บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
ที่ อบ 84003/2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำแผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม มีความประสงค์ขออนุญาตจัดทำแผนการ
ตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อประกอบการจัดทำ
งบประมาณในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕64 และเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตาม
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.จ.อ.
(ศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
-ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
 สมควร
 ไม่สมควรเพราะ......................................................................................................................
จ.ส.อ.
(วรวิทย์ จดจำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................... .............

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
ที่ อบ 84003/2564
วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เรื่อง รายงานการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
เรื่องเดิม
ตามที่ ได้ขออนุญาตจัดทำแผนการตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณในข้อบัญญัติปีงบประมาณ ๒๕64 และเพื่อ
ประโยชน์ในการดำเนินงานตาม
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามแผนการออกตรวจสอบฯ ได้กำหนดการออกพื้นที่เพื่อดำเนินการตามแผนฯ ไตรมาสที่ 1
ได้แก่ หมู่ที่ 2, 3, 8 และ หมู่ที่ 19 นั้น
ข้อเท็จจริง
บัดนี้ กองช่าง ได้ดำเนินการออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
ในพื้นที่ดังกล่าว เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามเอกสารแนบ พร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจง ให้คำแนะนำแก่ประชาชน
ในพื้นที่ ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปัญหา อุปสรรค
การดำเนินการออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว
พบมีการรุกล้ำทางสาธารณะ พร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจง ให้คำแนะนำแก่ผู้ติดป้ายรุกล้ำทางสาธารณะในพื้นที่
ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการปัญหาแต่ประการใด
ข้อเสนอแนะ
เห็นควรพิจารณา
1. นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน
2. นำข้อมูลดังกล่าวรายงานข้อมูลตามระเบียบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พ.จ.อ.
(ศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

-2เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
- ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
 สมควรดำเนินการตามเสนอ...................…………………………………………………………………………………
 ไม่สมควร เพราะ........................................................................................................................... .....
จ.ส.อ.
(วรวิทย์ จดจำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
 อนุมัติ ………………………………………………………………………………………………………………………………
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก ……………………………………….……………………………………………………..……………

จ.ส.อ.
(วรวิทย์ จดจำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ปฏิบัติหน้าที่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในทีส่ าธารณะ
*************************
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.เสนอเพื่อเป็น
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยให้ความสําคัญกับเรื่องกา รแก้ไขปัญหาการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะที่ทําให้บ้านเมืองดูไม่สะอาด และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังส่งผล
กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ในฐานะราชการส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลรักษาที่สาธารณะ ตามมาตรา 67 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 16(17)แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ ่น พ.ศ.2542 มาตรา 10 แห่ ง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
2) พ.ศ.2560 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2558 จึงกําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ ในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงามให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ห้ามมิให้ติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เว้นแต่กรณี ดังนี้
1.1 เป็นการติดตั้งในบริเวณหรือสถานที่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อนุญาตหรือ
จัดไว้ให้
1.2 การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่
1.3 การติดตั้งป้ายเพื่องานพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการต้อนรับบุคคลสําคัญ
1.4 การติดตั้งป้ายสําหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมถนนและงานสาธารณูปโภคของส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยให้รวมถึงการจัดสร้างหรือซ่อมที่ดําเนินการ โดยผู้รับจ้างของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 2. การติดตั้งป้ายโฆษณาตามข้อ 1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
2.1 ต้องเป็นป้ายที่มั่นคงแข็งแรงและไม่มีลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย
2.2 ไม่ปิดหรือบังเครื่องหมายหรือสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
2.3 ต้องติดตั้งในที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคแก่การจราจร
2.4 ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากป้ายหรือ
จากการติดตั้ง หรือจาการรื้อถอนป้ายนั้น
2.5 ข้อความและภาพที่ใช้ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ต้องไม่มีลักษณะเป็น “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
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อนุญาตหรือจัดไว้ให้ ตามข้อ 1.1 จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลา และรูปแบบ ดังนี้
3.1. มิให้ติดตั้งในบริเวณดังนี้ เกาะกลางถนน ต้นไม้ สะพานลอยคนเดินข้ามรวมทั้ง
ส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทาง
ราชการ รั้ว หรือกําแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พักผู้โดยสาร
3.2 ต้องทําหนังสือเพื่อขออนุญาตต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
7 วัน และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต จ้องจัดเก็บให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในเวลาไม่เกิน 3
วัน
3.3 ต้องติดตั้งห่างจากพื้นทางเท้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยกรณีวัสดุเป็นโครงไม้หรือแผ่นฟิวเจอร์
บอร์ด ต้องมีขนาดป้ายกว้างไม่เกิน 1 เมตรและสูงไม่เกิน 1.2 เมตร กรณีวัสดุเป็นผ้าหรือแบบธงต้องมี
ขนาดป้ายไม่เกิน 06.0 เมตรและสูงไม่เกิน 1.2 เมตร
3.4 วิธีการติดตั้งจะต้องไม่กระทําโดยวิธีการทากาว หรือทาแป้งเปียก หรือทา พ่นระบายสี
ต้องไม่ติดลักษณะแขวนเป็นราว และต้องไม่กระทําการใดๆ ที่ก่อเกิดความเสียหายต่อพื้นผิวทางเท้าหรือผนัง
ข้อ 4. การติดตั้งป้ายบอกทางและป้ายบอกสถานที่ ตามข้อ 1.2 ต้องได้รับอนุญาตจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามก่อน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามอนุญาตให้เฉพาะป้าย
บอกทางและป้ายบอกสถานที่ของทางราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล
สถาบันการศึกษา วัด หรือ ศาสนสถานอื่นเท่านั้น
ข้อ 5. การติดตั้งป้ายสําหรับงานจัดสร้างหรือซ่อมแซมถนนหรืองานสาธารณูปโภค ตามข้อ 1.4 ให้
ติดตั้งได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ได้ตกลงไว้กับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว
ข้อ 6. หลักฐานและเอกสารที่ต้องเตรียมไป ผู้ยื่นคําขออนุญาตติดตั้งป้ายจะต้องจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
6.1 บัตรประจําตัวประชาชน
6.2 สําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
6.3 หนังสือยินยอม (กรณีไม่ใช่เจ้าของสถานที่)
ข้อ 7. ป้ายโฆษณาที่มีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม
ติดตั้งไว้อย่างถาวร มีลักษณะเป็นอาคาร จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ข้อ 8. การอนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณาชั่วคราว และป้ายนั้นทาด้วยผ้าหรือกระดาษ ซึ่งไม่เป็นอาคาร
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้ยื่นคําร้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 โดยใช้คําร้องขออนุญาตทําการโฆษณา
ตามแบบ ร.ส.1 และยื่นที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม โดยแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
8.1 ให้ยื่นคําขอรับอนุญาตก่อนกําหนดวันติดตั้งป้ายโฆษณาไม่น้อยกว่า 5 วัน
8.2 ให้แจ้งวัตถุประสงค์ของการติดตั้ง สถานที่และจุดที่จะตั้งป้ายโฆษณาโดยละเอียด
8.3 ให้แจ้งจํานวนป้ายโฆษณา ลักษณะ ขนาด และการยึดเหนี่ยวในการติดตั้งป้าย
8.4 ให้แจ้งระยะเวลาการติดตั้งป้ายโฆษณาและการรื้อถอนหรือปลดออก
8.5 ให้แจ้งข้อความหรือภาพโฆษณาโดยละเอียดและชัดเจน
8.6 ในกรณีที่ติดตั้งในที่ดินหรืออาคารของเอกชน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่
8.7 ข้อความหรือภาพที่จะโฆษณาต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีงาม

