
ตามท่ีเทศบาลไดป้ระกาศจดัตั้งศูนยรั์บเร่ืองราวร้องทุกข ์ เพ่ือด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใหด้ าเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยความรวดเร็ว ประสบผลส าเร็จ อยา่งเป็นรูปธรรมและ
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานของศูนยอ์  านวยความเป็นธรรมระดบัอ าเภอ  
อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนยรั์บแจง้เบาะแสการทุจริต  หรือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการ พนกังาน เจา้หนา้ท่ีของเทศบา 

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 

เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนด
อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย 

----------------------- 

     ตามที่ เทศบาลตำบลแม่สายได้จัดทำร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย เพ่ือกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์
กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลแม่สาย สำหรับประชาชนและผู้ใช้บริการในพ้ืนที่ เป็นไปตามหลักการ 
“ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle : PPP)” โดยอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ประกาศเผยแพร่ในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 274 ง และเทศบาลตำบลแม่สายได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ
ดังกล่าว ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศ
เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย  ลงวันที่      
14 กันยายน 2565 แล้วนั้น 

     เพ่ือให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เทศบาลตำบลแม่สายจึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่ย รายละเอียดดังนี้ 

     ๑.  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
          ๑.๑ วันที่เริ่มต้นรับฟังความคิดเห็น วันที่  14 กันยายน  2565 
          ๑.๒ วันที่สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น  วันที่  28 กันยายน  2565 
          ๑.๓ สถานที่รับฟังความคิดเห็น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย 
          1.4 วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
       1) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ผ่านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย www.maesai.go.th หรือ Facebook เทศบาลตำบล
แม่สาย หรือทาง E-mail : saraban@maesai.go.th 
       2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่สาย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5373-1288 ต่อ 124 , โทรสาร 0-5373-1288  
ต่อ 5 หรือทางไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ที่อยู่ 68 หมู่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย  
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130  
 

/๒.  สรุปผล ... 
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     ๒.  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
          ๒.๑ ประชาชน ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 96 คน 
          ๒.๒ ประชาชน ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลของร่างประกาศ
เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย และส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 97.9% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม และเห็นว่าการบังคับใช้
ร่างประกาศดังกล่าวมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย คิดเป็นร้อย
ละ 96.9% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาลตำบลแม่สาย แนบท้ายประกาศนี้ 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  29 เดือน กันยายน พ.ศ.  2565 

 

 

      (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
   นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 

 
 



รายงานการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย 

----------------------- 

1.  เหตุผลความจำเป็น  

     เพื ่อกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาล          
ตำบลแม่สาย สำหรับประชาชนและผู้ใช้บริการในพ้ืนที่ เป็นไปตามหลักการ “ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter 
Pays Principle : PPP)” โดยอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื ่อง การกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2564 เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 274 ง 

2.  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง 

     เทศบาลตำบลแม่สายได้มีประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย ลงวันที่ 14 กันยายน 2565 เรื ่อง 
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ
กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 กันยายน 2565 
รวมเป็นระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น จำนวน 15 วัน โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
แบบสอบถามความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 
     1) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศ ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สาย www.maesai.go.th หรือ Facebook เทศบาลตำบลแม่สาย 
หรือทาง E-mail : saraban@maesai.go.th 
     2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่สาย หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5373-1288 ต่อ 124 , โทรสาร 0-5373-1288 ต่อ 5 หรือทาง
ไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สาย ที่อยู่ 68 หมู่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย์ 57130 

     ทั้งนี้ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย    
มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 96 คน สรุปสาระสำคัญได้ 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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จากตารางที่ 1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 57 คน คิดเป็น 59.4% และ    
เพศชาย จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6% 

ตารางท่ี 2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 21 – 40 ปี จำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.8% , อายุ 41 – 60 ปี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4% , อายุ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.5%, และอายุ ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3% 

ตารางท่ี 3  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.8% , อาชีพ รับราชการ / พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1% ,    
อาชีพ พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5% , อาชีพ นักเรียน / นักศึกษา 
จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3% , อาชีพ อื่น ๆ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2% 
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วย จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9% ,    
และไม่เห็นด้วย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1% 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง กำหนดอัตรา
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 97.9% ของผู้ร่วมตอบ
แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลการสอบถามความคิดเห็นการบังคับใช้ร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนด
อัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบล
แม่สาย หรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการบังคับใช้ร่างประกาศเทศฯ มีความเหมาะสม
ด้วย จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9% , และเห็นว่าไม่เหมาะสม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1% 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าการบังคับใช้ร่างประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง กำหนดอัตรา
ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแม่สาย มีความเหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อย
ละ 96.9% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ทั้งสิ้น จำนวน 19 ข้อ ดังนี้  
1. มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และตามบริบทของเทศบาลตำบลแม่สาย 
2. เห็นด้วยทุกประการครับ 
3. ให้มมีาตรการจัดการต่อผู้ที่แอบทิ้งขยะในที่สาธารณะแต่ไม่ยอมชำระค่าบริการรายเดือน 
4. ดีแล้วค่ะ สำหรับราคาบ้านเรือน เก็บรายปี คือ 180 บาท 
5. ราคาเหมาะสมดี 
6. ไม่แพงครับ 
7. เห็นด้วยอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนให้ความร่วมมือลดปริมาณขยะต้นทาง
มากขึ้น 
8. เห็นด้วยกับการดำเนินการจัดทำประกาศฯ และบังคับใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
9. ก็ดีหนาบ้านเมืองจะได้สะอาดดูน่าอยู่ เพราะบางบ้านกรณีเรามัวแต่ออกบ้านไปแต่เช้าไม่มีเวลาดูแลขยะใน
บริเวณบ้านเทศบาลมาดูแลก็ดีแล้วจ่ายค่าทำลายแล้วเราก็แฮปปี้อยู่อย่างสอาดก็ดีแล้วน่ะ 
10. คุ้มค่าดีค่ะ 
11. เหมาะสมดี 
12. ราคาเหมาะสมแล้วจ้า 
13. ควรเก็บร้านค้าแพงๆ ค่ะ เพราะก่อให้เกิดขยะมากกว่าบ้านเรือน 
14. น่าจะข้ึนตั้งนานแล้ว 
15. เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่อยากให้ จนท.เก็บขยะแบบแบ่งโซนค่ะ 
16. อยากให้ทุกบ้านแยกขยะแบบจริงจังค่ะ 
17. ราคานี้รวมกันแล้วแพงไป 
18. รู้สึกว่าเก็บค่าบริการแพงไปนะครับ 
19. อยากให้มีถังขยะแบบเดิม 


