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สารจากนายกเทศมนตรี
นิวัต เจียวิริยบุญญา
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เรียน พี่น้องประชาชนชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านครับ  

 พบกันอีกเช่นเคยครับกับกระผมนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ในวารสาร

เทศบาลเมืองนครพนม ฉบับแรก ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ ๓ แล้วครับที่ได้รายงาน

ผลการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองนครพนม     ให้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองนครพนม 

และประชาชนทั่วไปได้รับทราบกัน โดยฉบับนี้เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานห้วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม 

๒๕๖๒ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เทศบาลเมืองนครพนมได้ด�าเนินการทั้ง ๖ ด้าน  

 ส�าหรับผลงานในไตรมาสนี้นอกจากโครงการ/กิจกรรมข้างต้นแล้ว เทศบาลเมืองนครพนมยังได้มี

โอกาสร่วมจัดงานประเพณีส�าคัญของจังหวัดนครพนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีออกพรรษา ไหล

เรือไฟ ซึ่งปีนี้เทศบาลเมืองนครพนม   ก็ได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีสัมพันธ์   ไทย – ลาว   ชิงถ้วย

พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประจ�าปี ๒๕๖๒ อีกเช่นเคย ซึ่งได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างมากมายเหมือน

ปีที่ผ่านมา รวมถึงงาน “นครพนม Winter Festival ตอน สายลมแห่งรักริมโขง” (เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓) ก็

เป็นอีกงานหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในบรรยากาศรับลมหนาวจังหวัดนครพนมของเราเป็นอย่างมาก

ท�าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวงานในเทศกาลปีใหม่  (๒๕๖๓)  กันอย่างคับคั่ง   

 และท้ายสุดนี้  เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่  ๒๕๖๓  กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พลานุภาพขององค์พระธาตุพนม องค์พญาศรีสัตตนาคราช จงดลบันดาลให้ทุกท่าน

ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสุขสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการเทอญ 

 นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม

ด้วยรักและผูกพัน



นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ
                                                                           

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

        สวัสดีครับ >>>   พี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน
 กระผม นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ  ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม พบกับกระผมและวารสารเทศบาลเมือง

นครพนมอีกครั้งนะครับฉบับนี้ก็เป็นวารสารฉบับที่ ๑ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  (ประจ�าเดือน

ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒)  ซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้ครับ 

 กระผมขอใช้ช่องทางวารสารฉบับนี้ ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผล

การด�าเนินงานโครงการ  และกิจกรรมต่างๆ  ของเทศบาลเมืองนครพนม โดยในห้วงระยะเวลา  ๓  เดือนที่

ผ่านมา เทศบาลเมืองนครพนมภายใต้การน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

ได้เสนอญัตติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา (๒๕๖๒)  ญัตติรายงานผล

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๒) ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม

เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการก�าหนดพ้ืนท่ีผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบการจ�าหน่ายสินค้าและ

คัดเลือกผู้จ�าหน่ายสินค้า ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด�าเนินการโครงการต่างๆ จ�านวนหลายโครงการ 

ต่อสภาในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒) เพื่อให้สภาได้ทราบ อนุมัติในญัตตินั้นๆ และในการประชุมดังกล่าว ยังได้ติดตามการ

ด�าเนินงานต่างๆ ที่ประชาชนได้แจ้งขอให้ช่วยเหลือ ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ

ความผาสุขแก่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน 

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร

ของเทศบาลเมืองนครพนม อันจะมีส่วนท�าให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า

ต่อไป ท้ายนี้ กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน จง

ประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ   

บรรณาธิการแถลง 

นายสุพงศ์รัฐ อุตะมะ 

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม
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ประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๔ ประจ�าปี ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้    

    -  มีสมาชิกสภาเทศบาลลากิจ จ�านวน ๒ ราย 
    - มีข้าราชการรับโอนและบรรจุใหม่ จ�านวน ๙ ราย  

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ 

ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนครพนมตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอญัตติเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาล

เมืองนครพนมได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ�าปี

พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม  ในการ

ประชุมครั้งนี้  มีนายชิดชัย  วิพัทนะพร  ประธานสภาเทศบาลเมือง

นครพนม กล่าวเปิดการประชุม โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้ 

๕.๑ ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา

  เทศบาลเมืองนครพนม ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของนายนิวัต

