
แนวทางในการก าจัด จัดเกบ็และการแปรรูป ผักตบชวา 
เป็นสารบ ารุงดนิ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

คณะกรรมการอ านวยการบรูณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวา  
ในการประชุม ครัง๊ที ่2/2564 เม่ือวันที ่19 กรกฎาคม 2564 มีมตเิห็นชอบแนวทางการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบ ารุงดิน  
ดังนั๊น สถ. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวทางในการก าจัด จัดเกบ็และแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบ ารุงดินของ อปท. ขึ๊น 
เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิให้ อปท. มีแนวทางปฏบิตัใินการป๋องกนัและแกไ้ขปัญหาผักตบชวาให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างยั่งยืน 

    ด้านการบรหิารจัดการ 
     ในการแกไ้ขปัญหาผักตบชวา 

แนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในภาพรวม 

    1. จัดแบ่งพ๊ืนที่รับผิดชอบ 2 ระดับ 

ส่วนกลาง 

จังหวัด 

    2. มาตรการแก้ไขปัญหา 2 ขั๊นตอน 

มาตรการในการก าจัด  
(เก็บใหญ่) 

มาตรการในการป๋องกัน 
(เก็บเล็ก) 

    3. การจัดตั๊งคณะท างานขับเคล่ือนในระดับต่างๆ 

ด้านการส่งเสรมิอาชีพ 
จากการแปรรูปผักตบชวา 

1) คณะกรรมการอ านวยการอ านวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา   
    ผักตบชวา  
2) คณะท างานขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในส่วนกลาง  
3) คณะท างานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด  
4) คณะท างานบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้าที่คาบเก่ียว 
    ระหว่างอ าเภอ (ภายในจังหวัด) 
5) คณะท างานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับอ าเภอ 
6) คณะท างานแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับแหล่งน้า (ภายในอ าเภอ) 
7) ชมรมคนริมน้า 

การบริหารจัดการของ อปท. 

แต่งตั๊งคณะท างานแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาของ อปท.  

นายก อปท. เป็นประธานคณะท างาน 
ผู้รบัผิดชอบแกไ้ขปัญหาฯ เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บา้น คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง ฯลฯ เป็นคณะท างาน 
ปลัด อปท. เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
ผอ.กองส่ิงแวดล้อม ผอ.กองช่าง ผอ.กองอ่ืนๆ หรอืหัวหน้าฝ่าย 
ทีไ่ด้รบัมอบหมาย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 

อ านวยการ  
วางแผน 

บรหิารจัดการ 

บรูณาการ
ประสานแผน 

รณรงค ์
ประชาสัมพันธ ์

รายงานผลการ
ปฏบิตังิานให้ สถ. 

ด าเนินการ 
อ่ืนๆ 

วิธีการจัดเก็บและก าจัดผักตบชวา 

1. ก าจัดให้หมดไปโดยสมบรูณแ์บบ 

2. ก าจัดโดยวิธีควบคุม 

การน าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ 

การแปรรูปเป็นสารบ ารุงดิน 

   วิธีที ่1 
ท าปุ๋ยพืชสด 

   วิธีที ่2 
ท าปุ๋ยหมัก 

   วิธีที ่3 
ท าวัสดุคลุมดิน 

วิธีกล 
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร            

ชีววิธี 
ใช้สิ่งมีชีวิตย่อยสลาย 

ตาม พ.ร.บ.จัดต๊ัง อปท. และ พ.ร.บ.ก าหนด 
แผนและข๊ันตอนการกระจายอ านาจฯ 

อ านาจหน้าทีข่อง อปท. 



แนวทางการส่งเสริมอาชีพ 

โดยคณะท างานแก้ไขปัญหาผักตบชวาของ อปท. 

การจัดท าความร่วมมือในการด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของ อปท. 

