


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง  
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

เทศบาลต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
********************************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลโนนดินแดง ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง โดยยึดหลักกระบวนการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และร่วมแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างเทศบัญญัติ  ก่อนที่จะมีการด าเนินการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าว เพ่ือประกาศใช้ในเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดง ต่อไป จ านวน 15 เรื่อง ได้แก่ 
  1. ร่างเทศบัญญัติ การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 
  2. ร่างเทศบัญญัติ การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... 
  3. ร่างเทศบัญญัติ การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. .... 
  4. ร่างเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 

5. ร่างเทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  พ.ศ. .... 
  6. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
  7. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... 
  8. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
  9. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การเพาะพันธ์ุ เล้ียง และการอนุบาล
สุกร พ.ศ. …. 
  10. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมตลาด พ.ศ. .... 
  11. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 
  12. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... 
  13. ร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ.2546  พ.ศ. .... 
  14. ร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม พ.ศ.2546  พ.ศ. .... 
  15. ร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 ประเภท กลุ่มบริการบันเทิงที่ใช้เสียง  พ.ศ. .... 

๑. วันเวลาและสถานที่ท่ีเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
  ก่อนวันส ารวจความคิดเห็นของประชาชนไม่น้อยกว่า 15 วัน เทศบาลต าบลโนนดินแดงได้ด าเนินการ
จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนและให้ข้อมูลเบ้ืองต้นแก่ประชาชน โดยผ่านหลายช่องทาง ดังน้ี 
  (๑) ผ่านทางจุดประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  (2) ผ่านทางเว็ปไซต์ และ Facebook ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  (3) ผ่านทางเสียงตามสาย ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 

 
 

/ ๒. วิธีการ... 



-2- 
๒. วิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
  ก าหนดระยะเวลาให้ประชาชนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - 18 มีนาคม ๒๕๖5 
เพ่ือให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผ่านหลายช่องทาง ดังน้ี 
  (1) แสดงความคิดเห็นด้วยตัวเองกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  (๒) ผ่านทางแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นและร่างเทศบัญญัติฯ ไว้ ณ จุดประชาสัมพันธ์เทศบาลต าบล
โนนดินแดง เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้แสดงความคิดเห็น  
  (3) ผ่านทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 ถนนราชด าเนิน 
ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260  
  (4) ผ่านทางเว็ปไซต์ , E-mail และ Facebook ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
  (5) ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4460-6253 และโทรสารหมายเลข 0-4460-6252  
  (6) ผ่านทางจัดประชุมประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
โดยก่อนวันจัดประชุม เทศบาลต าบลโนนดินแดง ได้ท าหนังสือเชิญประชุมแจ้งไปยังก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และเชิญชวนให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโนนดินแดงเข้าร่วมประชุมประชาคมตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่ก าหนดไว้ ซึ่งในวันและเวลาที่ก าหนดให้มีการประชุมประชาคมน้ัน ได้จัดให้ประชาชนได้ลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชาคมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง และได้
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดท าร่างเทศบัญญัติทั้ง 15 ฉบับ พร้อมทั้งอธิบาย แจกแจงสาระส าคัญของเทศบัญญัติ 
หลังจากน้ันได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมประชาคมซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวร่างเทศบัญญัติดังกล่าว พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

3. ผลการรับการฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ 
 บัดน้ี ครบก าหนดเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อร่างข้อบัญญัติเทศบาล
ต าบลโนนดินแดง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แล้ว จึงขอสรุปผล
การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 

ช่องทางการรับฟังความเห็น ผลการรับการฟังความคิดเห็น 
(1) แสดงความคิดเห็นด้วยตัวเอง กับเจ้าหน้าที่ ได้ที่ 
ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 

