
 



รายงานสรุปผลการด าเนินงาน (Best Practices) 
การขับเคลื่อนจัดท ำหลุมก ำจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียก จำกครัวเรือน ครบ ๑๐๐% 

อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
................................................ 

 

๑. ความเป็นมา 

 อ ำเภอวำปีปทุม จังหวัดมหำสำรคำม แบ่งเขตกำรปกครองออกเป็น ๑๕ ต ำบล ๒๔๑ หมู่บ้ำน 
ประชำกรประมำณ ๑๐๙,๐๐๐ คน สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นชนบทแต่มีลักษณะกำรปฏิบัติเช่นเดียวกับคน                       
ในชุมชนเมือง คือ กำรน ำเศษอำหำรใส่ถุงพลำสติกท้ิงท ำให้เกิดกำรบูดเน่ำส่งกลิ่นเหม็นและก ำจัดยำก   
 เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วย
คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน บ้านป่าบุก เทศบาล
ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลพระราชทานชุมชนปลอดขยะ อันดับหนึ่ง          
ของประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยก                   
ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป และจัดท าหลุมก าจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่ เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี และเสนอแนะให้
กระทรวงมหาดไทย ด าเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะตามแนวทางดังกล่าว 
 ขั้นตอนการท าหลุมก าจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน 
 ขั้นตอนที่ ๑ จัดเตรียมถังพลาสติกท่ีมีฝาปิด และตัดก้นถังออก 
 ขั้นตอนที่ ๒ ขุดหลุมขนาดกว้างกว่าขอบถังเล็กน้อย ลึก ๒ ใน ๓ ส่วนของความสูงของถัง และน าถัง
พลาสติกตามขั้นตอนที่ ๑ ใส่ลงไปในหลุมที่ขุด พร้อมกลบดินข้างถังกันน้ าไหลลงไปในถัง 
 ขั้นตอนที่ ๓ น าเศษอาหารจากครัวเรือนมาใส่ในถังที่ฝังไว้ ราดน้ าหมักจุลินทรีย์ EM ปิดฝาถัง และ
สามารถเทเศษอาหารได้ตลอด เวลาจนกว่าจะใกล้ เต็มถัง  ซึ่ งเศษอาหารจะถูกกระบวนการย่อยสลาย                              
ด้วยน้ าหมักจุลินทรีย์ เป็นปุ๋ยธรรมชาติของพืชอย่างดีเยี่ยม 
 ขั้นตอนที่ ๔ เมื่อเศษอาหารใกล้เต็มถัง ให้ยกถังออกและกลบด้วยดิน จากนั้นน าถังไปท าหลุมใหม่ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ            
อย่างเป็นรูปธรรม อ าเภอวาปีปทุม จึงก าหนดแผนและขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

๒. จุดมุ่งหมาย 

 ทุกครัวเรือนจัดท าหลุมก าจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน ครบ ๑๐๐% 

๓. กรอบแนวคิด 

 
   

 
 

๔. ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

 ๔.๑ สร้างภาวะการน า โดยน ำค ำแนะน ำของร้อยต ำรวจโท อำทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมกำร
ปกครอง ที่ได้แนะน ำกำรปฏิบัติงำนว่ำ “...การท างานให้ส าเร็จนั้น นายอ าเภอจะต้องใช้ภาวะการน า...” มำเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติ โดยนำยวันชัย ศรีวงษ์ญำติดี นำยอ ำเภอวำปีปทุม ได้ลงมือปฏิบัติกำรขุดหลุมและท ำด้วยตนเอง                                        

 

สร้ำงภำวะกำรน ำ 
ตำม อปค. 

