แนวทางในการกาจัด จัดเก็บและการแปรรูป ผักตบชวา

เป็นสารบารุงดิน

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณะกรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา

ในการประชุม ครัง
๊ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบารุงดิน
ดังนั๊น สถ. จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกาจัด จัดเก็บและแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบารุงดินของ อปท. ขึ๊น
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ อปท. มีแนวทางปฏิบต
ั ใิ นการป๋องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน

่ อง อปท.
อานาจหน้าทีข
ตาม พ.ร.บ.จัดตั๊ง อปท. และ พ.ร.บ.กาหนด
แผนและขั๊นตอนการกระจายอานาจฯ

ด้านการบริหารจัดการ
ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

ด้านการส่งเสริมอาชีพ
จากการแปรรูปผักตบชวา

แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในภาพรวม
1. จัดแบ่งพื๊นที่รับผิดชอบ 2 ระดับ
ส่วนกลาง
จังหวัด

2. มาตรการแก้ไขปัญหา 2 ขั๊นตอน
มาตรการในการกาจัด
(เก็บใหญ่)

มาตรการในการป๋องกัน
(เก็บเล็ก)

3. การจัดตัง
๊ คณะทางานขับเคลื่อนในระดับต่างๆ
1) คณะกรรมการอานวยการอานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา
2) คณะทางานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในส่วนกลาง
3) คณะทางานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด
4) คณะทางานบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้าที่คาบเกี่ยว
ระหว่างอาเภอ (ภายในจังหวัด)
5) คณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับอาเภอ
6) คณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับแหล่งน้า (ภายในอาเภอ)
7) ชมรมคนริมน้า

การบริหารจัดการของ อปท.
แต่งตั๊งคณะทางานแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาของ อปท.
อานาจหน้าที่
อานวยการ
วางแผน
บริหารจัดการ

บูรณาการ
ประสานแผน

วิธีการจัดเก็บและกาจัดผักตบชวา
1. กาจัดให้หมดไปโดยสมบูรณ์แบบ

นายก อปท. เป็นประธานคณะทางาน

ผู้รบ
ั ผิดชอบแก้ไขปัญหาฯ เช่น กานัน ผู้ใหญ่บา้ น คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการทีเ่ กีย
่ วข้อง ฯลฯ เป็นคณะทางาน
ปลัด อปท. เป็นคณะทางานและเลขานุการ
ผอ.กองสิ่งแวดล้อม ผอ.กองช่าง ผอ.กองอื่นๆ หรือหัวหน้าฝ่าย
ทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์

รายงานผลการ
ปฏิบต
ั ง
ิ านให้ สถ.

ดาเนินการ
อื่นๆ

การนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์
การแปรรูปเป็นสารบารุงดิน

2. กาจัดโดยวิธีควบคุม

วิธีกล
เครื่องมือเครื่องจักร

ชีววิธี
ใช้สิ่งมีชีวิตย่อยสลาย

วิธีที่ 1
ทาปุ๋ยพืชสด

วิธีที่ 2
ทาปุ๋ยหมัก

วิธีที่ 3
ทาวัสดุคลุมดิน

แนวทางในการกาจัด จัดเก็บและการแปรรูป ผักตบชวา

เป็นสารบารุงดิน

แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
โดยคณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวาของ อปท.
ประกาศรับลงทะเบียน
ประชาชนและเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

จัดทาข้อมูลผู้ขอรับ
ลงทะเบียน/กาหนด
พื๊นทีด
่ าเนินการ

สารวจ เก็บข้อมูล
และตรวจคุณลักษณะ
ของดินในพื๊นที่

แนะนาให้ความรู้
แก่ประชาชน
และเกษตรกร

ตรวจสอบคุณภาพ
และควบคุมการผลิต

ดาเนินการ
แปรรูปผักตบชวา

การจัดทาความร่วมมือในการดาเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของ อปท.

เหตุผล
ความจาเป็น
เกิดประโยชน์
แก่ประชาชน

เกินศักยภาพ

ให้ถือปฏิบต
ั ต
ิ ามประกาศ ก.ก.ถ. ลว. 22 พฤษภาคม 2558
่ ง การทาความตกลงร่วมมือกันจัดทาบริการสาธารณะ
เรือ
ของ อปท.
การกาหนดรูปแบบ MOU ให้ใช้รูปแบบตามแนวทาง

หนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 2691 ลว. 10 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาความตกลงร่วมมือระหว่าง อปท.
ในการจัดทาบริการสาธารณะ

ไม่คุ้มค่า
หากดาเนินการเอง

ร่วมมือกัน
MOU

การตั๊งงบประมาณรายจ่าย ในหมวดเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. อื่น
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750
ลว. 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท.
ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.

การใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดาเนินการกาจัด จัดเก็บ เก็บขน หรือจัดซื๊อ
เครื่องแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบารุงดิน อปท. สามารถดาเนินการได้ 2 กรณี

1. ใช้งบประมาณของ อปท. เอง

บรรจุ ในแผนฯ

2. ขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ตั๊งงบประมาณรายจ่าย
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

สถ. สารวจความต้องการ อปท.
เสนอต่อ

อปท. ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก สงป.

ก.ก.ถ. พิจารณา
กาหนดรายการใหม่

เห็นชอบ
เสนอต่อ

คณะกรรมการอานวยการบูรณาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา

แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกาจัด.จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวา
เป็นสารบารุงดิน
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564
เมื่ อ วั น ที่ 11 มี น าคม ๒๕6๔ โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ) เป็ น ประธาน
ที่ป ระชุมมีมติให้กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการกาจัดผักตบชวา
และวัชพืชในปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาเสนอแนวทางการนาผักตบชวาไปแปรรูปเป็นสารบารุงดิน
เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ใช้ร่วมกัน และในการประชุมคณะกรรมการอานวยการบูรณาการฯ ครั้งที่ 2/2564
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบารุงดิน
ตามที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่น เสนอ ดังนั้น เพื่อ ให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น มี แนวทางปฏิบั ติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิด ผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนต่อไป กระทรวงมหาดไทยจึงได้กาหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการกาจัด จัดเก็บและแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบารุงดิน ดังต่อไปนี้
1. นโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับประเทศ
1.1 การกาหนดพื้นที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
1.1.1 การดาเนิ นการโดยหน่ว ยงานส่ ว นกลาง (แม่น้าสายหลัก ) ประกอบด้วยหน่ว ยงาน
รับผิดชอบหลัก 3 หน่วยงาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า) และกรุงเทพมหานคร
โดยจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการกาจัดผักตบชวาในพื้นที่ลุ่มน้าภาคกลางตอนล่าง
1.1.2 การด าเนิ น การในระดั บจั ง หวัด (แม่ น้ าสายรองและแหล่ งน้ าปิ ด) คณะกรรมการ
อ านวยการบู ร ณาการเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาผั ก ตบชวา ได้ มี ค าสั่ ง ที่ 1/2564 ลงวั น ที่ 9 เมษายน 2564
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
และคณะอนุ กรรมการฯ ได้มีคาสั่ งที่ 1/2564 แต่ งตั้งคณะทางานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผั กตบชวา
ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะทางาน มีแนวทางการดาเนินการ ดังนี้
1) สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รับผิ ดชอบการสารวจข้อมูลและจัดทา
แผนการกาจัดผักตบชวาในแม่น้า คู คลอง ที่มีความกว้างมากกว่า 20 เมตร และแหล่งน้าปิดที่มีขนาดพื้นที่
มากกว่า 200 ไร่ขึ้นไป
2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการสารวจข้อมูลและจัด ทาแผนการกาจัด
ผักตบชวาในแม่น้า คู คลอง ที่มีความกว้างน้อยกว่า หรือเท่ากับ 20 เมตร และแหล่งน้าปิดที่มีขนาดพื้นที่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 200 ไร่ลงมา
3) สาหรับแหล่งน้าที่มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเป็นการเฉพาะ มอบให้หน่วยงานนั้น ๆ
ดาเนินการ เช่น พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อน อ่างเก็บน้า หรือทางน้าที่ได้มีการออกประกาศให้กรมชลประทานหรือ
กรมเจ้าท่า เป็นผู้ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น
1.2 มาตรการในการดาเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
1.2.1 มาตรการในการกาจัด (เก็บใหญ่) ให้ห น่วยงานรับผิดชอบแผนในการดาเนินการ
ของจังหวัด ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และหน่วยงานในระดับจังหวัด
อาเภอ ท้องถิ่น บูรณาการร่วมกันแบบประชารัฐร่วมใจในการจัดเก็บผักตบชวาตามแผนปฏิบัติการได้วางไว้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
/1.2.2 มาตรการ…