เกินศกัยภาพ 

การต๊ังงบประมาณรายจ่าย ในหมวดเงนิอุดหนุนให้แก่ อปท. อ่ืน  
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือ มท ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4750  
ลว. 14 สิงหาคม 2563 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ มท.  
ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 

การก าหนดรูปแบบ MOU ให้ใช้รูปแบบตามแนวทาง  
หนังสือ มท ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 2691 ลว. 10 กรกฎาคม 2562  
เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าความตกลงร่วมมือระหว่าง อปท.  
ในการจัดท าบริการสาธารณะ 

ประกาศรบัลงทะเบยีน
ประชาชนและเกษตรกร  

ผู้มีรายได้น้อย 

จัดท าข้อมูลผู้ขอรบั
ลงทะเบยีน/ก าหนด
พื๊นทีด่ าเนินการ 

ส ารวจ เกบ็ข้อมูล  
และตรวจคุณลักษณะ

ของดินในพื๊นที ่

แนะน าให้ความรู ้
แกป่ระชาชน 
และเกษตรกร 

ตรวจสอบคุณภาพ 
และควบคุมการผลิต 

ด าเนินการ 
แปรรูปผักตบชวา 

แนวทางในการก าจัด จัดเกบ็และการแปรรูป ผักตบชวา 
เป็นสารบ ารุงดนิ 

ให้ถือปฏบิตัติามประกาศ ก.ก.ถ. ลว. 22 พฤษภาคม 2558  
เรือ่ง การท าความตกลงรว่มมือกนัจัดท าบรกิารสาธารณะ 
ของ อปท. 

ไม่คุ้มค่า 
หากด าเนินการเอง 

เหตุผล 
ความจ าเป็น 

เกิดประโยชน ์
แก่ประชาชน 

ร่วมมือกัน 
MOU 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ในการด าเนินการก าจัด จัดเก็บ เก็บขน หรือจัดซ๊ือ 
เครื่องแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบ ารุงดิน อปท. สามารถด าเนินการได้ 2 กรณี  

1. ใช้งบประมาณของ อปท. เอง  บรรจุในแผนฯ 

2. ขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สถ. ส ารวจความตอ้งการ อปท. 

คณะกรรมการอ านวยการบูรณาการ
เพื่อแกไ้ขปัญหาผักตบชวา 

ก.ก.ถ. พิจารณา
ก าหนดรายการใหม่ 

อปท. ขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจาก สงป. 

เสนอต่อ 

เสนอต่อ 

เห็นชอบ 

ต๊ังงบประมาณรายจ่าย   
ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  



แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก าจัด.จัดเกบ็และการแปรรูปผักตบชวา
เป็นสารบ ารุงดิน 

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวา  ครั้งที่ 1/2564   
เมื่อวันที่  11 มีนาคม ๒๕6๔ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน                       
ที่ประชุมมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการก าจัดผักตบชวา     
และวัชพืชในปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาเสนอแนวทางการน าผักตบชวาไปแปรรูปเป็นสารบ ารุงดิน 
เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้ใช้ร่วมกัน และในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการฯ ครั้งที่ 2/2564 
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบ ารุงดิน 
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอ ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางปฏิบัติ         
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนต่อไป กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการก าจัด จัดเก็บและแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบ ารุงดิน ดังต่อไปนี้        

 1. นโยบายในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับประเทศ 
 1.1 การก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 1.1.1 การด าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลาง (แม่น้ าสายหลัก) ประกอบด้วยหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 3 หน่วยงาน (กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า) และกรุงเทพมหานคร 
โดยจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการก าจัดผักตบชวาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าภาคกลางตอนล่าง  
 1.1.2 การด าเนินการในระดับจังหวัด (แม่น้ าสายรองและแหล่งน้ าปิด)  คณะกรรมการ 
อ านวยการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวา ได้มีค าสั่งที่  1/2564 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564                
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธาน           
และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีค าสั่งที่ 1/2564 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา      
ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะท างาน มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  1) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  รับผิดชอบการส ารวจข้อมูลและจัดท า
แผนการก าจัดผักตบชวาในแม่น้ า คู คลอง ที่มีความกว้างมากกว่า 20 เมตร และแหล่งน้ าปิดที่มีขนาดพ้ืนที่
มากกว่า 200 ไร่ขึ้นไป 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการส ารวจข้อมูลและจัดท าแผนการก าจัด
ผักตบชวาในแม่น้ า คู คลอง ที่มีความกว้างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 เมตร และแหล่งน้ าปิดที่มีขนาดพ้ืนที่น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 200 ไร่ลงมา 
  3) ส าหรับแหล่งน้ าที่มีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลเป็นการเฉพาะ มอบให้หน่วยงานนั้น ๆ 
ด าเนินการ เช่น พ้ืนที่บริเวณเหนือเข่ือน อ่างเก็บน้ า หรือทางน้ าที่ได้มีการออกประกาศให้กรมชลประทานหรือ
กรมเจ้าท่า เป็นผู้ดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานนั้น 