(๒) ผ่านทางแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีผู้แสดงความคิดเห็น 39 คน 
(3) แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมายังที่
ส านักงานเทศบาลต าบลโนนดินแดง เลขที่ 299 หมู่ที่ 5 
ถนนราชด าเนิน ต าบลโนนดินแดง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุรีรัมย์ 31260 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 

(4) ทางเว็บไซต์ www.nondindaengcity.go.th ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 

/ (5) ทางจดหมาย... 
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ช่องทางการรับฟังความเห็น ผลการรับการฟังความคิดเห็น 

(5) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)  
admin@nondindaengcity.go.th และ
nondindaengcity@Gmail.com  

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 

(6) ทาง Facebook เทศบาลต าบลโนนดินแดง 
www.facebook.com/nondindaengcity 

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 

(7) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4460-6253 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
(8) ทางโทรสารหมายเลข 0-4460-6252 ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น 
(9) การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย
การจัดประชาคม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. 
ณ หอประชุมเทศบาลต าบลโนนดินแดง 

มีผู้เข้าร่วมทั้งส้ิน 89 คน ประกอบด้วย คณะ
ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้น าชุมชน และ

ประชาชนที่สนใจ 

4. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากแบบสอบถามและการจัดประชุมประชาคม 

  4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม  

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย ๑๖ ๔๑.๐๓ 
หญิง ๒๓ ๕๘.๙๗ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๙๗ เป็นเพศชาย ๑๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๓  

ตารางท่ี 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่เกิน ๓๐ ปี - - 
๓๑ – ๔๐ ปี ๖ ๑๕.๓๘ 
๔๑ – ๕๐ ปี ๑๒ ๓๐.๗๗ 
๕๑ – ๖๐ ปี ๑๗ ๔๓.๕๙ 
๖๑ ปีขึ้นไป ๔ ๑๐.๒๖ 

รวม ๓๙ ๑๐๐ 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี จ านวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๓.๕๙ รองลงมา อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ อายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี 
จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ อายุ ๖๑ ปีขึ้นไป จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ และไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อายุไม่เกิน ๓๐ ปี 

 
 

/ 4.2 ข้อมูลทั่วไป... 
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  4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 

ตารางท่ี 3 เพศของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 2๖ 29.21 
หญิง 63 70.79 
รวม 89 ๑๐๐ 

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 6๓ คน คิดเป็นร้อยละ 70.79 
เป็นเพศชาย จ านวน 2๖ คน คิดเป็นร้อยละ 29.21 

ตารางท่ี 4 อาชีพของผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คณะผู้บริหาร  2 2.25 
ผู้อ านวยการกอง  5 5.62 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 12 13.48 
ผู้ประกอบการ 13 14.61 

ผู้น าชุมชน 7 7.87 
ประชาชนทั่วไป 50 56.18 

รวม 89 ๑๐๐ 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 56.18 
รองลงมา เป็นผู้ประกอบการ จ านวน ๑3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.61 เป็นพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จ านวน    
๑2 คน คิดเป็นร้อยละ 13.48 และอ่ืนๆ ตามล าดับ 
 
  4.3 ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติ 

  1. ร่างเทศบัญญัติ การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... 

  ตารางที่ ๕ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. …  
ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๘ ๙๗.๔๔ 

ไม่เห็นด้วย ๑ ๒.๕๖ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๕ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. … จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ 

 
 

/ (1) จากแบบ... 
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 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. เรื่องการคัดแยกขยะ อยากให้มีถังขยะอยู่ในจุดที่
มองเห็นชัดเจน 
๒. ควรมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่าง
ถูกประเภทให้กับประชาชนทั่วไปตามหมู่บ้าน 
๓. เกิดการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน 
๔. อยากให้มีถังคัดแยกขยะตามจุดต่างๆในแต่ละหมู่บ้าน 

