
แหล่งเรียนรู้ : การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (ทุนระดับเครือข่าย) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
๑.๑ ที่มาและความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร มีเทศบาลต าบลเวียงเทิง น าโดย นายสิงห์ทอง   หนุนน าสิริสวัสดิ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง และนายไพรัช   มหาวงศนันท์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  เป็นเจ้าภาพหลักในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ ครัวเรือนต้นแบบ 250 ครัวเรือน, ชุมชนต้นแบบ ๑ ชุมชน และ
หมู่บ้านต้นแบบ ๑ หมู่บ้าน 

เทศบาลต าบลเวียงเทิงมีหน้าที่ในเร่ืองของการจัดการขยะ ตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 มาจนถึงปัจจุบัน 
จากสถานการณ์การขยายตัวของเมือง เป็นผลท าให้มีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพในพื้นที่เทศบาล
เพิ่มข้ึน ท าให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจาการคาดการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีปริมาณขยะมากถึง 
13.12 ตัน/วัน และในปี พ.ศ. 2554 ทางเทศบาลต าบลเวียงเทิงได้ประสบปัญหาจากกรณีร้องเรียนของประชาชน 
เร่ืองสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต าบลเวียง ท าให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้ลงมติที่ประชุมสภา
สมัยสามัญ ให้ปิดบ่อขยะที่เทศบาลต าบลเวียงเทิงน าไปก าจัดแบบฝังกลบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 จึงเป็นเหตุ
ให้เทศบาลประสบปัญหาขยะล้นเมือง ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะที่เกิดขึ้นวันละ 6.3 ตัน ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ประชาชน จึงร่วมกันวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยจัดท าโครงการการบริหารจัดการ
ขยะแบบครบวงจร จนมาถึงปัจจุบัน 
 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 
 



 
 

เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเวียงเทิง มาเป็นเทศบาลต าบลเวียงเทิง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕4๒
และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 - 2542 เทศบาลต าบลเวียงเทิงมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดการขยะ ตาม พรบ.เทศบาล 
พ.ศ. 2496 จนเมื่อเกิดสถานการณ์การขยายตัวของเมืองที่มากขึ้น เป็นผลท าให้มีประชากรเข้ามาอยู่อาศัยและ
ประกอบอาชีพในพื้นที่เทศบาลเพิ่มขึ้น เกิดสถานที่ราชการที่ส าคัญ เช่น ศาลอัยการ และสถานศึกษา ท าให้มีปริมาณ
ขยะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันทางเทศบาลต าบลเวียงเทิงได้ประสบปัญหาจากกรณีร้องเรียนของ
ประชาชน เรื่องสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่ หมู่ที่ 12 ต าบลเวียง ท าให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ได้ลงมติที่
ประชุมสภาสมัยสามัญ ให้ปิดบ่อขยะที่เทศบาลต าบลเวียงเทิงน าไปก าจัดแบบฝังกลบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 
จึงเป็นเหตุให้เทศบาลประสบปัญหาไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน  
จึงร่วมกันวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้น โดยจัดท าโครงการการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากต้นทุนในการจัดการขยะนั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เทศบาลต าบลเวี ยงเทิงจึงได้
ด าเนินการก าจัดขยะเองโดยการน าหลัก 3Rs ประกอบกับใช้เตาเผาขยะและวิธีการท าปุ๋ยหมักชีวภาพในการก าจัด
ขยะ พร้อมกันนี้ได้มีการประชุมวางแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ส่งผลให้เกิดเป็นเทศบัญญัติค่าธรรมเนียมขยะ 
(ทิ้งมากจ่ายมาก ทิ้งน้อยจ่ายน้อย) ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการพัฒนาตลาดชุมชนและรณรงค์ลดปริมาณการใช้พลาสติก
และโฟมตามนโยบายของกระทรวงทรัพยากรฯ จังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น อปท. ต้นแบบใน
ด้านการจัดการขยะที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเชียงรายเมืองสะอาด จึงได้มีการจัดรณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อลดปริมาณ
ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดบ้านตั้งข้าว หมู่ที่ 2 ซึ่งสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมเฉลี่ย 2 ,500 ชิ้นต่อ
เดือนและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตลาดสดสีเขียว (ประเภทที่ 2) ต่อมาจากการคาดการณ์ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า จะมีขยะประมาณ 13.12 ตันต่อวัน จึงได้มีการขยายการท างานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยวางมาตรการ
แก้ไขปัญหาด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดท าโครงการการบริหารจัดกรขยะแบบครบวงจร 
โดยมีการจัดการขยะทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และมีการด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 



