รายงานสรุปผลการดาเนินงาน (Best Practices)
การขับเคลื่อนจัดทำหลุมกำจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียก จำกครัวเรือน ครบ ๑๐๐%
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
................................................
๑. ความเป็นมา
อำเภอวำปี ป ทุ ม จั งหวัด มหำสำรคำม แบ่ งเขตกำรปกครองออกเป็ น ๑๕ ตำบล ๒๔๑ หมู่ บ้ ำน
ประชำกรประมำณ ๑๐๙,๐๐๐ คน สภำพพื้ น ที่ส่ ว นใหญ่ เป็ น ชนบทแต่ มีลั กษณะกำรปฏิ บั ติเช่น เดี ยวกับ คน
ในชุมชนเมือง คือ กำรนำเศษอำหำรใส่ถุงพลำสติกทิ้งทำให้เกิดกำรบูดเน่ำส่งกลิ่นเหม็นและกำจัดยำก
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย
คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านป่าบุก เทศบาล
ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานชุมชนปลอดขยะ อันดับหนึ่ง
ของประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ เกี่ ย วกั บ การบริห ารจั ด การขยะตั้ งแต่ ต้ น ทาง คื อ ครัว เรื อน โดยการคั ด แยก
ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป และจัดทาหลุมกาจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน ซึ่งเป็นการ
สนั บ สนุ น การดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้ อมและแก้ไขปัญ หาขยะที่ เป็ นวาระแห่ งชาติได้เป็นอย่างดี และเสนอแนะให้
กระทรวงมหาดไทย ดาเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามแนวทางดังกล่าว
ขั้นตอนการทาหลุมกาจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน
ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมถังพลาสติกที่มีฝาปิด และตัดก้นถังออก
ขั้นตอนที่ ๒ ขุดหลุมขนาดกว้างกว่าขอบถังเล็กน้อย ลึก ๒ ใน ๓ ส่วนของความสูงของถัง และนาถัง
พลาสติกตามขั้นตอนที่ ๑ ใส่ลงไปในหลุมที่ขุด พร้อมกลบดินข้างถังกันน้าไหลลงไปในถัง
ขั้นตอนที่ ๓ นาเศษอาหารจากครัวเรือนมาใส่ในถั งที่ฝังไว้ ราดน้าหมักจุลินทรีย์ EM ปิดฝาถัง และ
สามารถเทเศษอาหารได้ ต ลอดเวลาจนกว่ า จะใกล้ เ ต็ ม ถั ง ซึ่ ง เศษอาหารจะถู ก กระบวนการย่ อ ยสลาย
ด้วยน้าหมักจุลินทรีย์ เป็นปุ๋ยธรรมชาติของพืชอย่างดีเยี่ยม
ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อเศษอาหารใกล้เต็มถัง ให้ยกถังออกและกลบด้วยดิน จากนั้นนาถังไปทาหลุมใหม่
ดังนั้ น เพื่ อให้ ก ารขั บ เคลื่ อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ดั งกล่ าว สู่ การปฏิ บัติให้ เกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม อาเภอวาปีปทุม จึงกาหนดแผนและขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
๒. จุดมุ่งหมาย
ทุกครัวเรือนจัดทาหลุมกาจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน ครบ ๑๐๐%
๓. กรอบแนวคิด
สร้ำงภำวะกำรนำ
ตำม อปค.

บูรณำกำร
เพื่อนร่วมงำน

ประชำสัมพันธ์
สร้ำงควำมเข้ำใจ

สร้ำงแรงจูงใจ
สู่ควำมสำเร็จ

๔. ขั้นตอนและแนวทางการดาเนินงาน
๔.๑ สร้างภาวะการนา โดยนำคำแนะนำของร้อยตำรวจโท อำทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมกำร
ปกครอง ที่ได้แนะนำกำรปฏิบัติงำนว่ำ “...การทางานให้สาเร็จนั้น นายอาเภอจะต้องใช้ภาวะการนา...” มำเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติ โดยนำยวันชัย ศรีวงษ์ญำติดี นำยอำเภอวำปีปทุม ได้ลงมือปฏิบัติกำรขุดหลุมและทำด้วยตนเอง

