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 นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม 03

เรียน พี่น้องประชาชนชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านครับ 
 กระผมนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม กลับมาพบกับพี่น้องชาวเทศบาลเมือง
นครพนมอีกเช่นเคยกับวารสารเทศบาลเมืองนครพนม ฉบับที่ ๒ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ขอรายงานผล
การด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเมืองนครพนม ในห้วง ๓ เดือนที่ผ่านมา ให้พ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่เคารพรักทุกท่านได้รับทราบครับ
 ในไตรมาสดังกล่าวนี้ มีโครงการ/กิจกรรมที่เทศบาลเมืองนครพนมของเราได้ด�าเนินการ ประกอบด้วย 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี ๒๕๖๒ 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย กิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ ร่วมกับ ผู้ว่าสยามและนายก
นิวัต” และการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้ง ๖ ด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้มี
การตรวจสอบ ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนที่ประชาชนใช้สัญจรในเขตเทศบาลเมืองนครพนม, ด้านสังคมและ
ชุมชน มีการออกให้ความรู้และส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชน, ด้านการศึกษาได้สนับสนุนนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม  ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและด้านต่างๆ, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ, ด้านเศรษฐกิจ เทศบาลเมือง
นครพนมได้ร่วมจัดและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและงานประเพณีท้องถิ่น  เช่น งานเทศกาลตรุษจีน  และการ
เตรียมงานประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานประจ�าปีที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก, ด้านการบริหาร
จัดการ ได้มีการจัดอบรมมอบหมายนโยบายและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในการนี้อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ขอให้ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของ
ร้านตนเอง รวมทั้งการให้บริการที่อบอุ่นและประทับใจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมือง
นครพนมของเรา สมดังกับชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความสุข “สุขที่สุดที่นครพนม” และขอขอบคุณส�าหรับความร่วม
มือของพี่น้องที่มีให้กับเทศบาลด้วยดีเสมอมา

สารจากนายกเทศมนตรี

ด้วยรักและผูกพัน
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นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ
                                                                           

ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม

        สวัสดีครับ >>>   พี่น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่าน
 กระผม นายสุพงศ์รัฐ  อุตะมะ  ปลัดเทศบาลเมืองนครพนม รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบปะกับพี่

น้องชาวนครพนมที่เคารพรักทุกท่านอีกครั้ง

 วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ ๒ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ประจ�าเดือนมกราคม–มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 

กระผมขอใช้ช่องทางวารสารฉบับนี้ ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการ

ด�าเนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม โดยในห้วงระยะเวลา ๓  เดือนที่ผ่านมา 

เทศบาลเมืองนครพนม ภายใต้การน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วย

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครพนม ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนพัสดุครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง (รถราง) จ�านวน ๓ คัน จากส�านักงานจังหวัดนครพนม เพื่อมาใช้สนับสนุนแผนส่งเสริม

การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ซึ่งคาดว่าพี่น้องประชาชนชาวนครพนม และนักท่องเที่ยวจากที่อื่น

คงจะได้มีโอกาสได้ใช้บริการรถรางของเทศบาลเมืองนครพนมในเร็วๆ นี้ และในเรื่องความเป็นเมืองสะอาด 

เราได้มีกิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ ร่วมกับผู้ว่าสยามและนายกนิวัต” ซึ่งเป็นเรื่อง

ใหม่ที่เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม ต้องการขับเคลื่อนให้เมืองนครพนม โดยเฉพาะในเขต

เทศบาลเมืองนครพนมให้เป็นเมืองสะอาด ปราศจากขยะมูลฝอย สมกับได้ชื่อว่าเมืองแห่งความสุข “สุขที่สุดที่

นครพนม” 

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสาร

การพัฒนาในด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม อันจะมีส่วนท�าให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา

ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ายนี้ กระผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยดล

บันดาลให้ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญทุกประการ 

 

 

 