  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม 

๕.๒  ญัตติผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล

  เมืองนครพนม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕.๓  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อแต่งตั้งเป็น

  คณะกรรมการก�าหนดพื้นท่ีผ่อนผันและคณะกรรมการจัดระเบียบ

  การจ�าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ�าหน่ายสินค้า โดยที่ประชุมมีมติ

  เลือกนายสมเกียรติโชติวุฒิเดชา เป็นคณะกรรมการก�าหนดพื้นที่ผ่อน

  ผันและเลือกนางอุดมพรหมอารักษ์เป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการ 

  จ�าหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จ�าหน่ายสินค้า 
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๕.๔  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ 

  ขนส่ง จ�านวน ๑ รายการ 

๕.๕  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าง 

  หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�าแม่น�้าโขง เขตนครพนม ช่วงที่ ๑

๕.๖  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับขยายผิวคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวาง 

  ท่อระบายน�้าถนนศาลากลาง (ช่วงหน้าบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด) 

๕.๗  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุงผิวจราจรถนนร่วมจิตรถวาย 

๕.๘  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุงผิวจราจรถนนสารภาณนิมิต 

๕.๙  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับด�าเนินโครงการจัดท�าป้ายสวนหย่อม 

  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  บริเวณสวน หย่อมเฉลิมพระเกียรติลานพญาศรีสัตตนาคราช 

๕.๑๐  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับด�าเนินโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมือง 

  เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคร่อม 

  ถนนนิตโย ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

๕.๑๑  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับปรับปรุงผิวจราจรถนนบ�ารุงเมือง  

  (จากแยกถนนนิตโยถึงแยกถนนราชวงศ์) 

๕.๑๒ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ 

  ระบายน�้าซอยข้างโรงแรมดาหลา ถนนอดุลยทาน 

๕.๑๓  ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย 

  แยกจากซอยสุขาวดีถึงหน้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม

  (ยงใจยุทธ) 

๕.๑๔ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมส�าหรับขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน 

  ธ�ารงค์ประสิทธิ์  

   ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆดังนี้ 

   - เครื่องออกก�าลังกายชุมชนวัดทุ ่งประชานารถที่ได้รับมอบจากเทศบาลเมืองนครพนม

    มีความช�ารุดเสียหาย ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้รับทราบและจะด�าเนินการแก้ไขให้ต่อไป
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งานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ 
และการแข่งขันเรือยาว ประจ�าปี ๒๕๖๒

 เมื่อวันที่ ๖ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองนครพนม น�าโดย

นายนิวัตเจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัด

นครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีออกพรรษาไหลเรือไฟ 

ประจ�าปี ๒๕๖๒ ริเวณเลียบริมฝั่งแม่น�้าโขงถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาล

เมืองนครพนม เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวลาว 

ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น�้าโขง และอนุรักษ์ประเพณีไหลเรือไฟอันเป็นประเพณี

โบราณของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   รวมทั้งเป็นการส่งเสริม ก า ร

ท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน และเป็นการ

ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขงอีกด้วย 

 “ไหลเรือไฟ” เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติ

สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณโดยมีความเชื่อว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชา

รอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น�้านัมทานที ครั้งที่

พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพของนาคใต้ เมือง 

บาดาล รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชา

พญานาคในล�าน�้าโขง การระลึกถึงพระคุณของ

พระแม่คงคา ขอขมาลาโทษต่อแม่น�้า ต่อสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น�้า และยังถือเป็นการ

ลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโชค
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มีลาภก�าหนดจัดในวันขึ้น ๘ ค�่า เดือน ๑๑ ถึงวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๑๑ ของทุกปี 

โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ ๖ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ รวม ๙ วัน ๙ คืนโดยได้จัดให้มี

กิจกรรมดังนี้ 

 - การไหลเรือไฟโชว์วันละ 2 ล�า และปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาค)

 - การจัดนิทรรศการวิถีคนท�าเรือไฟ,ศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของ 

  แต่ละพื้นที่  หน้าสถานที่จะท�าเรือไฟของแต่ละอ�าเภอริมฝั่งแม่น�้าโขง  

 - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน,ดนตรีโปงลาง,การประกวด B Boy,

    การแสดงดนตรีของเด็กเยาวชน,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ก�านัน   

  ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหาร อปท.การประกวดธิดาเรือไฟ ณ เวทีกลาง  หน้า

  ศาลากลางจังหวัดนครพนม 

 - การออกร้านของส่วนราชการ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

 -  การออกร้านและจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ บริเวณถนน 

  หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม 



- กิจกรรมตักมัจฉากาชาดกาชาด บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หลังเดิม

-  การจัดจ�าหน่ายสินค้าราคาประหยัดบริเวณถนนอภิบาลบัญชาและถนน 

ราชทัณฑ์โดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม 

-  กิจกรรมวันออกพรรษา ขึ้น ๑๕ค�่า เดือน ๑๑(๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) พิธีร�า 

บูชาพระธาตุพนม ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พิธีอัญเชิญ

ไฟพระฤกษ์ จากบริเวณถนนนิตโยมายัง บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พิธีทาง

ศาสนาก่อนไหลเรือไฟ และกิจกรรมแห่ขบวนเรือไฟบก พิธีเปิดมหกรรมไหล

เรือไฟจังหวัดนครพนม หลังพิธีเปิดชมการปล่อยกระทงสายการไหลเรือไฟ

จากอ�าเภอต่างๆ 

-  พิธีท�าบุญตักบาตรเทโว หน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร 

ในเช้าวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
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   นอกจากนี้ เทศบาลเมืองนครพนม ยังได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
สัมพันธ์ไทย–ลาว ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี ๒๕๖๒ 
ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลเมือง
นครพนม จัดขึ้นควบคู่ไปกับประเพณีออกพรรษา ไหลเรือไฟ เป็นประจ�าทุกปี 
ในปีนี้ได้จ�าแนกการแข่งขันออกเป็น ๔ ประเภท และมีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน
ทั้งหมด ๖๓ ล�า โดยแบ่ง ดังนี้ 
  ๑. เรือชายเล็ก ๑๐ – ๑๒ ฝีพาย จ�านวน ๒๑ ล�า 
  ๒. เรือเชื่อมสัมพันธไมตรีชาวนครพนมและเรือจาก  สปป.ลาว 
   ๓๐ – ๓๕ ฝีพาย จ�านวน ๑๘ ล�า 
  ๓. เรือชายเล็ก ๓๖ – ๔๐ ฝีพาย (โอเพ่น) จ�านวน ๑๒ ล�า 
  ๔. เรือชายใหญ่ ๕๐ – ๕๕ ฝีพาย (โอเพ่น) จ�านวน ๑๒ ล�า 



 เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับอ�าเภอเมืองนครพนม ได้จัดงาน

ประเพณีลอยกระทง ประจ�าปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ที่บริเวณสวนหลวง ร. ๙ และบริเวณลานพนมนาคา โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน

และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป แสดงความส�านึกถึง

บุญคุณของแม่น�้าที่ให้เราได้อาศัยน�้ากิน น�้าใช้ตลอดจนเป็นการขอขมาต่อ

พระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงไปในน�้าอันเป็นสาเหตุให้แหล่งน�้าไม่

สะอาด และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดนครพนม

โดยในงานได้มีพิธีบวงสรวงองค์พญาศรีสัตตนาคราชเพื่อความเป็นสิริมงคล

ก่อนเริ่มงาน จากนั้นนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ

นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้า

ส่วนราชการ ได้น�ากระทงไปลอยที่บริเวณริมแม่น�้าโขง นอกจากนี้ยังได้จัดให้

มีเวทีประกวดหนูน้อยนพมาศ ที่บริเวณลานพนมนาคา และเวทีประกวดธิดา

จ�าแลง (สาวประเภทสอง) ที่บริเวณสวนหลวง ร.๙ ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ประชาชนชาวนครพนมที่มาร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก 