๒
ที่หลังบ้ำนพักนำยอำเภอ พร้อมทั้งบันทึกภำพ ส่งกลุ่ม Application Line ต่ำง ๆ ในพื้นที่ ให้เป็นตัวอย่ำงนำกำร
จัดทาหลุมกาจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียก จากครัวเรือน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๑
๔.๒ บูรณาการเพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยประชุมชี้แจง เชิญ ชวน หัวหน้ำส่ วน
รำชกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรดำเนินงำน และกำหนดเป็น
วำระติดตำมผลกำรดำเนินงำน ในที่ประชุมกรมกำรอำเภอ และกำรประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นประจำทุกเดือน
โดย ขอควำมร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน ให้ดำเนินกำรจัดทำเป็นกำรนำร่องหมู่บ้ำนละ ๑๐ หลุม/ครัวเรือน
ดั ง นั้ น ในเดื อ นมิ ถุ น ำยน ๒๕๖๑ อ ำเภอวำปี ป ทุ ม จั ด ท ำหลุ ม ก าจั ด ขยะอิ น ทรี ย์ / ขยะเปี ย กจากครั ว เรื อ น
รวม ๒,๔๑๐ หลุม/ครัวเรือน
๔.๓ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชนทุกเวทีประชำคม/กำรประชุม เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรทำ และประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมทั้งชื่นชมบ้ำน/ครัวเรือนที่ลงมือทำแล้วเพื่อเป็นแรงกระตุ้น
เพื่อนบ้ำนให้มีควำมกระตือรือร้นในกำรจัดทำ
ใช้เวทีไทยนิยมยั่งยืนช่วยขับเคลื่อน กล่ำวคือ กำรจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน นั้น อำเภอวำปีปทุม ได้
วิเครำะห์และนำ ๑๐ ประเด็นที่กำหนด มำจัดทำเป็ นชุดควำมรู้ ๔ ชุด/เวที พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมและให้วิทยำกรฯ
ประจำตำบลนำไปปฏิบัติกำร ซึ่งกำรจัดเวทีที่ ๔ ได้กำหนดให้ชุดวิทยำกรฯ ประจำตำบลไปทำกระบวนกำร “พัฒนำ
หมู่บ้ำนในฝัน ” เป็นกำรนำร่องอย่ำงน้อยชุดละ ๑ หมู่บ้ำน โดยมีเป้ำหมำย เรื่อง กำรจัดกำรจัดทำหลุมกำจัดขยะ
อินทรีย์/ขยะเปียกจำกครัวเรือน ให้ครบ ๑๐๐% ทั้งหมู่บ้ำน
๔.๔ สร้างแรงจูงใจผู้นำในกำรขับเคลื่อนฯ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน (ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่สุดที่ทำให้
กำรดำเนินงำนครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ) ดังนี้
๑) หมู่บ้ำนใดจัดทำครบ ๑๐๐% ทุกครัวเรือน จะพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจำปี ๒๕๖๑
ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นกรณีพิเศษ : เป้ำหมำย ๒๐ หมู่บ้ำนแรก ผลกำรดำเนินงำน ได้ครบ ๑๐๐% จำนวน ๑๘ หมู่บ้ำน
๒) มอบใบประกำศเกียรติคุ ณ ให้ ก ำนั น ผู้ ใหญ่ บ้ ำน ที่ ทำหลุ ม กำจัดขยะอิน ทรีย์ /ขยะเปี ย ก
จำกครัวเรือน ครบ ๑๐๐% ทุกหลังคำเรือน ในทีป่ ระชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ดังนี้
รอบที่ ๑ รอบแรก (กรกฎำคม ๒๕๖๑)
จำนวน ๑๘ หมู่บ้ำน
รอบที่ ๒ (สิงหำคม ๒๕๖๑)
จำนวน ๑๘ หมู่บ้ำน
รอบที่ ๓ (กันยำยน ๒๕๖๑)
จำนวน ๔๖ หมู่บ้ำน
รอบที่ ๔ (ตุลำคม ๒๕๖๑)
จำนวน ๘ หมู่บ้ำน
รอบที่ ๕ (พฤศจิกำยน ๒๕๖๑)
จำนวน ๓๘ หมู่บ้ำน
รอบที่ ๖ (ธันวำคม ๒๕๖๑)
จำนวน ๕๕ หมู่บ้ำน
รอบที่ ๗ (มกรำคม ๒๕๖๒)
จำนวน ๑๔ หมู่บ้ำน
รอบที่ ๘ รอบสุดท้ำย (กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒)
จำนวน ๔๔ หมู่บ้ำน
รวมทั้งสิ้น ๒๔๑ หมู่บ้าน
๕. ผลการดาเนินงาน
๕.๑ อำเภอวำปี ป ทุม เป็ น อำเภอแรก ที่จัด ทำหลุม กาจัดขยะอิน ทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน
ครบ ๑๐๐% ทุกหมู่บ้ำน (๒๔๑ หมู่บ้ำน)
๕.๒ ชำวบ้ำนสังเกตเห็นว่ำต้นไม้ที่อยู่ข้ำงหลุม กาจัดขยะอินทรีย์ดังกล่าว เจริญงอกงาม ออกดอก
ออกผล ดกมาก เมื่อขยะอินทรีย์เต็มถัง ก็จะย้ายหลุมฯ ไปตามโคนต้น ไม้ บำงรำยขยำยผลนำไปทำไว้ในสวน เป็น
กำรต่อยอดทำงควำมคิดที่มำจำกกำรลงมือปฏิบัติของชำวบ้ำนเอง

