเพณีบุญเดือนเจ็ด (บุญซ�าฮะเมือง)
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จังหวัดนครพนม ประดิษฐานในวิหาร  หอแก้ว วัดโอกาสศรีบัวบาน มาให้พุทธศาสนิกชนได้ประกอบพิธีสรงน�้า

ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติมาช้านาน ส�าหรับพิธีดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ ตาม

หลักความเชื่อว่าจะท�าให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ฝนจะตกถูกต้องตามฤดูกาล และก่อนจะมีพิธีสรงน�้า

พระติ้วพระเทียม ที่ชุมชนวัดโพธิ์ศรี ได้จัดพิธีงานสรงน�้าพระทอง – พระเทียม ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่

เมืองนครพนมเช่นเดียวกัน เป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดควบคู่กันมานาน หลังประกอบพิธีฝนได้ตกลงมาอย่างหนัก

ที่นครพนม ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้จะมีให้เห็นเป็นประจ�าทุกปี



กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ศพผู้มีรายได้น้อยและยากจน   
 นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  พร้อม

ด้วย นายโชคดี  มังคละคีรี  นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญา และนายวิทยา  

ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม สมาชิกสภาเทศบาล

เมืองนครพนม ร่วมกับ ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม  

คณะกรรมการวัด กรรมการชุมชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้

จัดท�ากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ศพผู้มีรายได้น้อยและยากจนขึ้นที่วัด

มหาธาตุ

 ในกรณีที่ผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือยากจน ญาติผู้เสียชีวิต

สามารถขอหีบบรรจุศพ  (โลงศพ)  ได้ที่วัดมหาธาตุ  และในการฌาปนกิจ

ศพหรือเผาศพแต่ละครั้ง ญาติผู้เสียชีวิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

ไม่ว่าจะเป็น   ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง  ค่าสัปเหร่อ  ค่าจัดสถานที่ในวันเผาศพ 

อีกท้ังกองทุนยังมีรถยนต์อ�านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายศพไปยัง

สถานที่ต่างๆ ตามที่ ญาติผู้เสียชีวิตร้องขอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน

 กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ศพผู้มีรายได้น้อยและยากจน เกิด

จากแนวคิดของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 

ที่ไม่อยากให้ญาติผู้เสียชีวิตเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการจัด

งานศพ จึงได้มีการจัดกองทุนดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ใช้เงินจากกองทุนดัง

กล่าว ด�าเนินการจัดงานศพทั้งหมด

 จนถึงวันนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนฌาปนกิจ

สงเคราะห์ศพผู้มีรายได้น้อยและยากจนแล้ว ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท      

ท่านใดมีความประสงค์จะร่วมท�าบุญในครั้งนี้  สามารถติดต่อสอบถามท�าบุญ   

ได้ที่เทศบาลเมืองนครพนม  หรือ  นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศ

มนตรีเมืองนครพนม  โทร. ๐๔๒-๕๑๒๐๐๕ หรือ  พระครูกิติสุตานุยุต 

รองเจ้าคณะอ�าเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ได้ทุกวัน
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 ส�าหรับชาวพุทธแล้วความเชื่อในเรื่องของพญานาค เป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดย

จังหวัดนครพนมได้จัดสร้างองค์พญาศรีสัตตนาคราชขึ้นมาด้วยโลหะทองเหลืองทั้งตัว  ขนาดความสูงกว่า  ๑๐  เมตร กว้าง 

๖ เมตร มีลักษณะขดตัวและชูเศียร ๗ เศียร พ่นน�้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น�้าโขง ตามความเชื่อและความ

ศรัทธาของพี่น้องชาวไทยและชาวลาว    เกี่ยวกับองค์พญานาคที่คอยดูแลปกปักษ์รักษาผู้คนในแถบลุ่มน�้าโขงและองค์พระ

ธาตุพนม ซึ่งจะมีการจัดงานบวงสรวงพญาศรีสัตนาคราชในเดือน ๗ เป็นประจ�าทุกปี 

 ในปีนี้จะมีกิจกรรมทั้งสิ้น  ๗  วัน  ๗  คืน ระหว่างวันที่  ๗  ถึง  ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๖๑  ที่บริเวณแลนด์มาร์ค

พญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  โดยกิจกรรมในแต่ละวันจะประกอบไปด้วยพิธีถวายผ้าห่ม