 1.2  มาตรการในการด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
1.2.1 มาตรการในการก าจัด (เก็บใหญ่) ให้หน่วยงานรับผิดชอบแผนในการด าเนินการ    

ของจังหวัด ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่าและหน่วยงานในระดับจังหวัด 
อ าเภอ ท้องถิ่น บูรณาการร่วมกันแบบประชารัฐร่วมใจในการจัดเก็บผักตบชวาตามแผนปฏิบัติการได้วางไว้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

/1.2.2 มาตรการ… 



-๒- 
 

1.2.2 มาตรการในการป้องกัน (เก็บเล็ก) ได้พิจารณาก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
1.) จังหวัดและอ าเภอจะต้องเน้นย้ าและก าชับติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท าการเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่ ร่วมกับชมรมคนริมน้ าและการใช้เรือท้องแบน เพ่ือป้องกันมิให้
ผักตบชวามีการเติบโตและขยายพันธุ์อีก โดยต้องท าเป็นภารกิจประจ าทุกสัปดาห์และรายงานผลด าเนินการให้
อ าเภอและจังหวัดทราบ 

2.) การอบรมให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องของผักตบชวาแก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้ทราบว่ามีการขยายพันธุ์และเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างไร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ร่วมสร้างจิตส านึก
ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา การดูแลรักษาแหล่งน้ าและการส่งเสริมความรู้ในการก าจัดผักตบชวาไปใช้
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การท าปุ๋ยหมัก การท าหัตถกรรมพื้นบ้านจากผักตบชวา ฯลฯ  
 3.) การจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือในการก าจัดผักตบชวา (เก็บเล็ก) ให้กับ
ท้องถิ่น เช่น เรือท้องแบน เครื่องมือในการย่อยผักตบชวา เพ่ือสามารถน าไปเลี้ยงสัตว์และท าปุ๋ย 

 1.3  การจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนในระดับต่าง ๆ มีดังนี้ 
 3.3.1 คณะกรรมการอ านวยการอ านวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา  
 3.3.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  
 3.3.3 คณะท างานเพ่ือปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด  

 3.3.4 คณะท างานบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแหล่งน้ าที่คาบเกี่ยวระหว่างอ าเภอ  
 3.3.๕ คณะท างานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับอ าเภอ 
  3.3.6 คณะท างานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับแหล่งน้ า 
 3.3.7 ชมรมคนริมน้ า 

 โดยคณะท างานระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ระดับแหล่งน้ า และชมรมคนริมน้ า มีการบูรณาการ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในพ้ืนที่ ประกอบด้วย ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม 
ในพ้ืนที่ โดยการขับเคลื่อนการด าเนินการในรูปแบบประชารัฐ 

2.  อ านาจหน้าที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 ด้านการบริการจัดการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา  