 
 

ประชำสัมพันธ์ 
สร้ำงควำมเข้ำใจ 

สร้ำงแรงจูงใจ 
สู่ควำมส ำเร็จ 

บูรณำกำร 
เพื่อนร่วมงำน 

 



                                             ๒ 

ที่หลังบ้ำนพักนำยอ ำเภอ พร้อมทั้งบันทึกภำพ ส่งกลุ่ม Application Line  ต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ ให้เป็นตัวอย่ำงน ำกำร
จัดท าหลุมก าจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียก จากครัวเรือน เมื่อวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๖๑  

๔.๒ บูรณาการเพื่อนร่วมงาน เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วม โดยประชุมชี้แจง เชิญชวน หัวหน้ำส่วน
รำชกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน และก ำหนดเป็น
วำระติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ในที่ประชุมกรมกำรอ ำเภอ และกำรประชุมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นประจ ำทุกเดือน 
โดย ขอควำมร่วมมือก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ทุกหมู่บ้ำน ให้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นกำรน ำร่องหมู่บ้ำนละ ๑๐ หลุม/ครัวเรือน 
ดังนั้น ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๑ อ ำเภอวำปีปทุม จัดท ำหลุมก าจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน                             
รวม ๒,๔๑๐ หลุม/ครัวเรือน  

๔.๓ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ของประชำชนทุกเวทีประชำคม/กำรประชุม เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรท ำ และประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมทั้งชื่นชมบ้ำน/ครัวเรือนที่ลงมือท ำแล้วเพ่ือเป็นแรงกระตุ้น                
เพ่ือนบ้ำนให้มีควำมกระตือรือร้นในกำรจัดท ำ 

 ใช้เวทีไทยนิยมยั่งยืนช่วยขับเคลื่อน กล่ำวคือ กำรจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน นั้น อ ำเภอวำปีปทุม ได้
วิเครำะห์และน ำ ๑๐ ประเด็นที่ก ำหนด มำจัดท ำเป็นชุดควำมรู้ ๔ ชุด/เวที พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมและให้วิทยำกรฯ
ประจ ำต ำบลน ำไปปฏิบัติกำร ซึ่งกำรจัดเวทีที่ ๔ ได้ก ำหนดให้ชุดวิทยำกรฯ ประจ ำต ำบลไปท ำกระบวนกำร “พัฒนำ
หมู่บ้ำนในฝัน” เป็นกำรน ำร่องอย่ำงน้อยชุดละ ๑ หมู่บ้ำน โดยมีเป้ำหมำย เรื่อง กำรจัดกำรจัดท ำหลุมก ำจัดขยะ
อินทรีย์/ขยะเปียกจำกครัวเรือน ให้ครบ ๑๐๐% ทั้งหมู่บ้ำน 

๔.๔ สร้างแรงจูงใจผู้น ำในกำรขับเคลื่อนฯ คือ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน (ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญที่สุดที่ท ำให้ 
กำรด ำเนินงำนครั้งนี้ประสบผลส ำเร็จ) ดังนี้ 

 ๑) หมู่บ้ำนใดจัดท ำครบ ๑๐๐% ทุกครัวเรือน จะพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจ ำปี ๒๕๖๑ 
ให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นกรณีพิเศษ : เป้ำหมำย ๒๐ หมู่บ้ำนแรก ผลกำรด ำเนินงำน ได้ครบ ๑๐๐% จ ำนวน ๑๘ หมู่บ้ำน 

 ๒) มอบใบประกำศเกียรติคุณให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ที่ท ำหลุมก ำจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียก                   
จำกครัวเรือน ครบ ๑๐๐% ทุกหลังคำเรือน ในทีป่ระชุมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ดังนี้ 

   รอบท่ี ๑ รอบแรก (กรกฎำคม ๒๕๖๑)  จ ำนวน  ๑๘ หมู่บ้ำน 
   รอบท่ี ๒ (สิงหำคม ๒๕๖๑)  จ ำนวน  ๑๘ หมู่บ้ำน 
   รอบท่ี ๓ (กันยำยน ๒๕๖๑)  จ ำนวน  ๔๖ หมู่บ้ำน 
   รอบท่ี ๔ (ตุลำคม ๒๕๖๑)  จ ำนวน    ๘ หมู่บ้ำน 
   รอบท่ี ๕ (พฤศจิกำยน ๒๕๖๑)  จ ำนวน  ๓๘ หมู่บ้ำน 
   รอบท่ี ๖ (ธันวำคม ๒๕๖๑)  จ ำนวน  ๕๕ หมู่บ้ำน 
   รอบท่ี ๗ (มกรำคม ๒๕๖๒)  จ ำนวน  ๑๔ หมู่บ้ำน 
   รอบท่ี ๘ รอบสุดท้ำย (กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒)  จ ำนวน  ๔๔ หมู่บ้ำน 