-๒1.2.2 มาตรการในการป้องกัน (เก็บเล็ก) ได้พิจารณากาหนดแนวทางไว้ ดังนี้
1.) จังหวัดและอาเภอจะต้องเน้นย้าและกาชับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทาการเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ร่วมกับชมรมคนริมน้าและการใช้เรือท้องแบน เพื่อป้องกันมิให้
ผักตบชวามีการเติบโตและขยายพันธุ์อีก โดยต้องทาเป็นภารกิจประจาทุกสัปดาห์และรายงานผลดาเนินการให้
อาเภอและจังหวัดทราบ
2.) การอบรมให้ ความรู้ แ ละความเข้าใจเรื่ องของผั กตบชวาแก่ประชาชนในพื้น ที่
เพื่อให้ทราบว่ามีการขยายพันธุ์และเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไร มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ร่วมสร้างจิตสานึก
ในการแก้ไขปั ญหาผั กตบชวา การดูแลรั กษาแหล่งน้าและการส่ งเสริมความรู้ในการกาจัดผั กตบชวาไปใช้
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การทาปุ๋ยหมัก การทาหัตถกรรมพื้นบ้านจากผักตบชวา ฯลฯ
3.) การจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการกาจัดผักตบชวา (เก็บเล็ก) ให้กับ
ท้องถิ่น เช่น เรือท้องแบน เครื่องมือในการย่อยผักตบชวา เพื่อสามารถนาไปเลี้ยงสัตว์และทาปุ๋ย
1.3 การจัดตั้งคณะทางานขับเคลื่อนในระดับต่าง ๆ มีดังนี้
3.3.1 คณะกรรมการอานวยการอานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา
3.3.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
3.3.3 คณะทางานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด
3.3.4 คณะทางานบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้าที่คาบเกี่ยวระหว่างอาเภอ
3.3.๕ คณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับอาเภอ
3.3.6 คณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับแหล่งน้า
3.3.7 ชมรมคนริมน้า
โดยคณะทางานระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ระดับแหล่งน้า และชมรมคนริมน้า มีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ โดยการขับเคลื่อนการดาเนินการในรูปแบบประชารัฐ
2. อานาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ด้านการบริการจัดการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
อานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ดาเนินการจัดให้มีและบารุงรักษาทางบกและทางน้า และพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอานาจและหน้าที่ในการจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้าและทางระบายน้า และบัญญัติให้องค์ การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีอานาจและหน้าที่ในการสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
2.2 ด้านการส่งเสริมอาชีพจากการแปรรูปผักตบชวา
อานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญญัติให้ องค์ การบริหารส่วน
จั ง หวั ด มี อ านาจหน้ าที่ ด าเนิ นการ ส่ ง เสริ ม และแก้ ไ ขปั ญ หาการประกอบอาชี พ และบั ญ ญั ติ ใ ห้ เ ทศบาล
และองค์ การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ดาเนินการในการบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดให้มีการส่งเสริม การฝึก การประกอบอาชีพ
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-๓3. การบริหารจัดการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้การดาเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของหน่วยงานระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
มีการจั ดตั้ งคณะทางานขั บเคลื่ อนบู รณาการการแก้ไขปัญหาอย่ างชั ดเจน โดยมีการก าหนดพื้นที่ เป้า หมาย
และแผนการดาเนินงานและการติดตามรายงานผลตามลาดับชั้นอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสอดประสานการทางานร่วมกับคณะทางานในระดับต่าง ๆ ได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพและเกิดผลเป็น รู ปธรรม จึง ให้องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น แต่งตั้งคณะทางานแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานคณะทางาน
และแต่งตั้งคณะทางาน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น กานันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการที่เ กี่ย วข้ อง ประธานชมรมคนริ ม น้าหรื อผู้ มี ส่ ว นเกี่ย วข้ องกับ การแก้ ไขปัญ หาผั ก ตบชวาในพื้ น ที่
ทั้งนี้ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นคณะทางาน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะทางาน
และเลขานุการ และผู้อานวยการกองสิ่งแวดล้อม ผู้อานวยการกองช่าง ผู้อานวยการกองอื่นหรือหัวหน้าฝ่ายงาน
ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) อานวยการ วางแผน บริห ารจัดการ การแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้ บรรลุ วั ต ถุประสงค์
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การกาจัด จัดเก็บ เก็บขน และจัดหาพื้นที่ทาลายหรือแปรรูป
ผั ก ตบชวาเป็ น ผลิ ตภั ณฑ์ต่ อยอดในการส่ งเสริมอาชี พให้ กั บประชาชนในพื้ นที่ ทั้ งนี้ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) บูรณาการประสานแผนการดาเนินการกับคณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับอาเภอ จังหวัด