บรรณาธิการแถลง



ประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ�าปี ๒๕๖๒
 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สภาเทศบาล
เมืองนครพนม ได้จัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจ�าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม ในการ
ประชุมครั้งนี้  นายชิดชัย  วิพัทนะพร ประธานสภาเทศบาล
เมืองนครพนม ได้กล่าวเปิดการประชุม ด�าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ โดยมีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้
 - ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
  คือ ก�าหนดการพิธีรดน�้าศพ นายกิจจาพลหนองหลวง   
  อดีตเทศมนตรีเมืองนครพนม
 - ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา 
  เทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ�าปี   
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
 - ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม(ไม่มี)
 - ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาเทศบาล  
  เมืองนครพนมตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
 - ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ญัตติที่เสนอสภาเพื่อทราบและ 
  พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้
  ๕.๑   ญัตติรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐   
   ถึงวันที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑)  ของเทศบาล  
   เมืองนครพนม
  ๕.๒  ญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนพัสดุครุภัณฑ์  
   ยานพาหนะและขนส่ง (รถราง) จ�านวน ๓ คัน  
   จากส�านักงานจังหวัดนครพนม
 - ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ก�าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  
  สมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ก�าหนด   
  วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่อง  อื่นๆ  สมาชิกสภาเทศบาล
  เมืองนครพนม   ขอให้เทศบาลเมืองนครพนมปรับปรุง  
  แก้ไขปัญหาน�้าเน่าเสียของชุมชนวัดทุ่งประชานารถ ซึ่ง  
  คณะผู้บริหารได้รับทราบปัญหาและจะเร่งรัดเข้าแก้ไข  
  โดยเร็ว 05
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 วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมือง
นครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ ที่บริเวณส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนมโดยการจัดงานดังกล่าว
ได้รับเกียรติจาก นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มาเป็น
ประธานในพิธี 
 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีกลาง กิจกรรมแจกรางวัล 
บูธกิจกรรมจากส�านัก/กองต่างๆ และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ทั้ง ๖ 
แห่ง  ร่วมด้วยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้สร้างความความสนุกสนาน
ให้กับเด็กๆ และเยาวชนที่มาร่วมงานได้ไม่น้อย
 นอกจากนี้ เทศบาลเมืองนครพนมยังได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สัมผัสประสบการณ์
กระโดดหอซึ่งดูแลความปลอดภัยโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การปลูก
จิตส�านึกในการรักษาความสะอาดโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้งผ่านกิจกรรมสนุกๆ 
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และการถ่ายภาพนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมือง
นครพนมของกองวิชาการและแผนงาน ซึ่งจะเปิดให้เด็กๆ เข้าชมห้องนายกเทศมนตรี
พร้อมถ่ายรูปดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

วันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๒



 วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายนิวัต   เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม น�าคณะผู้บริหาร และพนักงาน

เทศบาลเมืองนครพนมเข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรบ�าเพ็ญกุศลและ

วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอม

เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจ�าปี ๒๕๖๒   

ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  บริเวณด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

อ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
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วันท้องถิ่นไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๒

 ตามประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ (ร.ศ. ๑๑๖) สุขาภิบาลแห่งแรกของไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขต

กรุงเทพมหานคร เรียกว่า “สุขาภิบาลกรุงเทพ” โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชก�าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖ ขึ้น โดยผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพ

ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาล ตามที่ทรงทอดพระเนตรมาจาก

การเสด็จประพาสต่างประเทศหลังจากนั้น ๘ ปี คือในวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘ (ร.ศ. ๑๒๔) พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะต�าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็น 

“สุขาภิบาล” เรียกว่า “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ซึ่งถือว่าเป็นสุขาภิบาล “หัวเมือง” แห่งแรกของไทย ในปัจจุบันคือ 

“เทศบาลนครสมุทรสาคร”

 จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ถือเป็นจุดเริ่มต้น

ของการกระจายอ�านาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันน�าไปสู่การวางรากฐาน

การปกครองระบอบประชาธิปไตยทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกาศให้วันที่ ๑๘ 

มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย โดยจังหวัดสมุทรสาคร จะมีการจัดงานประเพณี ๑๘ มีนาคม สุขาภิบาลท่า

ฉลอม เป็นประจ�าทุกปี พร้อมๆ กับหลายจังหวัดทั่วประเทศ



 วันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒  นายนิวัต  

เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบ

หมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี

พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างออกส�ารวจเพื่อด�าเนินการ

ก่อสร้างถนนบริเวณชุมชนวัดสว่างสุวรรณารามและ

ชุมชนหนองบึก  ตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

เมืองนครพนมที่ต้องการด�าเนินการปรับปรุงถนน

ทุกสายในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ให้เป็นถนน

คอนกรีตเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน

 วันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายนิวัต  

เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบ

หมายให้นายโชคดี  มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี

ออกส�ารวจและตรวจสอบการวางท่อระบายน�้าที่

บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม ว่าเป็นไป

ตามแบบหรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบร่องระบายน�้า

เดิมที่มีอยู่เพื่อด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้น�้าระบาย

ได้ดียิ่งขึ้น

 วันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  นายนิวัต  

เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม น�า

เจ้าหน้าท่ีกองช่างออกส�ารวจความเรียบร้อยของ

การซ่อมแซมและปรับปรุงผิวถนนบริเวณรอบ

ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม เป็นถนนพารา

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสม)
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การด�าเนินงานโครงการ/กจิกรรมของเทศบาล

ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

 เทศบาลเมืองนครพนม โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้

ด�าเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) 

ให้สอดคล้องกับหลักยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน ของเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อขับเคลื่อนเมืองนครพนม ให้เป็น

เมืองที่น่าอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวนครพนม และเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากจะเดินทางมาและกลับมา

เที่ยวซ�้า โดยการด�าเนินโครงการและกิจกรรมในห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้



 วันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมได้มอบหมายให้ศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองนครพนม ได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพโดยวิธีการ

ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ วัดความดัน ให้กับประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองนครพนมเป็นกรณีพิเศษ ณ ส�านักงานเทศบาลเมือง

นครพนม

 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองนครพนม  

โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา  นายกเทศมนตรีเมือง

นครพนม  ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม   จัดท�าโครงการหน่วย

สาธารณสุขเคลื่อนที่  โดยการออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน

โรคต่างๆ ในบ่อขยะเทศบาลเมืองนครพนม และตรวจสุขภาพ

ของพนักงานเก็บขยะ

    วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วม
แสดงความยินดีกับเด็กชายปองภพ  พาน-เทียนทองนักเรียน
จากโรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) ที่ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง จากการเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันคน
เก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บริหารโดยนายอภิรักษ์  
วรกุล ผู้อ�านวยการสถานศึกษา

 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมือง

นครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับฟังการบรรยายเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ และ

การแก้ไขบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองนครพนมจากนายประกอบ  อิ่มเสมอ ผู้

อ�านวยการกองช่างสุขาภิบาล

        วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหาร ร่วม
แสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียน
เทศบาล  ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี)  ที่ชนะเลิศการประกวด
โรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจ�าปี  ๒๕๖๑  ระดับประเทศ ใน
หัวข้อ “โรงเรียนธนาคาร เก่งกาจ ฉลาดออม” เมื่อวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
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ด้านสังคมและชุมชน

ด้านการศึกษา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 เทศบาลเมืองนครพนม โดยการน�าของนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา 

นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารของเทศบาลเมือง

นครพนม ร่วมสนับสนุนการจัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจ�าปี ๒๕๖๒ ซึ่ง

จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายก

เทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี  มังคละคีรี และนายวัฒนศักดิ์  

เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณี 

“สงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ ไทย-ลาว ๒๕๖๒” ณ บริเวณ

หน้าศาลจังหวัดนครพนม ๑๐๐ ปี 

 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายก
เทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวิทยา   ประเสริฐเจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรของเทศบาล
เมืองนครพนม  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
ทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕ ส�านักงานเทศบาลเมืองนครพนม ด�าเนินการ
โดยกองวิชาการและแผนงาน

