
 

                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    (สำนักงานปลัด)   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่ นม ๙๖๑๐๑/--         วันที ่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎฆมายเกี่ยวกับการบัวคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบน

ทางสาธารณะ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 

  ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔๖๔/ว ๕๕๔  ลง
วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เรื่อง  มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายเกีย่วกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแล  เรื่องการติดป้ายบนทางสาธารณะ  
โดยให้มีการออกตรวจการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ  นั้น 
 

  ในการนี้  สำนักปลัด  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุก
ล้ำทางสาธารณะ  ครั้งที่  ๔  ระหว่างเดือน  กรกฎาคม  -  กันยายน  ๒๕๖๔  โดยดำเนนิการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่  
๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
     (ลงชื่อ) 
        (นางนิภา  อามาตย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 
          หัวหน้าสำนักปลัด 
ความเห็นปลัด อบต. หนองตาดใหญ่....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นางสุภัสสรา  คัมภิรา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ความเห็นนายก อบต. หนองตาดใหญ่.................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นางสุภัสสรา  คัมภิรา) 
                                        ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  ปฏิบัติหน้าที ่
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่ 
การบงัคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 

ครั้งที่  ๔  ผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน (กรกฏาคม - กันยายน  ๒๕๖๔) 
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

ที ่ กรณีข้อเท็จจริง                        
เหตุแห่งหารบังคับใช้กฎหมาย 

เหตุแห่งการบังคับใช้กฎฆมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ประชาชนแจ้งเหตุ 
1 - พบป้ายโฆษณาท่ีอยู่ใน

สภาพไม่เรียบร้อย ล้ม ปละ
เสียหาย จากเหตุฝนตกหนัก  
และลมพัดแรงริมถนนสาย
หลัก 

- ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
พร้อมพนักงานจ้างฯ รื้อถอน
ป้ายที่เหลือ  และเก็บป้าย
โฆษณาท่ีเสียหายออกจากถนน
เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจร 

ช่วงมรสุมจึงทำให้มีฝนตก
หนัก และลมกรรโชกแรง
ตลอดทั้งเดือน 

 

 
 เหตุแห่งการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  จำนวน   -  ครั้ง 
  -การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน   ๑  ครั้ง 
  - ประชาชนแจ้งเหตุ  จำนวน   -  ครั้ง 
          (ลงชื่อ)    ผู้รายงาน 
           (นางนิภา  อามาตย์) 
                นักวิเคราะห์นโยนบายและแผน รักษาราชการแทน 
           หัวหน้าสำนักปลัด 
            
     
 



 
 

                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    (สำนักงานปลัด)   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่ นม ๙๖๑๐๑/--         วันที ่  ๑๐  กรกฏาคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎฆมายเกี่ยวกับการบัวคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบน

ทางสาธารณะ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 

  ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔๖๔/ว ๕๕๔  ลง
วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เรื่อง  มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายเกีย่วกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแล  เรื่องการติดป้ายบนทางสาธารณะ  
โดยให้มีการออกตรวจการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ  นั้น 
 

  ในการนี้  สำนักปลัด  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุก
ล้ำทางสาธารณะ  ครั้งที่  ๓  ระหว่างเดือน  เมษายน  -  มิถุนายน  ๒๕๖๔  โดยดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่  
๑๐  กรกฏาคม  ๒๕๖๔  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
     (ลงชื่อ) 
        (นางนิภา  อามาตย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 
          หัวหน้าสำนักปลัด 
ความเห็นปลัด อบต. หนองตาดใหญ่....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นางสุภัสสรา  คัมภิรา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ความเห็นนายก อบต. หนองตาดใหญ่.................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นายจำรัส  พลรักษา)     
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 
 
 
 
 



รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่ 
การบงัคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 

ครั้งที่  ๓  ผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน (เมษายน  -  มิถุนายน  ๒๕๖๔) 
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๐  กรกฏาคม   ๒๕๖๔ 

ที ่ กรณีข้อเท็จจริง                        
เหตุแห่งหารบังคับใช้กฎหมาย 

เหตุแห่งการบังคับใช้กฎฆมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ประชาชนแจ้งเหตุ 
1 - พบป้ายโฆษณาท่ีอยู่ใน

สภาพไม่เรียบร้อย ล้ม ปละ
เสียหาย จากเหตุฝนตกหนัก  
และลมพัดแรงริมถนนสาย
หลัก 

- ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
พร้อมพนักงานจ้างฯ รื้อถอน
ป้ายที่เหลือ  และเก็บป้าย
โฆษณาท่ีเสียหายออกจากถนน
เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจร 

ช่วงมรสุมจึงทำให้มีฝนตก
หนัก และลมกรรโชกแรง
ตลอดทั้งเดือน 

 

 
 เหตุแห่งการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  จำนวน   -  ครั้ง 
  -การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน   ๑  ครั้ง 
  - ประชาชนแจ้งเหตุ  จำนวน   -  ครั้ง 
          (ลงชื่อ)    ผู้รายงาน 
           (นางนิภา  อามาตย์) 
                นักวิเคราะห์นโยนบายและแผน รักษาราชการแทน 
           หัวหน้าสำนักปลัด 
            