รวมทั้งสิ้น ๒๔๑ หมู่บ้าน  

๕. ผลการด าเนินงาน  
 ๕.๑ อ ำเภอวำปีปทุม เป็นอ ำเภอแรก ที่จัดท ำหลุมก าจัดขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน                           

ครบ ๑๐๐% ทุกหมู่บ้ำน (๒๔๑ หมู่บ้ำน) 
 ๕.๒ ชำวบ้ำนสังเกตเห็นว่ำต้นไม้ที่อยู่ข้ำงหลุมก าจัดขยะอินทรีย์ดังกล่าว เจริญงอกงาม ออกดอก
ออกผล ดกมาก เมื่อขยะอินทรีย์เต็มถัง ก็จะย้ายหลุมฯ ไปตามโคนต้นไม้ บำงรำยขยำยผลน ำไปท ำไว้ในสวน เป็น
กำรต่อยอดทำงควำมคิดที่มำจำกกำรลงมือปฏิบัติของชำวบ้ำนเอง 
 



                                                                  ๓ 

๖. ปัจจัยความส าเร็จ 

 ๖.๑ กำรสร้ำงภำวะกำรน ำของนำยอ ำเภอ ตำมแนวทำงที่ท่ำนอธิบดีกรมกำรปกครอง ได้แนะน ำให้
นำยอ ำเภอน ำมำปฏิบัติ ท ำให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และประชำชน มีควำมเชื่อมั่นและเข้ำมำมีส่วน
ร่วมอย่ำงจริงจัง 
 ๖.๒  กำรใช้ระบบสื่อสำรทำงกลุ่ม Application Line ท ำให้เกิดควำมรวดเร็ว สมำชิกในกลุ่ม
สำมำรถดูได้ทั้งข้อควำม ภำพ และเสียง เช่น นำยอ ำเภอส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหมู่บ้ำนทั้งข้อควำม 
และภำพ ทำง Application Line และได้รับค ำชื่นชมจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และอ ำเภอได้แจ้งกลับในกลุ่มก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน ได้รับทรำบค ำชื่นชมดังกล่ำว เป็นระยะๆ เป็นกำรสื่อสำรให้ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน รับทรำบว่ำเรื่องขยะเป็น
นโยบำยที่ผู้บังคับบัญชำให้ควำมส ำคัญ ต้องรีบด ำเนินกำรให้ส ำเร็จโดยเร็ว 
 ๖.๓ ขอขอบพระคุณท่ำนอธิบดีกรมกำรปกครอง ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำดังกล่ำว และจัดสรร
งบประมำณโครงกำรสนับสนุนกำรบูรณำกำร และกำรขับเคลื่อนนโยบำยในระดับอ ำเภอและท้องที่ โดยอ ำเภอได้
น ำไปใช้ในกำรขับเคลื่อนนโยบำย พัฒนำศักยภำพบุคลำกร และอ ำนวยกำรปฏิบัติงำนให้ประสบผลส ำเร็จเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชำชน 
 ๖.๓ ขอบขอบพระคุณท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ท่ำนรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และท่ำนปลัดจังหวัด
มหำสำรคำม ที่กรุณำไปตรวจเยี่ยมให้ก ำลังใจ และให้ค ำแนะน ำตลอดมำอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๖.๔ ขอขอบพระคุณท่ำนผู้ตรวจรำชกำรกรมกำรปกครอง เขต ๑๒ (นำยวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์) ที่กรุณำ
ไปตรวจเยี่ยม ให้ก ำลังใจ และแนะน ำกำรปฏิบัติตลอดมำ จนประสบผลส ำเร็จ 
 
  

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม ๒๕๖๒ 
นำยวันชัย ศรีวงษ์ญำติดี นำยอ ำเภอวำปีปทุม  

๐๘-๙๘๙๔-๖๘๒๑  
ผู้รำยงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลภาพการจัดท าหลุมขยะอินทรีย์/ขยะเปียกจากครัวเรือน 
อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

 

  
   ท าที่บ้านพักนายอ าเภอ เป็นตัวอย่างหลุมแรก              บ้านเหล่าหุ่ง เป็นหมู่บ้านแรกท าครบ ๑๐๐% 
 

 

 



 

 

 
 



 

 
 
 
 
 



 

 