 วันที่ ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  

นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี

เมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร  พนักงาน

เทศบาลเมืองนครพนม   ร่วมโครงการ

ฝึกอบรมสัมมนา  และทัศนศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

และการให้บริการประชาชนของคณะผู้

บริหาร   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ�า 

และพนักงานจ้างเทศบาลเมืองนครพนม

ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณ ชั้น ๕ 

เทศบาลเมืองนครพนม
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ด้านเศรษฐกิจ

ด้านการบริหารจัดการ



 ส�านักการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณของเทศบาล
เมืองนครพนม ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ�าปี เป็นศูนย์
ข้อมูลในการให้ค�าปรึกษาด้านการเงิน การคลัง การจัดเก็บรายได้ และการพัสดุ เพื่อให้การ
บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้วางเอาไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท้อง
ถิ่นและประชาชนมากที่สุด
 การจัดเก็บภาษี ก็เป็นอีกสิ่งที่มีความส�าคัญอย่างมากในการพัฒนาและบริหารท้องถิ่น
ภาษีท้องถิ่น คือ ภาษีที่รัฐให้อ�านาจแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นด�าเนินการจัดเก็บเอง เพื่อเป็น
รายได้ในการน�าไปพัฒนาท้องถิ่น และท้องถิ่นสามารถด�าเนินการจัดเก็บได้เท่าใดก็ถือเป็นราย
ได้ขององค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น โดยไม่ต้องน�าส่งรายได้นั้นแก่รัฐบาล
ภาษีอากรท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 ภาษีที่จัดเก็บการโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับ
โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ ให้เช่า ให้ผู้
อื่นอยู่อาศัย หรือเจ้าของไม่ได้อยู่เอง 
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ ๑. เจ้าของทรัพย์สิน ๒. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ๓. ผู้เช่า
ก�าหนดเวลายื่นแบบเสียภาษี
 -   ยื่นแบบเสียภาษี  (ภ.ร.ด.๒)   ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  ที่ฝ่าย  
  พัฒนารายได้  ส�านักการคลัง  เทศบาลเมืองนครพนม
 - ยื่นแบบและช�าระทันที หรือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
  การประเมิน
 - กรณีทรัพย์สินไม่มีผู้เช่า  ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายใน ๑๕ วัน ของทุก 
  เดือนที่ทรัพย์สินนั้นว่างลง ตามแบบ (ภ.ร.ด.๒)

๒. ภาษีบ�ารุงท้องที่
 ภาษีที่เก็บจากที่ดิน ซึ่งตามกฎหมายนี้ “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดิน และให้
ความหมายรวมถึง พื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน�้าด้วย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ ๑. เจ้าของที่ดิน ๒. บุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ๓. ผู้ครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็น
กรรมสิทธิ์ของเอกชน เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะ
ก�าหนดเวลายื่นแบบเสียภาษี
 - ยื่นแบบ ภ.บ.ท.๕ ภายในเดือนมกราคม ถึง เมษายนของทุกปี

๓. ภาษีป้าย
 ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า 
หรือประกอบกิจกรรมการอื่นเพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่
เขียน แกะสลัก จารึก หรือท�าให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ได้แก่ ๑. เจ้าของป้าย ๒. ผู้ครอบครองป้าย ๓. ผู้จัดการมรดก ผู้
จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
ก�าหนดเวลายื่นแบบเสียภาษี
 - ยื่นแบบ ภ.ป.๑ ภายในเดือนมีนาคม ที่ฝ่ายพัฒนารายได้ ส�านักการคลัง  
  เทศบาลเมืองนครพนม
 - ยื่นแบบและช�าระทันที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
 - กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม อันเป็นเหตุให้ต้องเสีย 
  ภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ 
  ติดตั้งป้ายหรือแสดงป้าย หรือนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม 11

