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แบบสาํรวจข้อมูลด้านการจัดการขยะ  

ช่ือผู้ให้ข้อมลู   ...................................................................................................................................................................  

ตําแหนง่ ............................................................................................................................................................................  

โทรศพัท์  ....................................................... โทรสาร  ................................................ E-mail ...........................................  

 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพืน้ฐานของเทศบาล 

1. ช่ือ เทศบาล  ................................................................ จงัหวดั ..............................................................  

1.1 ท่ีอยู ่..............................................................................................................................................   

1.2 โทรศพัท์ ............................................................  โทรสาร  ..............................................................  

2. ข้อมลูพืน้ที่และประชากร 

2.1 พืน้ท่ีในความรับผิดชอบของเทศบาล  ..............................  ตารางกิโลเมตร 

2.2 จํานวนประชากร (ข้อมลู ณ เดือนธนัวาคม 2552) 

1) จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์  .........................  คน  

2) จํานวนประชากรแฝง  ................................................  คน/ปี (รวมนกัทอ่งเที่ยว ประมาณการ) 

3) จํานวนครัวเรือน  .......................................................  หลงัคาเรือน 

4) จํานวนนกัทอ่งเที่ยว  ............................  คน/ปี ระยะเวลาพกัในพืน้ท่ี เฉล่ีย ......................... วนั/คน 

2.3 ข้อมลูด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

2.3.1 ชมุชน  ....................................................................  แหง่  

2.3.2 สถานประกอบการ ในเขตเทศบาล 

ประเภท จํานวน (แห่ง) 

ตลาดสด/ตลาดนดั  
ร้านอาหาร  
ห้างสรรพสนิค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ต  
โรงแรม  
ห้องเช่า/คอนโดมิเนียม/อพาร์ทเมนต์/หอพกั  
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ประเภท จํานวน (แห่ง) 

สถาบนัการศกึษา  
-   โรงเรียนอนบุาล  
 -  โรงเรียนระดบัประถมศกึษา  
-   โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา  
-   ระดบัอดุมศกึษา  

2.3.3 ศาสนสถาน  ........................  แหง่ (วดั .............../ มสัยิด ............./ โบสถ์คริสต์ ................) 

2.3.4 สถานพยาบาล  ....................  แหง่ (โรงพยาบาล ......../ สถานีอนามยั ........./ คลนิิก ..........) 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการจดัการขยะ  

1. ปริมาณขยะ   

1.1 ปริมาณขยะท่ีเกิดขึน้ในเขตเทศบาล ...........................................................................................................  ตนั/วนั 

1.2 ปริมาณขยะท่ีสามารถจดัเก็บได้  ................................................................................................................  ตนั/วนั 

2. องค์ประกอบขยะ ( ณ.ปี.................) 

ประเภทขยะ ขยะ
อนิทรีย์ 

แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อโลหะ ผ้า/ยาง ขยะ
อนัตราย 

อื่นๆ 

ร้อยละ 

3. ระบบ และสถานท่ีกําจดัขยะ  

3.1 วิธีกําจดัขยะ   ......................................................................................................................................................  

3.2 สถานท่ีกําจดัขยะ  ตัง้อยู่ท่ี  ...................................................................................................................................  

ขนาดพืน้ท่ี  ......................................  ไร่  เร่ิมใช้มาตัง้แตปี่  ...................................................................................   

ปัจจบุนัใช้งานไปแล้ว  ......................  ไร่ คาดการณ์วา่จะใช้ได้อีก  .....................................................................  ปี 

3.3 คา่ธรรมเนียมในการกําจดัขยะท่ีสามารถจดัเก็บได้  ...............................................................................  บาท/เดือน 

3.4 คา่ใช้จา่ยในการกําจดัขยะ  ................................................................................................................... บาท/เดือน 
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3.5 การบริหารจดัการขยะ   

การเก็บขนขยะ      เทศบาลดําเนินการเอง    จดัจ้างเอกชนจดัเก็บ  

    จดัจ้าง บริษัท ............................................คา่ใช้จา่ย ....................................บาท/ตนั 

การกําจดัขยะมลูฝอย   เทศบาลดําเนินการเอง    จดัจ้างเอกชนกําจดั   

    จดัจ้าง บริษัท ............................................คา่ใช้จา่ย ....................................บาท/ตนั 

4. การใช้ประโยชน์จากขยะและสิง่ปฏิกลู 

4.1 ไม่มี 

4.2 มี    ทําปุ๋ ยอินทรีย์ในครัวเรือน     ทําปุ๋ ยอินทรีย์โดยเทศบาล     นํา้หมกัจลุินทรีย์    อ่ืนๆ ระบ ุ ...............   