ประเพณีลอยกระทง ประจ�ำปี ๒๕๖๒
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นครพนม Winter Festival   ตอน สำยลมแห่งรักริมโขง
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 เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมจัดงาน “นครพนม Winter Festival ตอน
สายลมแห่งรักริมโขง” ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณหอ
นาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาว โดย
มีจุดประสงค์หลักในการดึงนักท่องเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียง   รวมถึงชาว 
นครพนม มาร่วมแบ่งปันความสุข ความรัก และประสบการณ์ความประทับใจ
ร่วมกัน 
  ภายในงานมีการแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น ๓ โซน ได้แก่โซน OTOP 
of Love ณ ลานคนเมือง มีกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านหรรษาเดินแบบผ้าไทยใส่แล้ว
ไม่เชย ประกวดร้องเพลงสื่อรัก และประกวดท�าอาหารพื้นถิ่นโซน Love from 
Farms ณ เวทีย่อยลานตะวันเบิกฟ้า ภายในพื้นที่แบ่งออกเป็นอีก ๓ โซนย่อย 
คือ ๑. โซนจุดเช็คอินส�าหรับถ่ายภาพ ๒. โซนร้านค้าที่มีให้เลือกสรรกว่า ๔๐ 
ร้านค้า และ ๓. โซนสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกร ส่วนโซน
สุดท้าย Colorful of love ณ เส้นทางปั่นจักรยาน ในบริเวณนี้นักท่องเที่ยว
สามารถชมความสวยงามเพลินตาของจังหวัดนครพนม ควบคู่กับการเดินลอด
อุโมงค์ไฟความยาวกว่า ๓๐๐ เมตร ตามเส้นทางปั่นจักรยาน “สวรรค์ชาย
โขง”ส�าหรับในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังได้มีการจัดกิจกรรม Count-
down ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่บริเวณเวทีหน้าหอนาฬิกาเวียดนาม
อนุสรณ์ พร้อมรับชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง “ติ๊ก ชิโร่”
 ในปีนี้ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้จัดให้มี
กิจกรรมท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ขึ้นในเช้าวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๐๐ น. ที่บริเวณลานพญาศรีสัตตนาคราช และนอกจากนี้ยังได้มี
บริการนั่งรถรางชมเมืองนครพนมโดยไม่เก็บค่าโดยสาร เพื่อมอบเป็นของขวัญปี
ใหม่ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครพนม และนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาฉลอง
ปีใหม่ที่จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
วันละ ๒ รอบ ได้แก่รอบเช้า เวลา ๐๙.๓๐ น.  และรอบบ่าย  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  
ผู้โดยสารจะได้ชมและสัมผัสกับสถานที่ส�าคัญในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เช่น 
ลานพญาศรีสัตตนาคราช วัดมหาธาตุ อุโมงค์นาคราช วัดนักบุญอันนาหนอง
แสง พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) หอนาฬิกาเวียดนาม
อนุสรณ์ ตลาดอินโดจีน เป็นต้น 



กำรด�ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมของเทศบำล
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจการวางท่อระบายน�้าหน้าโรงเรียน

อนุบาลนครพนม เพื่อป้องกันน�้าท่วมขังในช่วงหน้าฝน ให้น�้าระบายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและได้ตรวจสอบการปรับถนนนิตโยช่วงจาก

แยกธนาคารไทยพาณิชย์ ถึงบริเวณหน้าประเสริฐผลระยะทาง ๙๐๘ เมตร เพื่อเทแอสฟัลติกคอนกรีต ให้การสัญจรไปมาของพี่

น้องประชาชนสะดวกขึ้น

    
 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบ

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม แฟลตต�ารวจบ้านน้อยหนองเค็มที่ก�าลัง

จะเริ่มก่อสร้าง และหมู่บ้านมั่นคง เพื่ออ�านวยความสะดวกในการใช้ถนนของผู้สัญจรไปมา

ด้านสังคมและชุมชน

 วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายโชคดี มังคละคีรี 

รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องออกก�าลังกายให้แก่ชุมชนวัดสารภาณนิมิต เพื่อให้ชาวชุมชนได้ใช้ออกก�าลังกาย 

ให้สุขภาพแข็งแรง

    

 วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดมหาธาตุ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองนครพนมมีอาชีพ จากการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยเทศบาลเมืองนครพนมเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรที่จ�าเป็น รวม

ถึงเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมฝั่งแม่น�้าโขง ที่อยู่ติดกับบ้านเรือนเป็นพื้นที่ในการจัดท�าแปลงผัก

 นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการสังคม ได้

ลงพื้นที่มอบผ้าห่มให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ทั้ง ๒๕ ชุมชน ตามโครงการ
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ด้านการศึกษา 

    

  วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ 

เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปีการ

ศึกษา ๒๕๖๒ ณ  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) และโรงเรียนเทศบาล ๔  (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)  