รอบรู้เร่ืองภาษี         กบัส�านกัการคลงั

การจัดหาผลประโยชน์
 ส�านักการคลัง เทศบาลเมืองนครพนม ได้

จัดให ้มีบริการเรือท ่องเที่ยวเป ็นประจ�าทุกวัน 

ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมทัศนีย์ภาพของ

สองฝั่งโขง (นครพนม – แขวงค�าม่วน) สามารถเลือก

ใช้บริการ เรือท่องเที่ยว เทศบาลเมืองนครพนม ใน

อัตราค่าบริการ ท่านละ ๕๐ บาท หรือเช่าเหมาล�าได้

ในอัตราค่าบริการ ชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท โดยเรือ

ท่องเที่ยวนี้จุนักท่องเที่ยวได้ถึง ๕๐ คน ต่อเที่ยว มี

บริการทุกวันในช่วงเวลา ๑๗.๐๐ น. เรือล�านี้จะพา

นักท่องเที่ยวแล่นผ่านสถานที่ท่องเท่ียวส�าคัญๆ

หลายแห่งที่อยู่ริมฝั่งโขงของนครพนม อาทิ องค์

พญาศรีสัตตนาคราช วัดโอกาสศรีบัวบาน หอนาฬิกา

เวียดนามอนุสรณ์ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการหลัง

เก่า โบสถ์นักบุญอันนา อุโมงค์นาคราช และสะพาน

มิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งที่หา

ชมจากที่ไหนไม่ได้



กิจกรรมท�ำควำมสะอำด Big Cleaning
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เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม“เดินชิลยาม
เช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ ร่วมกับผู้ว่าสยามและนายกนิวัต” โดยได้
มีพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ และได้จัดท�าแผนรณรงค์ 
“แยกก่อนทิ้ง”เพ่ือขับเคล่ือนการจัดการขยะมูลฝอยณลานพญาศรีสัตตนา
คราช อ�าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 กิจกรรม “เดินชิลยามเช้า Big Cleaning ทุกวันอาทิตย์ ร่วมกับผู้
ว่าสยามและนายกนิวัต”เป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของนายสยาม

ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ที่ต้องการขับเคลื่อนเรื่อง
ความสะอาดให้ไปสู่สุดที่ ๔ ของจังหวัดนครพนม ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดนครพนม ขึ้นชื่อเรื่อง ๓ ที่สุด ได้แก่ ๑. ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 
(องค์พระธาตุพนม) ๒. สวยที่สุด  (สะพานมิตรภาพ  ไทย – ลาว แห่งที่ ๓) และ ๓.  งดงามที่สุด  (ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง)  ดังนั้น 
สุดที่ ๔ ที่ก�าลังขับเคลื่อนอยู่นี้ คือการท�าให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่มีความสะอาดที่สุด โดยในทุกเช้าวันอาทิตย์ เทศบาล
เมืองนครพนมจะน�าทีมจากหลายหน่วยงาน รวมทั้งประชาชนในชุมชนมาร่วมกันออกไปท�ากิจกรรม เก็บกวาดขยะตามท้อง
ถนน และจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละสัปดาห์ ทั่วเขตเทศบาลเมืองนครพนม



 วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายก

เทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม ร่วม

งานบุญข้าวจี่ สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวชุมชนกกต้อง ซึ่งจัดขึ้นเป็น

ประจ�าทุกปีที่วัดกกต้อง อ�าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

 วันที่ ๒๘มีนาคม ๒๕๖๒นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้            

นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการ “บรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ปีที่ ๓๓  เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (๒เมษายน ๒๕๖๒) ณ วัดน้อยโพธิ์ค�า ชุมชนบ้านน้อยใต้  โดยมีสามเณรร่วม

โครงการจ�านวน ๕๕ รูป เริ่มอบรมวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และเข้ารับการบรรพชา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๖๒  สิ้นสุดโครงการในวันที่    ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๑๘ วัน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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งานประเพณี บุญข้าวจี่ – ชุมชนกกต้อง