5. เทศบาลของทา่นมีการนําขยะหรือสิง่ปฏิกลูมาผลติเป็นพลงังานหรือไม ่

 ไม่มี     มี ได้รับการสนบัสนนุจาก................................................. วตัถดุิบ  ......................................................  

6. สําหรับเทศบาลท่ีติดตัง้ระบบผลติก๊าซชีวภาพจากขยะแล้ว1 (สําหรบัเทศบาลทีย่งัไม่มีระบบใหข้า้มไปตอบส่วนที ่3 ) 

6.1. ขนาดของระบบผลติก๊าซชีวภาพ ................................................................................................................  ตนั/วนั 

6.2. สถานการณ์เดินระบบ  เดินระบบต่อเน่ือง     เดินระบบไมต่อ่เน่ือง  .....................................  วนั/สปัดาห์ 

  หยดุดําเนินการ เน่ืองจาก  ....................................................................................  

6.3. ขยะอนิทรีย์ท่ีเข้าระบบ  

ลําดบั แหลง่ท่ีมาของขยะอินทรีย์ 
  

ปริมาณขยะอนิทรีย์  
(กิโลกรัม/วนั) 

1 
2 
3 

6.4. การบริหารจดัการในการรวบรวมขยะอินทรีย์   

1) เก็บรวบรวมขยะอินทรีย์โดย 

  เทศบาลดําเนินการเอง  จดัจ้างเอกชน บริษัท ......................................ค่าใช้จา่ย ...................บาท/ตนั 

  จดัจ้างคนในชมุชน  ค่าใช้จ่าย ........................................บาท/ตนั 
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2) วิธีการเก็บรวบรวม 

 เก็บตามบ้านเรือน  สถานศกึษา  ตลาด  

 เก็บตามจดุรวบรวมท่ีกําหนด  ทัง้หมด ......................... จดุ 

3) ช่วงเวลาในการจดัเก็บ  ...................................................................................  

4) คา่ใช้จา่ยในการเดินระบบ  .............................................................................. บาท/เดือน 

6.5. เจ้าหน้าท่ีดแูลระบบ  ........................................................... คน 

6.6. การใช้ประโยชน์จากพลงังาน(แก๊ส)ท่ีผลติได้  ได้แก่  

1) ครัวเรือน  ................................................................  หลงัคาเรือน ช่วงเวลาท่ีเปิดให้ใช้ ....................................... 

2) ร้านอาหาร  .............................................................  ร้าน  ช่วงเวลาท่ีเปิดให้ใช้ .................................................. 

3)   ......................................................................................................................................................................  

4)   ......................................................................................................................................................................  

6.7. ปัญหาและอปุสรรค 

1) การมีสว่นร่วมของกลุม่เป้าหมาย   ไม่มี  มี ระบ ุ ........................................................................................  

2) การเดินระบบผลติก๊าซชีวภาพ     ไม่มี  มี ระบ ุ ........................................................................................   

3) การนําก๊าซชีวภาพไปใช้                ไม่มี  มี ระบ ุ ........................................................................................   

 

ส่วนที่ 3   ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารของเทศบาลเก่ียวกบัการจดัการขยะ 

1.1 ผา่นสื่อสิ่งพิมพ์     แผน่พบั   โปสเตอร์  การจดันิทรรศการ  จดหมาย  

1.2 ผา่นสื่อทางเสยีง   เสยีงตามสาย    วิ่งรถประชาสมัพนัธ์  อ่ืนๆ  ............................................  

1.3 อ่ืนๆ ระบ ุ ............................................................................................................................................................  

2. ช่องทางในการให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารดําเนินงานของเทศบาล 

   จดัประชมุร่วมกบัผู้ นําชมุชน  ความถ่ี....................ครัง้/เดือน 

   จดัเทศบาลเคลื่อนท่ี ความถ่ี....................ครัง้/เดือน……………….ครัง้/ชมุชน(ใน 1 ปีงบประมาณ) 

   เปิดสายรับเร่ืองราวร้องทกุข์                   ย่ืนคําร้องท่ีเทศบาล       แสดงความคิดเห็นผา่นเว็บไซต์ของเทศบาล 

     อื่นๆ ระบ.ุ............................................................................................................................................................... 
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3. การมีสว่นร่วมของประชาชนตอ่การดําเนินงานของเทศบาล 

2.1 การให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนตอ่การดําเนนิกิจกรรมหรือโครงการตา่งๆ ของเทศบาล 

  ไม่เคย  เคย  เชน่  .........................................................................................................................  