1.3 กระบวนการด าเนินงาน 
 ๑) ส ารวจข้อมูลขยะ โดยการชั่งน้ าหนักขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนและในภาพรวมของต าบล ทุก 3 เดือน/คร้ัง
และมีการจัดท ารายงานศึกษาความเหมาะสม ในการจัดการบริหารจัดการขยะ 
 ๒) คืนข้อมูลที่ได้จากการส ารวจสู่ชุมชน โดยการประชุม ประชาคมเพื่อก าหนดทิศทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 
 3) แต่งตั้งคณะท างานการก าจัดขยะ ระดับเทศบาลต าบลเวียงเทิง โดย ๔ ภาคีเครือข่าย คือ ท้องถิ่น ท้องที่ 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน 

4) จัดตั้งคณะท างานในระดับหมู่บ้าน  เพื่อก าหนดแนวทางการจัดการขยะต้นทางของแต่ละหมู่บ้าน 
5) จัดท าธรรมนูญพลเมือง เรื่องการบริหารจัดการขยะ ของแต่ละหมู่บ้าน โดยร่วมจัดท าข้อตกลงระหว่าง

เทศบาลต าบลเวียงเทิงกับหมู่บ้าน มีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ หน้าที่ ดังนี้ 
 - เทศบาลต าบลเวียงเทิงเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเก็บขนขยะมาก าจัด 
 - ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดแยกประเภทขยะให้กับเทศบาลฯ 
6) ออกข้อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบัญญัติค่าธรรมเนียมขยะ 
7) อบรมให้ความรู้และรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง ตามข้อเสนอของแต่ละหมู่บ้าน  เช่น อบรมให้ความรู้

เรื่องการคัดแยกขยะด้วยวิธี 3Rs การจัดท าบ้านตัวอย่างคัดแยกขยะ การให้ความรู้การจัดการขยะเปียกตามความ
เหมาะสมของสภาพพื้นที่ 
 8) ก าหนดรูปแบบการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ตามข้อก าหนดของหมู่บ้าน 
 9) ติดตามและประเมินผล โดยมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน 
1 คน/หมู่บ้าน โดยมีการลงพื้นที่ 1 ครั้ง/เดือน 

๑๐) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อ่ืนที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านจัดการตนเอง และ
แหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย 
 
1.4 ผลที่เกิดขึ้น 

๑) ภายหลังนโยบายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ท าให้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ มีปริมาณขยะเฉลี่ย ๓.๙ ตัน/วัน 
 ๒) ประชาชนได้รับความรู้ สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง และใช้ประโยชน์จากการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ขยะ เช่น มีรายได้เพิ่มจากการจ าหน่ายขยะรีไซเคิล สร้างผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล การน าปุ๋ยจากขยะเปียกไปใช้ใน
การเกษตร  
 ๓) ภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาลต าบลเวียงเทิงมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
 ๔) เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน หน่วยงานในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  

๕) สามารถน ารายได้จากขยะรีไซเคิลที่เกิดจากการรับการบริจาคจากชุมชน  ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน เกิดเป็น “กองทุนขยะสร้างสุข” 

๖) เป็นต้นแบบในการจัดการขยะที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการเชียงรายเมืองสะอาด (พื้นที่เรียนรู้ของจังหวัด) 
๗) อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 0% (ตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน) 
๘) สอดคล้องกับนโยบายระดับจังหวัดในเร่ืองของการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๙) สอดคล้องกับเป้าหมายของเทศบาลฯ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑๐) มีการขับเคลื่อนการท างานด้านการจัดการขยะเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ

แบบยั่งยืน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในด้านการจัดการขยะและรักษาสภาพแวดล้อม จนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 
เช่น 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากกรมอนามัย 
(๒) รางวัลชมเชยการบริหารบ้านเมืองที่ดี ปี ๒๕๕๙ จากส านักนายกฯ 



(๓) รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ (เทศบาลขนาดกลาง) ปี ๒๕๕๙ จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 

1. เป็นต้นแบบและสามารถถ่ายทอดการจัดการขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และที่สนใจ 
สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอ าเภอและจังหวัด เพื่อสร้างชุมชนปลอดขยะ 

2. ร่วมท าข้อตกลง (MOU) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงในการแก้ปัญหาขยะ 



1.6 Typology 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย 

ภารกิจของท้องถิ่น/นโยบาย 

ทุกคนในต าบลมีส่วนช่วยดูแลปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ 

การเรียนรู้และพัฒนา 

ส่งเสริมให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับปญัหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

เป็นต้นแบบและถ่ายทอดการจัดการขยะให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงและที่สนใจ 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มประชาชนในพื้นที่ 

ชุมชน 

หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 

ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ข้อมูลหมู่บ้าน 

TCNAP,RECAP 

การน าใช้ข้อมูล 

การบูรณาการข้อมูล 

การคืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 

การบูรณาการงบประมาณทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกพ้ืนที่ 

การน าข้อมูลเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การประชาคม 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ 

การน าใช้งบประมาณ 

มติท่ีประชุม 

ข้อตกลงร่วมกันของชุมชน 

ภายใต้ระเบียบราชการ 

กฎระเบียบ 

ทางราชการ 
แผนพัฒนา 

ระเบียบราชการ 

กลุ่ม/ชุมชน 
ข้อตกลงร่วมกัน 

การประชาคม 

แหล่งเรียนรู้  “การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร” 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
๑. นายสิงห์ทอง  หนนุน าสิริสวสัดิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง ๐๘๑-๕๕๔๕๕๖๑ 
๒. นายไพรชั  มหาวงศนนัท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๐๙๕-๔๓๔๒๗๐๑ 
๓. นายภูวนาถ  ราชเมืองมูล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๐๙๙-๑๔๑๖๗๖๗ 
๔. นางสาวฑิตยา ปญัญายม นวก.สาธารณสุขปฏิบตัิการ ๐๘๐-๑๓๓๖๕๕๐ 
๕. นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการ ๐๘๗-๕๔๔๗๓๕๓ 
๖. นายภูวนาถ ราชเมืองมูล นักวิชาการประจ าแหล่ง ๐๙๙-๑๔๑๖๗๖๗ 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ๑) เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการบริหารจัดการขยะทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
  ๒) เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงการแก้ไขปัญหาขยะ โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย 
  ๓) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน ารูปแบบและแนวคิดที่ได้ไปปรับใช้กับปัญหาในชุมชนของตนเองได้ 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้  (เวลาที่ใช้ ๒ ชั่วโมง)   
  การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลต าบลเวียงเทิง ดังนี้ 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ 
(๕ นาท)ี 

ระดมความคิดการจัดการขยะในชุมชนของตนเอง 
(1 ชั่วโมง) 

บรรยายที่มา จุดเร่ิมต้นแนวคิด การด าเนินงาน การบริหารจัดการของแหล่งเรียนรู้  
และน าเสนอรูปแบบการจัดการขยะเทศบาลต าบลเวียงเทิง (30 นาที) 

ลงพื้นที่ศนูย์เรียนรู้การจัดการขยะเทศบาลต าบลเวียงเทิง  
(๒0 นาที) 

 

สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
(๕ นาท)ี 



2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 
  ๑) ป้ายไวนลิ แสดงการด าเนนิงานของแหล่ง 
  ๒) แผ่นพับแนะน าแหล่งเรียนรู ้
  ๓) การบรรยายในรูปแบบ Power Point 
  4) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 
 
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนรู้จ านวน ๖๐ คน) 

๑) ผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร เช่น นายก อบต./เทศบาล 
 ๒) ผู้น าชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน/แกนน าชุมชน/หน่วยงานภาครัฐ/สมาชิก อปท. 
 ๓) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 ๔) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
 