๑. ค่าเก็บขนและก าจัดขยะมีราคาสูงเกินไป ส าหรับบางบ้านที่
ไม่ค่อยมีขยะ 
 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. เห็นด้วยเรื่องการคัดแยกขยะ แต่ทั้งน้ีทางเทศบาลควร
วางถังขยะแยกให้ชัดเจนตามประเภท ถ้าให้ใส่ถุงแยกไว้ 
จะรู้ได้อย่างไรว่าถุงใดเป็นขยะประเภทใด และสุดท้ายถึง
แยกขยะได้รถขยะก็เก็บไปรวมกันอยู่ดี 

การคัดแยกขยะต้องเริ่มจากต้นทางที่ครัวเรือน จะเป็นการช่วย
ลดปริมาณขยะและช่วยให้การจัดการขยะได้ง่ายขึ้น ขยะรีไซเคิล
ให้รวบรวมไว้น าไปขายได้ ขยะอินทรีย์น าไปท าปุ๋ยหรือให้อาหาร
สัตว์ ขยะอันตรายให้น าไปทิ้งที่จุดรวบรวม เทศบาลจะเก็บขน
เฉพาะขยะมูลฝอยทั่วไป เช่น ถุงพลาสติก เศษผ้า ซองขนม และ
จะด าเนินการประกาศประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี
ให้ประชาชนรับทราบถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

2. เศษแก้วแตก เศษกระเบ้ืองแตก จะให้จัดการอย่างไร 
และขยะพิษ ขยะอันตราย ให้น าไปทิ้งที่ไหน 

เศษแก้วแตก เศษกระเบ้ืองแตก ไม่ใช่มูลฝอยอันตรายตามค า
นิยาม แต่เป็นเพียงขยะที่อาจท าให้เราบาดเจ็บหากไม่ระวัง ขยะ
แบบน้ีให้คัดแยกไว้ต่างหาก เทศบาลจะเป็นผู้เก็บขนน าไปก าจัด 
ส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรือมูลฝอยอันตราย เช่น หลอดไฟ 
แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ให้น าไปทิ้งที่จุดรวบรวมประจ า
หมู่บ้านที่ศาลาประชาคม เทศบาลจะเป็นผู้เก็บขนน าไปก าจัด 
หรือหากที่บ้านท่านมีขยะประเภทน้ีในปริมาณมากให้ ให้แจ้ง
เทศบาลเพ่ือไปเก็บขนที่บ้านของท่าน 

3. เทศบาลควรให้ความรู้กับชาวบ้านในการคัดแยกขยะให้
มากขึ้น ส่งเสริมการจัดการขยะเองภายในครัวเรือนลดการ
รวมขยะมาจัดการในที่เดียว 

เทศบาลมีแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ความรู้
ประชาชนเรื่องการจัดการขยะ เป็นประจ าทุกปี แต่อาจ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง จะน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

4. ค่าธรรมเนียมแพงไปหรือไม่ หรือไม่จ่ายได้หรือไม่
เพราะบางครัวเรือนแทบจะไม่มีขยะเลย 

เทศบาลจะเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขน และค่าธรรมเนียมการ
ก าจัด แบบเป็นรายเดือน หรือเป็นครั้งคราว เช่น การจัดงานบุญ 
งานตามประเพณีต่างๆ ซึ่งเป็นอัตราที่แปรผันตามจ านวน
ปริมาณของมูลฝอย และไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

/ 2. ร่างเทศบัญญัติ... 
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  2. ร่างเทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๖ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างเทศบัญญัติเรื่อง การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๘ ๙๗.๔๔ 

ไม่เห็นด้วย ๑ ๒.๕๖ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๖ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การ
จัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. … จ านวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ท าให้ชุมชนมีกฎเกณฑ์ กฎระเบียบและปฏิบัติ ให้
ถูกต้อง 

๑. ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลต้อง
หาซื้อที่ดินมาเพ่ือท าบ่อก าจัดส่ิงปฏิกูลด้วยหรือไม่ 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. เห็นด้วยเรื่องต้องมีสถานที่และวิธีการก าจัดส่ิงปฏิกูล ที่
ถูกต้อง ท าให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ใช่ไปลักลอบทิ้ง 