พระธาตุ  เทียนพรรษา   ผ้าอาบน�้าฝน   ร�าบูชาพระธาตุประจ�าวันเกิดและสวดมนต์เสริมบารี   พิธีบวงสรวงและร�าบูชาพญา

ศรีสัตตนาคราช  ในแต่ละวันจะมีชาวนครพนมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม ชนเผ่า 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติสลับสับเปลี่ยนกัน

มา  ร�าประกอบพิธี   ทั้งนี้ส�าหรับคนที่รักสุขภาพก็มีกิจกรรมปั่นจักรยาน  กิจกรรมเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ Sports for all ๔.๐ 

ซึ่งตลอดเส้นทางจะได้ชมความงดงามของทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่ใครเห็นก็อยากมาสัมผัส  หรือถ้าอยากเดินทางไปชมสถานที่

ท่องเที่ยวทางศาสนา   วัฒนธรรมและธรรมชาติในจังหวัดนครพนม   ก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวชิลล์ชิลล์   ชม  ๓  ที่สุด สู่ ๓ ยอด

ยิ่ง ๓ แผ่นดิน ที่สามารถเข้าร่วมขบวนคาราวานเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีมหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและ

ดนตรีโปงลาง การเยี่ยมชมกิจกรรมชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ร่วมสนุกกับการถ่ายภาพวาด ๓  มิติ เพื่อชิง

เงินรางวัล  และเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ขึ้นชื่อกับผลิตภัณฑ์  OTOP  จึงขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวงานบวงสรวงพญาศรีสัต

ตนาคราชในปีนี้ รับรองว่าจะได้รับทั้งแรงบุญและความสุข กับความยิ่งใหญ่ตระการตาในพิธีบูชาของชาวนครพนม หรือถ้า

โชคดีก็อาจมีรางวัลติดมือกลับไปด้วย

เชิญชวนร่วมงานบวงสรวงพญาศรีสัตตนาคราช



 ตอนที่ ๗ : การเข้าไปในอาคารหรือสถานประกอบการของเจ้า

พนักงานสาธารณสุขต้องมีหมายค้นจากศาลหรือไม่ ?

     สวัสดีครับแฟนๆ มุมนักกฎหมายเทศบาลทุกท่าน พบกับกระผม 

“นิติโอ” เป็นครั้งที่ ๗ ซึ่งวันนี้มีสาระความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการเข้าไปในอาคาร

ประเภทเคหสถานโดยไม่มีหมายค้นของศาล ว่าสามารถกระท�าได้หรือไม่

มุมนักกฎหมายเทศบาล

 ตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก�าหนดให้เจ้าพนักงานท้อง

ถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ�านาจเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและ

พระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท�าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของท้องถิ่น  หรือตาม 

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติให้อ�านาจไว้เป็นข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๓ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน” วรรคสอง “การ

เข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง  หรือการค้นเคหสถานหรือที่รโหฐานจะกระท�า

มิได้ เว้นแต่มีค�าสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ” ประกอบกับการเข้าไปดัง

กล่าวนี้  มาตรา ๔๔  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้ก�าหนดให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขจะต้องแสดงบัตรประจ�าตัวตามแบบที่ก�าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคล

ซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

 ดังนั้น การเข้าไปของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระ

ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น การเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ หรือการตรวจสถานที่โรงงานที่ก่อเหตุราคาญ เป็นต้น จึงเป็นการใช้อ�านาจในการตรวจสอบและการ

ควบคุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เท่านั้น อันไม่ใช่เรื่องของการค้น หรือการตรวจค้น ที่จะต้องมีค�าสั่งหรือหมายของศาลแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตาม

นัยความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๙๖/๒๕๔๒

 ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศฉบับลงวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๖๐  แต่งตั้งให้ ปลัดเทศบาล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้อ�านวยการส�านัก ผู้อ�านวยการกอง หรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่ง

แวดล้อม นายแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสิ่ง

แวดล้อม นิติกร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป และสัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้า

พนักงานสุขาภิบาลเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่ระดับช�านาญงานขึ้นไป เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระ

ราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไงก็อย่าลืมขอออกบัตรประจ�าตัวเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้า

หน้าที่ท้องถิ่นกันด้วยนะครับ

--- นิ ติ โ อ--- 
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