ข่าวสารชุมชน   Community

 บุญข้าวจี่เป็นประเพณีท่ีเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนโดยชาวบ้านจะนัดหมายกันมาท�า

บุญร่วมกัน มีการช่วยกันปลูกผามหรือปะร�าเตรียมไว้ในตอนบ่าย ครั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าในวันต่อมาชาวบ้านจะช่วย

กันจี่ข้าว หรือปิ้งข้าวและตักบาตรข้าวจี่ร่วมกัน หลังจากนั้นจะให้มีการเทศนานิทานชาดกเรื่องนางปุณณทาสี

บุญข้าวจี่นิยมท�าในราวกลางหรือปลายเดือนสาม คือ ภายหลังการท�าบุญวันมาฆบูชา
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 วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๒ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร 

และพนักงานเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรม “ปั่นจักรยานชายโขง” บริเวณริมฝั่งโขง

นครพนม เริ่มต้นจากแลนด์มาร์ก องค์พญาศรีสัตตนาคราช ไปสิ้นสุดที่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๓ 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองนครพนม และนักปั่นจาก

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นอย่างดี 

 กิจกรรม ปั่นจักรยานชายโขง เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นทุกเช้าวันอาทิตย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออก

ก�าลังกายพร้อมเที่ยวชมทัศนียภาพความงามริมฝั่งแม่น�้าโขงของจังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมการปั่นจักรยาน

ดังกล่าวนี้จะมีหน่วยงานหรือส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดนครพนม ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัด

กิจกรรมตลอดทุกวันอาทิตย์ และจะมีการจัดเตรียม ข้าวต้ม อาหารว่าง น�้าดื่มบริการตลอดเส้นทาง ระหว่าง

ทางนักปั่นยังได้ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน การวางจ�าหน่ายอาหาร พืชผักสวนครัวริมแม่น�้าโขง และมีการท�าประมงพื้น

บ้าน การหาปลาจากแม่น�้าโขง รวมระยะทางไป–กลับ ๒๘ กิโลเมตร

ปั่นจักรยานชายโขง



 ตอนที่ ๑๑ : นายกเทศมนตรีสั่งให้รองนายกเทศมนตรีพ้นจาก
ต�าแหน่งต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ในค�าสั่งหรือไม่?