และหน่วยงานราชการที่มีแหล่งน้าอยู่ในความรับผิดชอบดาเนินการจัดเก็บผักตบชวาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
3) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับผลเสียของผักตบชวา
4) รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรายงานให้กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะกรรมการอานวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาทราบเป็นประจาทุกวันที่ ๒3 ของเดือน
5) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
4. ข้อแนะนาการจัดเก็บและกาจัดผักตบชวา
4.1 การกาจัดให้หมดไปโดยสมบูรณ์แบบ ให้ดาเนินการในพื้นที่การแพร่ขยายใหม่หรือมีจานวนน้อย
และอยู่ในบริเวณที่จากัด
4.2 การกาจัดโดยวิธีการควบคุมปริมาณ ให้ดาเนินการในพื้นที่แพร่ขยายซ้าซาก ในกรณีที่ไม่สามารถ
ทาลายให้หมดไปได้ โดยมีวิธีการ ดังนี้
1) การกาจัดโดยวิธีกล (Mechanical control) คือ การกาจัดด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร
หรื อ เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ที่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น มี อยู่ น ามาประยุ ก ต์ใ ช้ หรื อ ขอรั บ สนั บ สนุน เครื่อ งมื อ
เครื่องจักรจากหน่วยงานในพื้นที่ร่วมดาเนินการ
2) การกาจัดทางชีววิธี (Biological control) คือ การใช้สิ่งมีชีวิต เช่น แมลง โรคพืช เชื้อจุลินทรีย์
เชื้อรา เข้ามาย่ อยสลายหรื อท าลายวั ชพืชให้ หมดไป ทั้งนี้ ต้ องเป็นสารชีวภั ณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง
และขึ้นทะเบียนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถนาไปใช้ดาเนินการได้
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-๔ทั้งนี้ การเลือกวิธีในการกาจัดควรพิจารณาให้รอบคอบถึงความปลอดภัยของผู้กาจัด
และควรคานึงถึงความเหมาะสมของวิธีการกาจัดต่อสภาพแหล่งน้าบริเวณนั้น ๆ ซึ่งบางวิธีที่ใช้ในการกาจัด
อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศและทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาวรวมถึ ง ความคุ้ ม ค่ า
ในการดาเนินการด้วย
5. การนาผักตบชวาไปใช้ประโยชน์เป็นสารบารุงดิน
5.๑ การทาปุ๋ยพืชสด โดยการใช้เครื่องจักรกลสับย่อยผักตบชวาสด นาไปไถคลุกในพื้นที่เกษตร
เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชและเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้ดิน
5.๒ การทาเป็นปุ๋ยหมักโดยการกองสลับชั้นกับดิน ปุ๋ยคอก และขยะ ซึ่งจะมีธาตุอาหารที่จาเป็น
แก่การเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดี
5.๓ การทาวัสดุ คลุมดิน โดยการนาผักตบชวาไปคลุมพืชปลูก เพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้ นไว้ในดิน
สามารถป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นและเมื่อสลายตัวจะกลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชปลูกต่อไป
นอกจากนี้ยังสามารถนานวัตกรรมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาด้วยวิธีการอื่น ๆ
มาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น การใช้เครื่องแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผ่านกระบวนการ
ย่อยสลายด้ว ยเชื้อ จุ ลิ น ทรี ย์ ภายใน 24 ชั่ว โมง, การใช้เครื่องแปรรูปวัส ดุอินทรีย์ ด้ว ยระบบเติมอากาศ,
การผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด.๑ และ พด.๒ ด้วยการใช้สารเร่งหรือน้าหมักชีวภาพ เป็นต้น
6. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ
6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้กลไกของคณะทางานแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลไกของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามความเหมาะสม โดยก าหนดแผนงานและเป้ า หมายในการแปรรู ป ผั ก ตบชวาหรือ วั ส ดุอิ น ทรีย์ อื่ น ๆ
จากแหล่งผักตบชวาหรือวัสดุอินทรีย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นจัดเก็บได้ หรือจากหน่วยงานที่ดาเนินการ
ในพื้น ที่ หรื อตามที่คณะทางานระดับต่าง ๆ มอบหมาย ทั้งนี้ ในการดาเนินการให้ ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยค่ าใช้ จ่ ายเพื่ อช่วยเหลื อประชาชนตามอานาจหน้ าที่ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2560 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวั น ที่
29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.2 การดาเนินการของคณะทางานฯ/คณะกรรมการฯ อย่างน้อยต้องมีการดาเนินการ ดังนี้
6.2.1 ประกาศรั บลงทะเบี ยนประชาชนและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มี ความประสงค์ ข อรั บ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวาเป็นสารบารุงดินเพื่อนาไปใช้ต่อยอดในการทาการเกษตรเป็นการส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่
6.2.2 จัดทาข้อมูลผู้ขอรับลงทะเบียนและกาหนดพื้นที่ ดาเนินการ
6.2.3 สารวจ เก็บข้อมูล และตรวจคุณลักษณะของดินในพื้นที่เพื่อกาหนดสัดส่วนของวัสดุ