๓
๖. ปัจจัยความสาเร็จ
๖.๑ กำรสร้ำงภำวะกำรนำของนำยอำเภอ ตำมแนวทำงที่ท่ำนอธิบดีกรมกำรปกครอง ได้แนะนำให้
นำยอำเภอนำมำปฏิบัติ ทำให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และประชำชน มีควำมเชื่อมั่นและเข้ำมำมีส่วน
ร่วมอย่ำงจริงจัง
๖.๒ กำรใช้ ร ะบบสื่ อ สำรทำงกลุ่ ม Application Line ท ำให้ เกิ ด ควำมรวดเร็ว สมำชิ ก ในกลุ่ ม
สำมำรถดูได้ทั้งข้อควำม ภำพ และเสียง เช่น นำยอำเภอส่งรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหมู่บ้ำนทั้งข้อควำม
และภำพ ทำง Application Line และได้รับคำชื่นชมจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และอำเภอได้แจ้งกลับ ในกลุ่มกำนัน
ผู้ใหญ่บ้ำน ได้รับทรำบคำชื่นชมดังกล่ำว เป็นระยะๆ เป็นกำรสื่อสำรให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รับทรำบว่ำเรื่องขยะเป็น
นโยบำยที่ผู้บังคับบัญชำให้ควำมสำคัญ ต้องรีบดำเนินกำรให้สำเร็จโดยเร็ว
๖.๓ ขอขอบพระคุ ณ ท่ ำ นอธิ บ ดี ก รมกำรปกครอง ที่ ก รุ ณ ำให้ ค ำแนะน ำดั ง กล่ ำ ว และจั ด สรร
งบประมำณโครงกำรสนับสนุนกำรบูรณำกำร และกำรขับเคลื่อนนโยบำยในระดับอำเภอและท้องที่ โดยอำเภอได้
น ำไปใช้ในกำรขับ เคลื่ อ นนโยบำย พัฒ นำศักยภำพบุคลำกร และอำนวยกำรปฏิบัติงำนให้ ประสบผลส ำเร็จเพื่ อ
ประโยชน์สุขของประชำชน
๖.๓ ขอบขอบพระคุณท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และท่ำนปลัดจังหวัด
มหำสำรคำม ที่กรุณำไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำตลอดมำอย่ำงต่อเนื่อง
๖.๔ ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ตรวจรำชกำรกรมกำรปกครอง เขต ๑๒ (นำยวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์) ที่กรุณำ
ไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และแนะนำกำรปฏิบัติตลอดมำ จนประสบผลสำเร็จ
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒
นำยวันชัย ศรีวงษ์ญำติดี นำยอำเภอวำปีปทุม
๐๘-๙๘๙๔-๖๘๒๑
ผู้รำยงำน

ประมวลภาพการจัดทาหลุมขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน
อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ทาที่บ้านพักนายอาเภอ เป็นตัวอย่างหลุมแรก

บ้านเหล่าหุ่ง เป็นหมู่บ้านแรกทาครบ ๑๐๐%