ร่างเทศบัญญัติฉบับน้ี ก าหนดสุขลักษณะหรือส่ิงที่ผู้ประกอบการ
ต้องปฏิบัติไว้ ครอบคลุมทุกขั้นตอนทั้งการเก็บ ขน ก าจัด หรือ
หาประโยชน์จากการจัดการส่ิงปฏิกูล  

 
 3. ร่างเทศบัญญัติ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. .... 
  ตารางที่ ๗ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๗ ๙๔.๘๗ 

ไม่เห็นด้วย ๒ ๕.๑๓ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๗ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. … จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๗ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕.๑๓ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. เป็นแนวทางท่ีดี มีความชัดเจน และเข้าใจง่าย -ไม่มี- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
   -ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

/ 4. ร่างเทศบัญญัติ... 
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  4. ร่างเทศบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๘ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัด
น้ าเสียในอาคาร พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๖ ๙๒.๓๑ 

ไม่เห็นด้วย ๓ ๗.๖๙ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๘ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. … จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ท่อระบายน้ าจะไม่อุดตันและไม่ส่งกล่ินเหม็น 
๒. บางบ้านก็มีบ่อดักไขมันแล้วแต่บางบ้านก็ไม่มีบ่อดักไขมัน 
๓. ในอนาคตมีบ้านเรือนเกิดขึ้นอีกจ านวนมาก และผู้ที่
ก่อสร้างใหม่ควรมีข้อก าหนดส าหรับผู้ขออนุญาตให้มีความรู้
และความเข้าใจ 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. บ้านเรือนที่สร้างมาก่อนออกเทศบัญญัติน้ี ต้องติดตั้งบ่อ
ดักไขมันด้วยหรือไม่ 

ร่างเทศบัญญัติน้ี บังคับใช้กับอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ 
และอาคารที่อยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัติ
มีผลใช้บังคับก็ให้ด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน 

 
5. ร่างเทศบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. .... 

  ตารางท่ี ๙ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่ กับการร่างเทศบัญญัติเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๙ ๑๐๐ 

ไม่เห็นด้วย - - 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๙ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การ
ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พ.ศ. … จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

/ (1) จากแบบ... 
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 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. บางบ้านมีส่ิงของเครื่องใช้ปริมาณมากและมีขยะเยอะมาก 
๒. ส่วนมากจะเป็นห้องเช่าหรือบ้านเช่าที่มีจ านวนหลายห้อง 
จะมีปัญหาเรื่องการก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
๓. ร่วมด้วย ช่วยกันและต้องตรวจสอบให้ครบทุกครัวเรือน 
พร้อมทั้งท าตามมาตรการ 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. อยากให้เทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย เทศบาลจะท าการประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมแหล่ง
เพาะพันธ์ุยุงลายอย่างต่อเน่ือง และน าเทศบัญญัติน้ีไป
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง  

 

  6. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๑๐ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๗ ๙๔.๘๗ 

ไม่เห็นด้วย ๒ ๕.๑๓ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๐ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. … จ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๗ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๒ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๑๓ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ช่วยลดการรบกวนเสียงสัตว์ที่อาจจะเกิดข้ึน 
๒. เอาเทศบัญญัติมาบังคับใช้ให้ท าให้ได้ เพราะปัจจุบันคน
เดือดร้อนมีจ านวนมาก 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. คนเล้ียงสัตว์ต้องดูแลเล้ียงสัตว์ของตัวเองให้ดี ไม่ให้สร้าง
ความเดือดร้อนร าคาญให้ผู้อ่ืน เทศบัญญัติน้ีเหมาะสมแล้ว 
แต่ควรกวดขันบังคับใช้ให้เข้มงวด 

เทศบาลจะน าเทศบัญญัติน้ีไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง 

 / 7. ร่างเทศบัญญัติ... 
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 7. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๑๑ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่ กับการร่างเทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๖ ๙๒.๓๑ 