     โดยทั่วไปแล้วค�ำสั่งที่มผีลกระทบต่อสถำนภำพของสทิธหิรอืหน้ำที่ของบุคคล ถอืเป็นค�ำสั่งทำงปกครอง
ตำมมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่จะต้องให้บุคคลนัน้มโีอกำสได้
ทรำบข้อเท็จจรงิอย่ำงเพยีงพอ และมโีอกำสได้โต้แย้งและแสดงพยำนหลักฐำนของตนตำมมำตรำ ๓๐ และหำกจะ
ต้องท�ำค�ำสั่งเป็นหนังสอืแล้วก็จะต้องจัดให้มเีหตุผลประกอบไว้ในค�ำสั่งตำมมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
เดยีวกันด้วย ทัง้นี้ เนื่องจำกเป็นรูปแบบ ขัน้ตอน หรอืวธิกีำรอันเป็นสำระส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับกำรออกค�ำสั่ง
ทำงปกครอง ๑
 เมื่อพจิำรณำพระรำชบัญญัตเิทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเป็นกฎหมำยจัดตัง้องค์กำรเทศบำล มำตรำ ๔๘ อัฏฐ 
ก�ำหนดให้นำยกเทศมนตรีมีอ�ำนำจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็นรองนำยกเทศมนตรีเพื่อช่วยเหลือ
ในกำรบรหิำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรมีอบหมำยได้ และมำตรำ ๔๘ โสฬส (๒) ก�ำหนดให้นำยก
เทศมนตรมีอี�ำนำจถอดถอนรองนำยกเทศมนตรใีห้พ้นจำกต�ำแหน่งโดยท�ำเป็นค�ำสั่งได้ ดังนัน้ ค�ำสั่งของนำยก
เทศมนตรีที่ให้รองนำยกเทศมนตรีพ้นจำกต�ำแหน่งจึงมีสถำนะเป็นค�ำสั่งทำงปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิของ
ผู้รับค�ำสั่ง ซึ่งต้องให้โอกำสคู่กรณไีด้รับทรำบข้อเท็จจรงิพร้อมให้โอกำสโต้แย้งแสดงพยำนหลักฐำนอย่ำงเพยีงพอ 
และต้องจัดให้มเีหตุผลไว้ในค�ำสั่งด้วย ตำมมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริำชกำรทำง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 อย่ำงไรก็ตำม กรณดีังกล่ำวศำลปกครองสูงสุดได้เคยวนิจิฉัยวำงหลักเอำไว้ว่ำ “นำยกเทศมนตรมีอี�ำนำจ
ดุลพนิจิออกค�ำสั่งถอดถอนรองนำยกเทศมนตรผีู้ใดให้พ้นจำกต�ำแหน่งได้ โดยไม่ต้องอยู่ในบังคับของมำตรำ ๓๐ 
และมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจำกพระรำชบัญญัตเิทศบำล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ ก�ำหนดให้นำยกเทศมนตรซีึ่งมำจำกกำรเลอืกตัง้โดยตรงของประชำชนต้องรับผดิชอบในกำรบรหิำร
รำชกำรของเทศบำลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบ ข้อบังคับ เทศบัญญัต ิและนโยบำย อันเป็นกำรรับผดิชอบต่อ
สภำเทศบำลและรำษฎรในเขตเทศบำล โดยนำยกเทศมนตรมีดีุลพนิจิที่จะแต่งตัง้บุคคลซึ่งมใิช่สมำชกิสภำเทศบำล
ที่มคีุณสมบัตแิละไม่มลีักษณะต้องห้ำม และเป็นผู้ที่ตนไว้วำงใจให้เป็นรองนำยกเทศมนตร ี เพื่อให้ช่วยเหลอืในกำร
บรหิำรรำชกำรของเทศบำล    และยังสำมำรถถอดถอนหรอืสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่งได้เมื่อตนหมดควำมไว้วำงใจ 
กำรใช้ดุลพนิจิถอดถอนให้พ้นจำกต�ำแหน่งดังกล่ำว จงึไม่อำจถอืเป็นกำรลงโทษรองนำยกเทศมนตร ีอกีทัง้กำรกระ
ท�ำหรอืพฤตกิำรณ์ของรองนำยกเทศมนตรทีี่เป็นเหตุให้นำยกเทศมนตรเีสื่อมหรอืหมดควำมไว้วำงใจ ก็ไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นกำรกระท�ำหรอืพฤตกิำรณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืหลำยเรื่องโดยเฉพำะเจำะจง แต่อำจจะเป็นกำรกระท�ำ
หรอืพฤตกิำรณ์โดยรวมก็ได้ ดังนัน้ กำรที่นำยกเทศมนตรมีคี�ำสั่งถอดถอนรองนำยกเทศมนตรอีอกจำกต�ำแหน่ง
โดยมไิด้ด�ำเนนิกำรตำมมำตรำ ๓๐ และมไิด้จัดให้มเีหตุผลไว้ในค�ำสั่งตำมมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัตวิธิปีฏบิัติ
รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  จงึไม่ถอืเป็นกำรกระท�ำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย๒ 

 ๑  นางสาวจารุณี กิจตระกูล.  “ไม่ให้โอกาสโต้แย้งและเหตุผลในค�าสั่งให้พ้นจากต�าแหน่งรองนายกเทศมนตรี 

ค�าสั่งชอบหรือไม่ : อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ท้องถิ่น. ส�านักงานศาลปกครอง.  ๒๕๖๒

 ๒ ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๘๘๔/๒๕๕๙
--- นิ ติ โ อ--- 
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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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