2.2 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกบัเทศบาล 

  ไม่เคย  เคย  เชน่  .........................................................................................................................  

2.3 การให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการติดตามผลการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

  ไม่เคย  เคย  เชน่  .........................................................................................................................  

2.4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการตดัสินใจตอ่กิจกรรมของเทศบาล 

  ไม่เคย  เคย  เชน่  .........................................................................................................................   

4. การตอบรับของประชาชนในการดําเนินงานสง่เสริมกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนของเทศบาล 

               เข้าร่วมมากกวา่ ร้อยละ 50      เข้าร่วมน้อยกวา่ ร้อยละ 50   

               ต้องมีแรงจงูใจในการเข้าร่วม    อื่นๆ ระบ.ุ..........................................................................................   

5. การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการคดัแยกขยะมลูฝอยของเทศบาล 

5.1 ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน   ไม่มี  มี .....................แหง่ (แนบผลการดําเนินกิจกรรม) 

5.2 ธนาคารขยะรีไซเคิลในชมุชน      ไม่มี  มี .....................แหง่ (แนบผลการดําเนินกิจกรรม) 

5.3 การทําปุ๋ ยหมกัอนิทรีย์  ไม่มี  มี .....................แหง่ (แนบผลการดําเนินกิจกรรม) 

5.4 การทํานํา้หมกัชีวภาพ   ไม่มี  มี .....................แหง่ (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)  

5.5 ถนนปลอดถงัขยะ      ไม่มี  มี .....................สาย (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)     

5.6 ขยะแลกแต้ม/ขยะพิษแลกแต้ม   ไม่มี  มี .....................แหง่ (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)      

5.7 ผ้าป่าขยะรีไซเคิล   ไม่มี  มี .................... ครัง้/ปี        

5.8 วนัสิง่แวดล้อมสิง่แวดล้อมไทย   จดัเป็นประจําทกุปี   ไม่เคยจดั 

5.9 วนัสิง่แวดล้อมโลก   จดัเป็นประจําทกุปี   ไม่เคยจดั 

5.10 อ่ืนๆ ระบ ุ  
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6. เทศบาลมีนโยบายหรือมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการคดัแยกขยะทางใดบ้าง(แนบเอกสารแผนฯและการมอบหมายงาน) 

              มีการกําหนดนโยบายในแผนยทุธศาสตร์        
                มีการกําหนดนโยบายในแผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาแต่ไมมี่การมอบหมายผู้ รับผดิชอบ  

              มีการกําหนดนโยบายในแผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาและมอบหมายผู้ รับผิดชอบ 

              มีการกําหนดนโยบายและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบชดัเจนและมีการรายงานและติดตามผลอยา่งตอ่เน่ือง        
 

 

 

เอกสารแนบแบบสาํรวจ 
 

1. แผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาเทศบาลรายปี และ 3 ปี ท่ีเก่ียวข้อง 

2. เอกสารแสดงการมอบหมายงาน หรือ แตง่ตัง้คณะทํางาน 

3. จํานวนรถเก็บขนขยะ   ระบขุนาดรถ เส้นทางการวิ่ง จํานวนเท่ียวในการจดัเก็บตอ่วนั ระยะเวลาท่ีใช้ในการจดัเก็บตอ่

เท่ียวตอ่คนั ปริมาณขยะท่ีสามารถจดัเก็บได้ตอ่คนั 

4. ภาชนะรองรับขยะ ระบ ุประเภทภาชนะ ขนาด จํานวน 

5. จํานวนบคุลากร  พนกังานประจํา/ลกูจ้างชัว่คราว  ท่ีรับผิดชอบการจดัเก็บและกําจดัขยะ  

6. แผนท่ีตัง้สถานท่ีกําจดัขยะของเทศบาล 

7. แผนท่ีตัง้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ  

8.  รายละเอียดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือสง่เสริมการคดัแยกขยะ  