ไม่เห็นด้วย ๓ ๗.๖๙ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๑ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. … จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๓ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ไม่อยากให้เจ้าของสัตว์เล้ียงปล่อยออกมาอยู่ตามถนน 
อยากให้อยู่แต่ในบริเวณของบ้านที่เป็นเจ้าของ 
๒. แมวและสุนัขจะได้มีจ านวนลดลง 
๓. อยากให้ควบคุมจ านวนสุนัขและแมว 
๔. ปัจจุบันสุนัขจรจัดมีจ านวนมากและทุกชุมชน สุนัขว่ิงไล่
ชาวบ้านและยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมา อาจเกิดอันตรายต่อ
ชาวบ้านหรืออาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

๑. อยากเล้ียงสัตว์ แต่ไม่สามารถกักขังได้ แต่สามารถน ามา
ฉีดวัคซีนได้ 
 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. ก าหนดให้เล้ียงสุนัขและแมว ได้ไม่เกินบ้านละ 5 ตัว จะ
ท าได้อย่างไร ในเมื่อมีการคลอดลูกออกมาได้อีกเรื่อยๆ 

ร่างเทศบัญญัติน้ีได้ก าหนดจ านวนที่เล้ียงได้ เป็นไปตามขนาด
ของพ้ืนที่เล้ียงด้วย คือ สุนัขไม่เกิน 5 ตัวต่อครัวเรือน หรือต่อ
พ้ืนที่ 300 ตารางเมตร และ แมวไม่เกิน 5 ตัวต่อครัวเรือน 
หรือต่อพ้ืนที่ 200 ตารางเมตร นอกจากน้ีเจ้าของยังสามารถ
น าสัตว์ไปท าหมันเพื่อควบคุมจ านวนสัตว์ที่เล้ียงก็ได้ 

2. กรณีที่เจ้าของไม่ดูแลสุนัขและแมว ให้อยู่ในพ้ืนที่ตัวเอง
และปล่อยให้ไปขับถ่ายหน้าบ้านคนอ่ืนจะท าอย่างไร 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตน
ไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายหรือเหตุราคาญต่อผู้อ่ืน หากไม่ปฏิบัติ
ตามอาจต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ 

 
 
 

/ 8. ร่างเทศบัญญัติ... 
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  8. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๑๒ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๙ ๑๐๐ 

ไม่เห็นด้วย - - 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๒ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. … จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
จากการตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ซึ่งเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติน้ี 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ผู้ประกอบกิจการซ่อมรถจักรยานยนต์ ควรจะตรวจสอบการ
ด าเนินการหรือฟังความคิดเห็นประชาชนในหมู่บ้านหรือบ้าน
ข้างเคียงและประชาคมเพ่ือประกอบการขออนุญาต 
๒. ระเบียบมีไว้ให้ใช้ร่วมกัน เพ่ือความเป็นระเบียบ มีวินัยในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
๓. มีเสียงรบกวน และมีกล่ินเหม็นและน้ ามันรถ เช่น ร้านซ่อมรถ 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
    -ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 
 
  9. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการ
อนุบาลสุกร พ.ศ. …. 
  ตารางท่ี ๑๓ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่ กับการร่างเทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การเพาะพันธ์ุ การเล้ียง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๘ ๙๗.๔๔ 

ไม่เห็นด้วย ๑ ๒.๕๖ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๓ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การเพาะพันธ์ุ การเล้ียง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. … จ านวน 
๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ 

/ (1) จากแบบ... 
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 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. เห็นด้วย และต้องมีการประชาคมเพ่ือประกอบการขอ
อนุญาต โดยเฉพาะบ้านข้างเคียง 
๒. สุกรมีกล่ินไม่พึงประสงค์ 
๓. ไม่ควรเล้ียงในชุมชน หากยังไม่มีมาตรการเพ่ือป้องกันการ
เกิดเหตุร าคาญได้ 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
    -ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 
 
