ภาคผนวก

แบบสํารวจข้ อมูลด้ านการจัดการขยะ
ชื่อผู้ให้ ข้อมูล ...................................................................................................................................................................
ตําแหน่ง ............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ................................................ E-mail...........................................

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของเทศบาล
1. ชื่อ เทศบาล ................................................................ จังหวัด ..............................................................
1.1 ที่อยู่ ..............................................................................................................................................
1.2 โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ..............................................................
2. ข้ อมูลพื ้นที่และประชากร
2.1 พื ้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาล .............................. ตารางกิโลเมตร
2.2 จํานวนประชากร (ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม 2552)
1) จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ......................... คน
2) จํานวนประชากรแฝง ................................................ คน/ปี (รวมนักท่องเที่ยว ประมาณการ)
3) จํานวนครัวเรื อน ....................................................... หลังคาเรื อน
4) จํานวนนักท่องเที่ยว ............................ คน/ปี ระยะเวลาพักในพื ้นที่ เฉลีย่ ......................... วัน/คน
2.3 ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจและสังคม
2.3.1 ชุมชน .................................................................... แห่ง
2.3.2 สถานประกอบการ ในเขตเทศบาล
ประเภท

จํานวน (แห่ง)

ตลาดสด/ตลาดนัด
ร้ านอาหาร
ห้ างสรรพสินค้ า/ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
โรงแรม
ห้ องเช่า/คอนโดมิเนียม/อพาร์ ทเมนต์/หอพัก
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ประเภท

จํานวน (แห่ง)

สถาบันการศึกษา
- โรงเรี ยนอนุบาล
- โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
- โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา

2.3.3 ศาสนสถาน ........................ แห่ง (วัด .............../ มัสยิด ............./ โบสถ์คริ สต์ ................)
2.3.4 สถานพยาบาล .................... แห่ง (โรงพยาบาล ......../ สถานีอนามัย ........./ คลินิก ..........)

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลด้ านการจัดการขยะ
1. ปริ มาณขยะ
1.1 ปริ มาณขยะที่เกิดขึ ้นในเขตเทศบาล ........................................................................................................... ตัน/วัน
1.2 ปริ มาณขยะที่สามารถจัดเก็บได้ ................................................................................................................ ตัน/วัน
2. องค์ประกอบขยะ ( ณ.ปี .................)
ประเภทขยะ

ขยะ
อินทรี ย์

แก้ ว

กระดาษ

พลาสติก

โลหะ

อโลหะ

ผ้ า/ยาง

ขยะ
อันตราย

อื่นๆ

ร้ อยละ
3. ระบบ และสถานที่กําจัดขยะ
3.1 วิธีกําจัดขยะ ......................................................................................................................................................
3.2 สถานที่กําจัดขยะ ตังอยู
้ ่ที่ ...................................................................................................................................
ขนาดพื ้นที่ ...................................... ไร่ เริ่ มใช้ มาตังแต่
้ ปี ...................................................................................
ปั จจุบนั ใช้ งานไปแล้ ว ...................... ไร่ คาดการณ์วา่ จะใช้ ได้ อีก ..................................................................... ปี
3.3 ค่าธรรมเนียมในการกําจัดขยะที่สามารถจัดเก็บได้ ............................................................................... บาท/เดือน
3.4 ค่าใช้ จา่ ยในการกําจัดขยะ ................................................................................................................... บาท/เดือน
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3.5 การบริ หารจัดการขยะ
การเก็บขนขยะ

 เทศบาลดําเนินการเอง 

จัดจ้ างเอกชนจัดเก็บ

จัดจ้ าง บริ ษัท ............................................ค่าใช้ จา่ ย ....................................บาท/ตัน
การกําจัดขยะมูลฝอย

 เทศบาลดําเนินการเอง  จัดจ้ างเอกชนกําจัด
จัดจ้ าง บริ ษัท ............................................ค่าใช้ จา่ ย ....................................บาท/ตัน

4. การใช้ ประโยชน์จากขยะและสิง่ ปฏิกลู
4.1 ไม่มี
4.2 มี

 ทําปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือน  ทําปุ๋ ยอินทรีย์โดยเทศบาล  นํ ้าหมักจุลินทรีย์ 

อื่นๆ ระบุ ...............