    

  วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยนายโชคดี  มังคละคีรี 

นายวัฒนศักดิ์  เจียวิริยบุญญารองนายกเทศมนตรี และนายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นประธานพิธีปิดการ

แข่งขันฟุตซอลเยาวชน  พร้อมมอบรางวัลและกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา  ณ  โรงเรียนเทศบาล ๔  (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) โดยมี 

นายอภิรักษ์  วรกุล ผู้อ�านวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ 

    

 วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒   นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  เป็นประธานเปิดโครงการเข้า

ค่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ประจ�าปี ๒๕๖๒   ของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนเทศบาล  ๕  (สมพรอภัยโส) โดยมี  

พ.ต.ท.ทวี สารกาล  ผบ.ร้อย  ตชด.๒๓๖  และนางจุติภรณ์  สุวรรณสาร  ผู้อ�านวยสถานศึกษาให้เกียรติต้อนรับ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    

 วันที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๒ นายนิวัตเจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม น�าพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม

ร่วมท�ากิจกรรม รวมใจจิตอาสา เก็บขยะในศาลากลาง และรอบศาลากลาง ซึ่งมีขยะจ�านวนมากที่ตกค้างหลังการจัดงานประเพณี

ออกพรรษาไหลเรือไฟ  ประจ�าปี  ๒๕๖๒    

   วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒   นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา   นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์

เจียวริิยบุญญา รองนายกเทศมนตรี และนายวรวิทย์  เจริญวัชระ เลขานุการนายกเทศมนตรี น�าเจ้าหน้าที่ ร่วมท�ากิจกรรมพัฒนา

ริมโขงหน้าวัดกลาง  โดยน�าไม้ไผ่และเศษขยะที่เป็นวัสดุที่เหลือใช้เก็บขึ้นมา เพื่อน�าไปก�าจัดต่อไป 
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ด้านเศรษฐกิจ 

   

 วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีไหล

เรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม  ประจ�าปี  ๒๕๖๒  ที่บริเวณลานซุ้มท�าเรือไฟอ�าเภอเมืองนครพนม  ถนนสุนทรวิจิตร 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในการสร้างประทีปเป็นพุทธบูชาใน

ช่วงวันออกพรรษาและเป็นการส่งเสริม เศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักกับประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น 

    

 วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงาน 

สมโภช “เจ้าพ่อหมื่น” ประจ�าปี ๒๕๖๒ ณลานจันทร์ส่องหล้า อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนมพร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินสนับสนุน

การจัดงานจ�านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

   

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม น�าคณะผู้บริหาร ร่วมงานแถลงข่าว 

“นครพนม Winter Festival  ตอน  สายลมแห่งรัก  ริมโขง  ๒๐๒๐” ณ  บริเวณริมฝั่งแม่น�้าโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนม 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูหนาว ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยวมา

แบ่งปันความสุข ความรัก ประสบการณ์ความประทับใจที่จังหวัดนครพนมร่วมกัน 

ด้านการบริหารจัดการ 

    

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง

นครพนม ร่วมพิธีเปิดการประชุมเรื่องการพัฒนาถนนคนเดิน เทศบาลเมืองนครพนม (Nakhonphanom Walking Street) 

วัฒนธรรมย่านการค้าเก่า เล่าเรื่องบ้านริมโขง ณห้องประชุมศรีวรขาน ชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนมโดยมีนายสยาม 

ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี 

    

 วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๒  นายนิวัติ  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม  มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์  

เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะท�างานบ้านมั่นคง เทศบาลเมืองนครพนม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๒ 

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินโครงการ ตลอดจนการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้อง

ประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕ อาคารส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม 13Nakhonphanom city Municipality



กิจกรรมส�ำคัญของเทศบำลเมืองนครพนม
กฐินสามัคคีเทศบาลเมืองนครพนม 
 วันที่   ๘   พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เทศบาลเมืองนครพนม  โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา   นายก

เทศมนตรีเมืองนครพนม  พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล  คณะครู  ตลอดจนชาว

ชุมชน ร่วมกันท�าบุญกฐินสามัคคีเทศบาลเมืองนครพนม  ประจ�าปี  ๒๕๖๒  เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์  ทอดถวาย  