  10. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมตลาด พ.ศ. .... 
ตารางท่ี ๑๔ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๙ ๑๐๐ 

ไม่เห็นด้วย - - 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๔ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง 
ตลาด พ.ศ. … จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. จะได้ด าเนินการขออนุญาตและควบคุมผู้ประกอบการ 
๒. ท าให้ดีขึ้นกว่าน้ี ควบคุมความสะอาดบริเวณ อาหาร 
ผลไม้ แบ่งส่วนกับเส้ือผ้า 
๓. ในตลาดสดควรมีบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. การขายของในตลาดสด อยากให้มีการควบคุมเรื่องความ
สะอาด และเรื่องสุขลักษณะ 

ร่างเทศบัญญัติน้ีจะครอบคลุมถึงการก าหนดคุณลักษณะที่ถูก
สุขลักษณะไว้อย่างชัดเจน เจ้าของตลาดจะต้องปฏิบัติให้เป็น
ลักษณะที่ก าหนดไว้ทุกประการ 

 
 

/ 11. ร่างเทศบัญญัติ... 
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  11. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๑๕ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับการร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมสถานที่จ าหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๙ ๑๐๐ 

ไม่เห็นด้วย - - 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๕ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง 
ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. … จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ให้ความยุติธรรมกับพ่อค้าแม่ค้าด้วย -ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
    -ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 
 
  12. ร่างเทศบัญญัติ ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๑๖ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่ กับการร่างเทศบัญญัติเรื่อง ควบคุมการจ าหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. …  

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๙ ๑๐๐ 

ไม่เห็นด้วย - - 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๖ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง 
ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. … จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการน าส่ิงของที่ขาย ตั้งแผงยื่นออกมา
ในทางสาธารณะ ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่สัญจร 
๒. เห็นด้วย เพราะอ าเภอโนนดินแดงไม่มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ 
๓. มีการติดป้ายห้ามขายตลอดแนว แต่ยังมีการฝ่าฝืน ท าให้ไม่เป็น
ระเบียบ 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 / (2) จากการจัด... 



 
-13- 

  (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ข้อซักถาม ข้อชี้แจง/การตอบข้อซักถาม 

1. เทศบัญญัติน้ีเหมาะสมแล้ว แต่ควรกวดขันบังคับใช้ให้เข้มงวด เทศบาลจะน าเทศบัญญัติน้ีไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง 

 
  13. ร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูล
ฝอย พ.ศ.2546  พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๑๗ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล           
โนนดินแดง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. … 

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๖ ๙๒.๓๑ 

ไม่เห็นด้วย ๓ ๗.๖๙ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๗ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
โนนดินแดง เรื่อง การก าจัดส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. … จ านวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ ไม่
เห็นด้วย จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ปรับปรุงให้ดีขึ้น ท าให้มีระบบที่ดีขึ้น 
๒. เห็นด้วย เทศบัญญัติทันยุคสมัยมากข้ึน 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
    -ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 
 
  14. ร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม พ.ศ.2546  พ.ศ. .... 
  ตารางท่ี ๑๘ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล           
โนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. … 

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๔ ๘๗.๑๘ 

ไม่เห็นด้วย ๕ ๑๒.๘๒ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

 / จากตารางที่ ๑๘... 
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จากตารางที่ ๑๘ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
โนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ศ. …จ านวน ๓๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๘ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๒ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ปรับปรุงให้ดีขึ้น ท าให้มีระบบที่ดีขึ้น 
๒. เห็นด้วย เทศบัญญัติทันยุคสมัยมากข้ึน 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
    -ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 
 
 15. ร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 ประเภท กลุ่มบริการบันเทิงท่ีใช้เสียง  พ.ศ. .... 
  ตารางที่ ๑๙ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยหรือไม่กับร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดิน
แดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเภท กลุ่มบริการบันเทิงที่ใช้เสียง พ.ศ. … 