5. เทศบาลของท่านมีการนําขยะหรื อสิง่ ปฏิกลู มาผลิตเป็ นพลังงานหรื อไม่



ไม่มี

 มี ได้ รับการสนับสนุนจาก................................................. วัตถุดิบ ......................................................

6. สําหรับเทศบาลที่ติดตังระบบผลิ
้
ตก๊ าซชีวภาพจากขยะแล้ ว1 (สําหรับเทศบาลทีย่ งั ไม่มีระบบให้ขา้ มไปตอบส่วนที ่ 3 )
6.1. ขนาดของระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ ................................................................................................................ ตัน/วัน
6.2. สถานการณ์เดินระบบ

 เดินระบบต่อเนื่อง  เดินระบบไม่ตอ่ เนื่อง ..................................... วัน/สัปดาห์
 หยุดดําเนินการ เนื่องจาก ....................................................................................

6.3. ขยะอินทรี ย์ที่เข้ าระบบ
ลําดับ

แหล่งที่มาของขยะอินทรี ย์

ปริมาณขยะอินทรี ย์
(กิโลกรัม/วัน)

1
2
3
6.4. การบริ หารจัดการในการรวบรวมขยะอินทรี ย์
1) เก็บรวบรวมขยะอินทรี ย์โดย

 เทศบาลดําเนินการเอง จัดจ้ างเอกชน บริษัท ......................................ค่าใช้ จา่ ย ...................บาท/ตัน
 จัดจ้ างคนในชุมชน ค่าใช้ จ่าย ........................................บาท/ตัน
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2) วิธีการเก็บรวบรวม

 เก็บตามบ้ านเรือน  สถานศึกษา  ตลาด
 เก็บตามจุดรวบรวมที่กําหนด ทังหมด
้
......................... จุด
3) ช่วงเวลาในการจัดเก็บ ...................................................................................
4) ค่าใช้ จา่ ยในการเดินระบบ .............................................................................. บาท/เดือน
6.5. เจ้ าหน้ าที่ดแู ลระบบ ........................................................... คน
6.6. การใช้ ประโยชน์จากพลังงาน(แก๊ ส)ที่ผลิตได้ ได้ แก่
1) ครัวเรื อน ................................................................ หลังคาเรื อน ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ ใช้ .......................................
2) ร้ านอาหาร ............................................................. ร้ าน ช่วงเวลาที่เปิ ดให้ ใช้ ..................................................
3) ......................................................................................................................................................................
4) ......................................................................................................................................................................
6.7. ปั ญหาและอุปสรรค
1) การมีสว่ นร่วมของกลุม่ เป้าหมาย
2) การเดินระบบผลิตก๊ าซชีวภาพ
3) การนําก๊ าซชีวภาพไปใช้

 ไม่มี มี ระบุ ........................................................................................
 ไม่มี มี ระบุ ........................................................................................
 ไม่มี มี ระบุ ........................................................................................

ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลการมีส่วนร่ วมของประชาชน
1. การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเกี่ยวกับการจัดการขยะ
1.1 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
1.2 ผ่านสื่อทางเสียง

 แผ่นพับ
 โปสเตอร์  การจัดนิทรรศการ  จดหมาย
 เสียงตามสาย  วิ่งรถประชาสัมพันธ์  อื่นๆ ............................................