-3ข้อ 9. ป้ายโฆษณาที่ติดใกล้สายไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ข้อ 10 ผู้ที่ได้รับอนุญาตต้องเขียนเลขที่และวันที่ของหนังสืออนุญาตขององค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม แสดงไว้ที่ป้ายที่ได้รับอนุญาต
ข้อ 11 ในกรณีที่สมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหรือไม่มีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบัวงาม เพื่อสั่งการอนุญาตเป็นกรณี ๆไป
ข้อ 12 หากปรากฏว่าป้ายที่ติดตั้งในที่สาธารณะ ผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาไม่ได้ดําเนินการขออนุญาต
ติดตั้ง เจ้าหนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายจาก
ผู้โฆษณาตามที่ได้จ่ายไปจริง
ข้อ 13 ให้ผู้ขออนุญาตชําระค่าธรรมเนียมติดตั้งป้ายชั่วคราว ดังนี้
13.1 ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีที่เป็นการค้า ป้ายละ 200 บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน 60 วัน
13.2 ค่าธรรมเนียมป้ายกรณีที่ไม่เป็นทางการ ป้ายละ 100 บาท ระยะเวลาติดตั้งไม่เกิน 30 วัน
13.3 กรณีโฆษณาประเภทใบปลิวโปรยในที่สาธารณะ จํานวน 500 แผ่น ต่อค่าธรรมเนียม
200 บาท
ข้อ 14 หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ผู้นั้นจะมีความผิดและต้องรับโทษตามที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535แก้ไข เพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
ประกาศ ณ วนที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4

(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ภาพประกอบการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณา ในเขตพื้นที่ อบต.บัวงาม

กองช่าง อบต.บัวงาม ได้ดำเนินการออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งรุกล้ำ
ทางสาธารณะ การดำเนินการออกตรวจสอบการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
ในพื้นที่ดังกล่าว พบมีการรุกล้ำทางสาธารณะ พร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจง ให้คำแนะนำแก่ผู้ติด
ป้ายรุกล้ำทางสาธารณะในพื้นที่ ในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการปัญหาแต่ประการใด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
ที่ 574/๒๕๖๔
เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
***************************************************
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการบังใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ นั้น
เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบัว
งาม จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๑. จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ
ปลัด อบต.
เป็น หัวหน้าคณะทำงาน
๒. พันจ่าเอกศักดิ์สิทธิ์ สุภากรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด
เป็น คณะทำงาน
3. สิบเอกจีรทีปต์ หัวดอน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เป็น คณะทำงาน
4. นายอธิป มูลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
เป็น คณะทำงาน
5. สิบเอกพิศิษฐ์ภณ ต้นโพธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เป็น คณะทำงาน/เลขานุการ
โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดังนี้
๑. สำรวจ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในพื้นที่ผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทำแผนปฏิบตั ิการ แผนงาน และโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการเกี่ยวกับโฆษณาบน
ทางสาธารณะ
๓. ดูแลออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
**********************
ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ในมาตรการเร่งด่วน
โดยใช้มาตรการทางการบริหาร และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทาง
สาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล
บัวงาม ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบที่อยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแส โดยมีช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. แจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม บ้านดอนชีนอก ตำบล
บัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
2. แจ้งเบาะแสผ่านเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 045-210814
3. แจ้งเบาะแสผ่านตู้แสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม บ้านดอนชี
นอก ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.
4. แจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ www.bng.go.th
5. Facebook ชื่อประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายธานี พุ่มจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

