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

 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 

เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย                   
เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 

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

     ตามที่เทศบาลตำบลแม่สายได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การ
ให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียม 
การให้บริการฌาปนสถานของเทศบาลตำบลแม่สายให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ในการ
ให้บริการสาธารณะ และถูกต้องตามหลักสุขลักษณะและอนามัยของประชาชน เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนโดยรวมไม่ก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนและผู้ใช้บริการ และเทศบาลตำบลแม่สายไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพ้ืนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบดังกล่าว ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย            
เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้บริการ 
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 แล้วนั้น 

     เพ่ือให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพ่ือให้ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เทศบาลตำบลแม่สายจึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 รายละเอียด 
ดังนี้ 

     ๑.  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

          ๑.๑ วันที่เริ่มต้นรับฟังความคิดเห็น วันที่  28 กันยายน  2565 
          ๑.๒ วันที่สิ้นสุดรับฟังความคิดเห็น  วันที่  12 ตุลาคม  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  
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     ๒.  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
          ๒.๑ ประชาชน ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การ
ให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ      
รวมทั้งสิ้น จำนวน 174 คน 
          ๒.๒ ประชาชน ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลของร่างระเบียบ
เทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 และส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย กับร่างระเบียบ
ดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 81% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม และเห็นว่าการบังคับใช้ร่างระเบียบดังกล่าว     
ไม่เหมาะสม กับการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลแม่สาย คิดเป็นร้อยละ 76% ของผู้ร่วมตอบ
แบบสอบถาม ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 แนบท้ายประกาศนี้ 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2565 

 

 

      (นายชัยยนต์  ศรีสมุทร) 
   นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย 



รายงานการวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ 
ร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 

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

 

1.  เหตุผลความจำเป็น  

     เทศบาลตำบลแม่สายได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ทำกิจการนอกเขตใน
ภารกิจด้านการให้บริการสุสานและฌาปนสถาน ณ สุสานและฌาปนสถานเทศบาลตำบลแม่สาย ในพ้ืนที่หมู่ที่ 
5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หรือบ้านป่ายางใหม่ หมู่ที่ 4 (ปัจจุบัน) ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่สายได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ
ห้องเผาไหม้ศพเป็นชนิดใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง การให้บริการสาธารณะด้านการฌาปนกิจ (เผา) ศพ       
จึงมีต้นทุนในการดำเนินการเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

     โดยเห็นเป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าธรรมเนียม การให้บริการฌาปน
สถานของเทศบาลตำบลแม่สายให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ          
และถูกต้องตามหลักสุขลักษณะและอนามัยของประชาชน เพื ่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม          
ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและ
ผู้ใช้บริการ จึงจำเป็นต้องออกระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย ว่าด้วยการให้บริการฌาปนสถานของเทศบาล
ตำบลแม่สาย ขึ้นใช้บังคับ 

2.  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง 

     เทศบาลตำบลแม่สายได้มีประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง ประกาศรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 ลงวันที่         
28 กันยายน 2565 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 
รวมระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น จำนวน 15 วัน โดยการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนตาม
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
ร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
ตามแบบสอบถามผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 174 คน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี  1  เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางที่  1  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 104 คน คิดเป็น 60% และ    
เพศชาย จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 40% 

ตารางท่ี  2  อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางท่ี  2  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 41 – 60 ปี จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 48% 
, อายุ 61 ปี ขึ้นไป จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 37% , อายุ 21 – 40 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
14%, และอายุ ต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1% 

 

/ตารางที่  3 ... 
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ตารางท่ี  3  อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
จากตารางที่  3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42% , อาชีพ อื่น ๆ จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42% , อาชีพ รับราชการ / พนักงาน ลูกจ้างของ
รัฐ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11% , อาชีพ พนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
5% , อาชีพ นักเรียน / นักศึกษา จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ 0% 

ส่วนที่ 2  ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย) 

 
จากตารางที่  4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 81% ,    
และ เห็นด้วย จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19% 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วย กับร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง การให้บริการ 
ฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 81% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 

นักเรียน/นักศึกษา
0%

รับราชการ/พนักงาน 
ลูกจ้างของรัฐ

11%
พนักงาน ลูกจ้าง 

บริษัทเอกชน
5%

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
42%

อ่ืน ๆ
42%

3. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา

รับราชการ/พนักงาน ลูกจ้าง
ของรัฐ

พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทเอกชน

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

อื่น ๆ

เห็นด้วย
19%

ไม่เห็นด้วย
81%

4. การแสดงความคิดเห็น

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

/ส่วนที่ 3 ... 
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ส่วนที ่ 3  ข้อมูลการสำราวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบังคับใช้ร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 มีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลแม่สาย หรือไม่ อย่างไร 

 
จากตารางที่  5  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าการบังคับใช้ร่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื่อง การให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 ไม่เหมาะสม จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 76% , และเห็น
ว่ามีความ เหมาะสม จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 24% 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่ร่วมแสดงความ
คิดเห็นผ่านแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าการบังคับใช้ร ่างระเบียบเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่อง การ
ให้บริการฌาปนสถาน พ.ศ. 2565 ไม่เหมาะสมกับการบังคับใช้ในพื้นที่ จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
76% ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่ 4  ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 1. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 52 ราย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียม
การใช้บริการฌาปนสถานตามระเบียบดังกล่าว เป็นอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่แพงเกินควร 
 2. ผู ้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 15 ราย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเห็นว่า ควรจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฌาปนสถานในอัตราเดิม (ศพละ 1,200 บาท) 
 3. ผู ้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 25 ราย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเห็นว่า  ควรจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฌาปนสถาน ในอัตราศพละ 1,500 บาท 
 4. ผู ้ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 12 ราย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเห็นว่า  ควรจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฌาปนสถาน ในอัตราศพละ 1,500 – 2,000 บาท 
 5. ผู ้ร ่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 1 ราย มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเห็นว่า  ควรจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฌาปนสถาน ในอัตราศพละ 2,500 บาท 
 6. การขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมสามารถขึ้นได้ แต่อย่าเพิ่มในอัตราที่มากเกินควร เนื่องจากที่ผ่านมา
ประชาชนเดือดร้อนมากพอสมควรแล้ว 

/7. อัตรา... 

เหมาะสม
24%

ไม่เหมาะสม
76%

5. ความเหมาะสมกับการบังคับใช้

เหมาะสม ไม่เหมาะสม
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 7. อัตราค่าธรรมเนียมควรเป็นราคาเดิม และขอเสนอให้เพิ่มพื้นที่บริเวณลานจอดรถยนต์ให้มากขึ้น 
เนื่องจากปัจจุบันมียานพาหนะของผู้ใช้บริการมากขึ้น 
 8. การปรับเพิ่มราคาหรืออัตราค่าธรรมเนียมตอนนี้ยังไม่เหมาะสม และทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประชาชน ขอให้เทศบาลออกมาทำประชาคมก่อนทุกครั้ง 
 9. ปัจจุบันชาวบ้านหาเงินยาก เทศบาลควรหาเงินด้วยวิธีอ่ืน เช่น ตั้งกฐิน 
 