ที่ใ ช้ เป็ น ส่ ว นผสมในการผลิ ต สารบ ารุ งดิ น ตามคุ ณลั ก ษณะของดิ นได้ อย่ า งเหมาะสม ทั้ ง นี้ อาจประสาน
ความร่ วมมือกับหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ มีความรู้ความเชี่ ยวชาญในด้านเกษตรอินทรีย์ ร่วมดาเนินการ
เช่น สานักงานเกษตรจังหวัด สานักงานเกษตรอาเภอ สานั กวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตพื้นที่ สานักงาน
พัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น
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-๕6.2.4 ดาเนิ นการแปรรูปผั กตบชวาหรือวัสดุอินทรีย์ตามกระบวนการด้วยเครื่องแปรรูป
ผั กตบชวาเป็ น สารบ ารุ งดิน จั ดทาบั ญชีป ริมาณการผลิ ตต่ อวันและลงทะเบี ยนผลผลิ ตไว้ เพื่อ แจกจ่ ายให้
กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่กาหนด
6.2.5 ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กาหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2557
6.2.6 แนะนาให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรโดยทั่วไปในการใช้สารบารุงดินอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยอาจจัดทาแปลงสาธิต หรือแปลงเกษตรตัวอย่างที่ใช้สารบารุงดิน เพื่อให้เกษตรกรหรือประชาชน
ได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้สารบารุงดินจากผักตบชวาได้อย่างเป็นรูปธรรม
7. การจัดทาความร่วมมือในการดาเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.1 การดาเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดทาบันทึกความตกลงร่วมมือระหว่างกันได้ตามอานาจหน้าที่ โดยพิจารณาเหตุผลความจาเป็น
ในการดาเนินการ หากเป็นภารกิจที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการเอง
หรือเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง
ก็สามารถจัดทาบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงประโยชน์ทปี่ ระชาชนในพื้นที่จะได้รับจากโครงการนั้น
เป็นสาคัญ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์ปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น ลงวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การท าความตกลงร่ว มมือกัน จัดทาบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.2 การกาหนดรูปแบบในการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาบริการสาธารณะให้ใช้รูปแบบตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 2691
ลงวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาความตกลงร่วมมือระหว่ างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดทาบริการสาธารณะ ประกอบการพิจารณาได้
7.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน
ให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ เ ป็ น ที่ ตั้ ง โครงการตามข้ อ ตกลงได้ โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. การใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดาเนิ น การกาจั ด จั ดเก็ บ เก็บขน หรือ จัดซื้อเครื่องแปรรูปผั กตบชวาเป็นสารบารุงดิ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการได้ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
8.1 กรณี อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ ง บประมาณของตนเองเพื่ อ ด าเนิ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
ผักตบชวา ตั้งแต่กระบวนการกาจัด จัดเก็บ เก็บขน หรือจัดซื้อเครื่องแปรรูปผักตบชวา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนิ น การได้ ต ามอ านาจหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และสามารถนาโครงการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่ น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
.
/รวมถึงกฎหมาย…

-๖รวมถึงกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สาหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีในข้อบัญญัติ
เทศบั ญ ญั ติ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หากงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีไม่เพียงพอ สามารถเบิกจ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยดาเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดาเนินการดังกล่าวได้ตามอานาจหน้าที่
และเหตุผลความจาเป็น สาหรับการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
8.2 กรณี การตั้งคาขอรั บงบประมาณงบเงิ นอุ ดหนุนเฉพาะกิ จ เพื่ อจั ดท าโครงการแก้ ไขปัญหา
ผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดาเนินการสารวจความต้องการ
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ป ระสงค์ ขอรั บการสนั บสนุ นงบประมาณในการจั ดท าโครงการดั งกล่ าว
เพื่ อเสนอต่ อคณะกรรมการอานวยการบู รณาการเพื่อ แก้ไ ขปัญ หาผั ก ตบชวาให้ ความเห็ น ชอบ และเสนอ
คณะกรรมการการกระจายอานาจฯ พิจารณากาหนดรายการใหม่ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจดังกล่าวได้ต่อไป
*****************************************************
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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