     
 

                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    (สำนักงานปลัด)   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่ นม ๙๖๑๐๑/--         วันที ่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎฆมายเกี่ยวกับการบัวคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบน

ทางสาธารณะ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 

  ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔๖๔/ว ๕๕๔  ลง
วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เรื่อง  มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายเกีย่วกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแล  เรื่องการติดป้ายบนทางสาธารณะ  
โดยให้มีการออกตรวจการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ  นั้น 
 

  ในการนี้  สำนักปลัด  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุก
ล้ำทางสาธารณะ  ครั้งที่  ๒  ระหว่างเดือน  มกราคม  -  มีนาคม  ๒๕๖๔  โดยดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่  
๑๘  เมษายน  ๒๕๖๕  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
     (ลงชื่อ) 
        (นางนิภา  อามาตย์) 
     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทน 
          หัวหน้าสำนักปลัด 
ความเห็นปลัด อบต. หนองตาดใหญ่....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นางสุภัสสรา  คัมภิรา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ความเห็นนายก อบต. หนองตาดใหญ่.................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นายจำรัส  พลรักษา)     
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 
 
 
 
 



รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่ 
การบงัคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 

ครั้งที่  ๒  ผลการตรวจสอบทุก ๓ เดือน (มกราคม  -  มีนาคม  ๒๕๖๔) 
ข้อมูล  ณ  วันที่ ๑๘  เมษายน   ๒๕๖๔ 

ที ่ กรณีข้อเท็จจริง                        
เหตุแห่งหารบังคับใช้กฎหมาย 

เหตุแห่งการบังคับใช้กฎฆมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ประชาชนแจ้งเหตุ 
1 - ไม่พบการกระทำผิดหรือ

ความเสียหาย 
- - -  

 
 เหตุแห่งการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  จำนวน   -  ครั้ง 
  -การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน   -  ครั้ง 
  - ประชาชนแจ้งเหตุ  จำนวน   -  ครั้ง 
          (ลงชื่อ)    ผู้รายงาน 
           (นางนิภา  อามาตย์) 
                นักวิเคราะห์นโยนบายและแผน รักษาราชการแทน 
           หัวหน้าสำนักปลัด 
            
     



 
 

                          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    (สำนักงานปลัด)   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่ นม ๙๖๑๐๑/--         วันที ่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎฆมายเกี่ยวกับการบัวคับใช้กฎหมายป้ายโฆษณาบน

ทางสาธารณะ 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 

  ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔๖๔/ว ๕๕๔  ลง
วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เรื่อง  มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายเกีย่วกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตรวจสอบการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามสายการบังคับบัญชาในการกำกับดูแล  เรื่องการติดป้ายบนทางสาธารณะ  
โดยให้มีการออกตรวจการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ  นั้น 
 

  ในการนี้  สำนักปลัด  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอ่ืนใดที่รุก
ล้ำทางสาธารณะ  ครั้งที่  ๑  ระหว่างเดือน  ตุลาคม  -  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โดยดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่  ๙  
มกราคม  ๒๕๖๓  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งพร้อมบันทึกฉบับนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
     (ลงชื่อ) 
        (นายสันติพงษ์   จันทราช) 
         หัวหน้าสำนักปลัด 
 
ความเห็นปลัด อบต. หนองตาดใหญ่....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นางสุภัสสรา  คัมภิรา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ความเห็นนายก อบต. หนองตาดใหญ่.................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
     (ลงชื่อ) 
       (นายจำรัส  พลรักษา)     
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
 
 
 
 
 



รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่ 
การบงัคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 

ครั้งที่  ๑  ผลการตรวจสอบทุก ๓  เดือน (ตุลาคม  -  ธันวาคม  ๒๕๖๓) 
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๙  มกราคม   ๒๕๖๔ 

ที ่ กรณีข้อเท็จจริง                        
เหตุแห่งหารบังคับใช้กฎหมาย 

เหตุแห่งการบังคับใช้กฎฆมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทาง
สาธารณะ 

ผลการดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ประชาชนแจ้งเหตุ 
1 - พบป้ายโฆษณาท่ีอยู่ใน

สภาพไม่เรียบร้อย ล้ม ปละ
เสียหาย จากเหตุฝนตกหนัก  
และลมพัดแรงริมถนนสาย
หลัก 

- ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
พร้อมพนักงานจ้างฯ รื้อถอน
ป้ายที่เหลือ  และเก็บป้าย
โฆษณาท่ีเสียหายออกจากถนน
เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจร 

ช่วงมรสุมจึงทำให้มีฝนตก
หนัก และลมกรรโชกแรง
ตลอดทั้งเดือน 

 

 
 เหตุแห่งการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ  จำนวน   -  ครั้ง 
  -การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน   ๑  ครั้ง 
  - ประชาชนแจ้งเหตุ  จำนวน   -  ครั้ง 
          (ลงชื่อ)    ผู้รายงาน 
           (นายสันติพงษ์  จันทราช) 
                         หัวหน้าสำนักปลัด 
            
     
 
 



 