1.3 อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................................................................
2. ช่องทางในการให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการบริหารดําเนินงานของเทศบาล

 จัดประชุมร่วมกับผู้นําชุมชน ความถี่....................ครัง้ /เดือน
 จัดเทศบาลเคลื่อนที่ ความถี่....................ครัง้ /เดือน……………….ครัง้ /ชุมชน(ใน 1 ปี งบประมาณ)
 เปิ ดสายรับเรื่องราวร้ องทุกข์
 ยื่นคําร้ องที่เทศบาล  แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล
 อื่นๆ ระบุ................................................................................................................................................................
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3. การมีสว่ นร่วมของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาล
2.1 การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนต่อการดําเนินกิจกรรมหรื อโครงการต่างๆ ของเทศบาล

 ไม่เคย  เคย เช่น .........................................................................................................................
2.2 การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการดําเนินกิจกรรมร่วมกับเทศบาล

 ไม่เคย  เคย เช่น .........................................................................................................................
2.3 การให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 ไม่เคย  เคย เช่น .........................................................................................................................
2.4 การเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจต่อกิจกรรมของเทศบาล

 ไม่เคย  เคย เช่น .........................................................................................................................
4. การตอบรับของประชาชนในการดําเนินงานส่งเสริ มกระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนของเทศบาล




เข้ าร่วมมากกว่า ร้ อยละ 50
ต้ องมีแรงจูงใจในการเข้ าร่วม

 เข้ าร่วมน้ อยกว่า ร้ อยละ 50
 อื่นๆ ระบุ...........................................................................................

5. การดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยของเทศบาล
5.1 ธนาคารขยะรี ไซเคิลในโรงเรี ยน
5.2 ธนาคารขยะรี ไซเคิลในชุมชน
5.3 การทําปุ๋ยหมักอินทรี ย์
5.4 การทํานํ ้าหมักชีวภาพ
5.5 ถนนปลอดถังขยะ
5.6 ขยะแลกแต้ ม/ขยะพิษแลกแต้ ม
5.7 ผ้ าป่ าขยะรี ไซเคิล
5.8 วันสิง่ แวดล้ อมสิง่ แวดล้ อมไทย
5.9 วันสิง่ แวดล้ อมโลก

 ไม่มี  มี .....................แห่ง (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)
 ไม่มี  มี .....................แห่ง (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)
 ไม่มี  มี .....................แห่ง (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)
 ไม่มี  มี .....................แห่ง (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)
 ไม่มี  มี .....................สาย (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)
 ไม่มี  มี .....................แห่ง (แนบผลการดําเนินกิจกรรม)
 ไม่มี  มี .................... ครัง้ /ปี
 จัดเป็ นประจําทุกปี
 ไม่เคยจัด
 จัดเป็ นประจําทุกปี
 ไม่เคยจัด

5.10 อื่นๆ ระบุ
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6. เทศบาลมีนโยบายหรื อมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมการคัดแยกขยะทางใดบ้ าง(แนบเอกสารแผนฯและการมอบหมายงาน)

 มีการกําหนดนโยบายในแผนยุทธศาสตร์
 มีการกําหนดนโยบายในแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาแต่ไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 มีการกําหนดนโยบายในแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาและมอบหมายผู้รับผิดชอบ
 มีการกําหนดนโยบายและเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบชัดเจนและมีการรายงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

เอกสารแนบแบบสํารวจ
1. แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาเทศบาลรายปี และ 3 ปี ที่เกี่ยวข้ อง
2. เอกสารแสดงการมอบหมายงาน หรื อ แต่งตังคณะทํ
้
างาน
3. จํานวนรถเก็บขนขยะ ระบุขนาดรถ เส้ นทางการวิ่ง จํานวนเที่ยวในการจัดเก็บต่อวัน ระยะเวลาที่ใช้ ในการจัดเก็บต่อ
เที่ยวต่อคัน ปริ มาณขยะที่สามารถจัดเก็บได้ ตอ่ คัน
4. ภาชนะรองรับขยะ ระบุ ประเภทภาชนะ ขนาด จํานวน
5. จํานวนบุคลากร พนักงานประจํา/ลูกจ้ างชัว่ คราว ที่รับผิดชอบการจัดเก็บและกําจัดขยะ
6. แผนที่ตั ้งสถานที่กําจัดขยะของเทศบาล
7. แผนที่ตั ้งระบบผลิตก๊ าซชีวภาพจากขยะ
8. รายละเอียดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริ มการคัดแยกขยะ
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