ณ  วัดป่ามงคลสันติสุข ต�าบลหนองแสง อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

   

   

เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 
 วันที่ ๒๒ธันวาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมน�าคณะผู้บริหาร หัวหน้า

ส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานครู ร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน “เดิน-วิ่ง 

มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณพญาศรีสัตตนาคราช 

โดยมีนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี 
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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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	 ตอนที่	 ๑๓	 :	 ปปช.	 ชี้มูลความผิดวินัยฐานประพฤติชั่วนายกแต่ง
ตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหม่ได้หรือไม่	?	
      ตามที่ทราบกันอยู่แล้วว่า การด�าเนินการทางวินัยจะใช้ได้
เฉพาะกับผู้ที่มีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่หลักดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่า 
หากพบมีการกล่าวหาเป็นหนังสือว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดกระท�าความผิด
วินัยอย่างร้ายแรงก่อนที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นออกจากราชการ โดยไม่วาจะเป็นการ
ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีอ�านาจ
สอบสวนได้ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นออกจาก
ราชการ   ซึ่งในส่วนของพนักงานเทศบาลเองคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได้มีการก�าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการด�าเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาลท่ีออกจากราชการไปแล้วไว้
ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วนายกเทศมนตรีจะสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนอีกไม่ได้ ๑ จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นก็ท�าให้มีการตั้งค�าถามเกิดขึ้นว่าระยะเวลา 
๑๘๐ วันเป็นระยะเวลาที่เร่งรัดเกินไปจนอาจท�าให้เกิดช่องว่างของกฎหมายอันน�ามาสู่การฉวย
โอกาสของเจ้าหน้าที่ที่ต้ังใจกระท�าความผิดวินัยชิงลาออกก่อนที่ตนจะถูกแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นท�าการสอบสวนหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการถกเถียงกันมาเป็นเวลานานพอสมควร จนกระทั่ง
ปัจจุบันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลก็ได้มีการ
แก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวใหม่ เพื่อไม่ให้ระยะเวลาการด�าเนินการทางวินัยกับพนักงานเทศบาลที่
ออกจากราชการไปแล้วมีข้อจ�ากัดและเร่งรัดจนเกินไป และเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้อ�านาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการอย่าง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตลอดจนเพื่อให้หลักเกณฑ์มี
ความครอบคลุมต่อข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน  โดยมีสาระส�าคัญว่า นายก
เทศมนตรีมีอ�านาจสอบสวนพนักงานเทศบาลที่ออกจากราชการไปก่อนแล้ว ได้เสมือนว่าผู้นั้นยัง
มิได้ออกจากราชการ ซึ่งในกรณีที่มีการกล่าวหาเป็นหนังสือ โดยไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาก่อน
ออกจากราชการหรือหลังออกจากราชการก็ตามแยกออกได้เป็น ๒ กรณีดังนี้ 
 ๑. กรณีที่มีการกล่าวหาก่อนออกจากราชการว่าพนักงานเทศบาลผู้ใดมีมูลกระท�าความ
ผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่ก่อนออกจากราชการ นายกเทศมนตรีมีอ�านาจสอบสวนและสั่งลงโทษได้
ภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ  เสมือนหนึ่งว่าผู้นั้นยังมิได้ออกจากราชการ 
 ๒. กรณีกล่าวหาหลังออกจากราชการ นายกเทศมนตรีมีอ�านาจสอบสวนได้เสมือนว่าผู้
นั้นยังมิได้ออกจากราชการ แต่จะต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นท�าการสอบสวนภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นออกจากราชการ และต้องสั่งลงโทษภายในสามปีนับแต่วันที่ผู้นั้นออกจาก
ราชการ ๒   
 เอาละครับส�าหรับวันนี้ขอพักไว้เท่านี้ก่อน แล้วครั้งต่อไปจะมาเล่าต่อเกี่ยวกับการด�าเนิน
การทางวินัยกับพนักงานเทศบาลซึ่งออกจากราชการไปแล้ว ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลว่ากระท�าความผิดวินัยต่อต�าแหน่งหน้าที่
ราชการ ส�าหรับวันนี้สวัสดีครับ 

  ๑ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการ

ด�าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘, ข้อ ๒๘  

 ๒ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการ

ด�าเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘, (ฉบับที่ ๒) , ข้อ ๒๘         
         --- นิ ติ โ อ---  