ค าตอบ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วย ๓๕ ๘๙.๗๔ 

ไม่เห็นด้วย ๔ ๑๐.๒๖ 
รวม ๓๙ ๑๐๐ 

จากตารางที่ ๑๙ พบว่าผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
โนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเภท กลุ่มบริการบันเทิงที่ใช้เสียง 
พ.ศ. … จ านวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๔ ไม่เห็นด้วย จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๖ 

 (1) จากแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 
เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย โดยมีเหตุผล/ความคิดเห็น 

๑. ปรับปรุงให้ดีขึ้น ท าให้มีระบบที่ดีขึ้น 
๒. เห็นด้วย เทศบัญญัติทันยุคสมัยมากข้ึน 

-ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 

 (2) จากการจัดประชุมประชาคม มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถาม ดังต่อไปน้ี 
    -ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็น- 
 
 
 

 / 5. สรุปผลการ... 
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5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
  5.1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านทางแบบสอบถาม 

ล าดับ ร่างเทศบัญญัติ เห็นด้วย 
(คน) 

ร้อยละ ไม่เห็นด้วย 
(คน) 

ร้อยละ 

1 การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. .... ๓๘ ๙๗.๔๔ ๑ ๒.๕๖ 
2 การจัดการส่ิงปฏิกูล พ.ศ. .... ๓๘ ๙๗.๔๔ ๑ ๒.๕๖ 
3 การจัดการมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. .... ๓๗ ๙๔.๘๗ ๒ ๕.๑๓ 
4 การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. .... ๓๖ ๙๒.๓๑ ๓ ๗.๖๙ 
5 การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  พ.ศ. .... ๓๙ ๑๐๐ - - 
6 ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .... ๓๗ ๙๔.๘๗ ๒ ๕.๑๓ 
7 ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .... ๓๖ ๙๒.๓๑ ๓ ๗.๖๙ 
8 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ๓๙ ๑๐๐ - - 
9 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การเพาะพันธ์ุ 

เล้ียง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. …. 
๓๘ ๙๗.๔๔ ๑ ๒.๕๖ 

10 ควบคุมตลาด พ.ศ. .... ๓๙ ๑๐๐ - - 
11 ควบคุมสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. .... ๓๙ ๑๐๐ - - 
12 ควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. .... ๓๙ ๑๐๐ - - 
13 ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูล

และมูลฝอย พ.ศ.2546  พ.ศ. .... 
๓๖ ๙๒.๓๑ ๓ ๗.๖๙ 

14 ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม พ.ศ.2546  พ.ศ. .... 

๓๔ ๘๗.๑๘ ๕ ๑๒.๘๒ 

15 ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 ประเภท กลุ่มบริการบันเทิงที่
ใช้เสียง  พ.ศ. .... 

๓๕ ๘๙.๗๔ ๔ ๑๐.๒๖ 

  5.2 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จากการจัดประชุมประชาคม 
  หลังจากทีไ่ด้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และได้มีการชี้แจงตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน โดยการจัดประชาคม ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม
เทศบาลต าบลโนนดินแดงแล้ว จึงไดข้อความเห็นอีกครั้งว่าเห็นด้วยหรือไม่หากจะยกร่างเทศบัญญัติทั้ง 15 เรื่อง  
ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับการยกร่างเทศบัญญัติ ทั้ง 15 เรื่อง จ านวน 89 เสียง 

 ดังน้ัน สรุปได้ว่าจากการที่เทศบาลต าบลโนนดินแดง ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติ ทั้ง 15 เรื่อง ส าหรับกรณีความคิดเห็น
ของประชาชนเทศบาลต าบลโนนดินแดง จะได้พิจารณาน าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ต่อไป 
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ภาพการประชุมประชาคม 
 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง  

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลต าบลโนนดินแดง 

************************************************************************* 
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ภาพการประชุมประชาคม 
 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนดินแดง  

ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลต าบลโนนดินแดง 

************************************************************************* 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