 อ านาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า และพระราชบัญญัติก าหนดแผน   
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า และบัญญัติให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
 2.2 ด้านการส่งเสริมอาชีพจากการแปรรูปผักตบชวา  
 อ านาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญญัติให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ และบัญญัติให้เทศบาล                                                    
และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการในการบ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม บัญญัติให้
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดให้มีการส่งเสริม การฝึก การประกอบอาชีพ 
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3. การบริหารจัดการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เนื่องจากในขณะนี้การด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของหน่วยงานระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
มีการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนบูรณาการการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน โดยมีการก าหนดพ้ืนที่ เป้าหมาย      
และแผนการด าเนินงานและการติดตามรายงานผลตามล าดับชั้นอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสอดประสานการท างานร่วมกับคณะท างานในระดับต่าง ๆ  ได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานคณะท างาน 
และแต่งตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เช่น ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานคณะกรรมการชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานชมรมคนริมน้ าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพ้ืนที่       
ทั้งนี้ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร เป็นคณะท างาน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะท างาน
และเลขานุการ  และผู้อ านวยการกองสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองอ่ืนหรือหัวหน้าฝ่ายงาน
ที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    1) อ านวยการ วางแผน บริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้บรรลุวั ตถุประสงค์  
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การก าจัด จัดเก็บ เก็บขน และจัดหาพ้ืนที่ท าลายหรือแปรรูป
ผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย        
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
    2) บูรณาการประสานแผนการด าเนินการกับคณะท างานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับอ าเภอ จังหวัด 
และหน่วยงานราชการที่มีแหล่งน้ าอยู่ในความรับผิดชอบด าเนินการจัดเก็บผักตบชวาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
    3) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับผลเสียของผักตบชวา 
    4) รายงานผลการปฏิบัติงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือรายงานให้กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวาทราบเป็นประจ าทุกวันที่ ๒3 ของเดือน 
    5) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย 

 4. ข้อแนะน าการจัดเก็บและก าจัดผักตบชวา  
  4.1 การก าจัดให้หมดไปโดยสมบูรณ์แบบ ให้ด าเนินการในพ้ืนที่การแพร่ขยายใหม่หรือมีจ านวนน้อย
และอยู่ในบริเวณท่ีจ ากัด  
  4.2 การก าจัดโดยวิธีการควบคุมปริมาณ ให้ด าเนินการในพ้ืนที่แพร่ขยายซ้ าซาก ในกรณีที่ไม่สามารถ
ท าลายให้หมดไปได้ โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
    1) การก าจัดโดยวิธีกล (Mechanical control) คือ การก าจัดด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักร      
หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่น ามาประยุกต์ใช้ หรือขอรับสนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องจักรจากหน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการ  

 2) การก าจัดทางชีววิธี (Biological control) คือ การใช้สิ่งมีชีวิต เช่น แมลง โรคพืช เชื้อจุลินทรีย์ 
เชื้อรา เข้ามาย่อยสลายหรือท าลายวัชพืชให้หมดไป ทั้งนี้ ต้องเป็นสารชีวภัณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรรับรอง        
และข้ึนทะเบียนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถน าไปใช้ด าเนินการได ้
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ทั้งนี้ การเลือกวิธีในการก าจัดควรพิจารณาให้รอบคอบถึงความปลอดภัยของผู้ก าจัด  
และควรค านึงถึงความเหมาะสมของวิธีการก าจัดต่อสภาพแหล่งน้ าบริเวณนั้น  ๆ ซึ่งบางวิธีที่ใช้ในการก าจัด  
อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ าทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงความคุ้มค่า           
ในการด าเนินการด้วย 

5. การน าผักตบชวาไปใช้ประโยชน์เป็นสารบ ารุงดิน 
5.๑ การท าปุ๋ยพืชสด โดยการใช้เครื่องจักรกลสับย่อยผักตบชวาสด น าไปไถคลุกในพ้ืนที่เกษตร 

เป็นการเพ่ิมธาตุอาหารให้แก่พืชและเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุให้ดิน 
5.๒ การท าเป็นปุ๋ยหมักโดยการกองสลับชั้นกับดิน ปุ๋ยคอก และขยะ ซึ่งจะมีธาตุอาหารที่จ าเป็น  

แก่การเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดี  
5.๓ การท าวัสดุคลุมดิน โดยการน าผักตบชวาไปคลุมพืชปลูก เพ่ือช่วยรักษาความชุ่มชื้นไว้ในดิน

สามารถป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นและเม่ือสลายตัวจะกลายเป็นอินทรียวัตถุและปุ๋ยให้แก่พืชปลูกต่อไป  

นอกจากนี้ยังสามารถน านวัตกรรมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
มาประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น การใช้เครื่องแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ผ่านกระบวนการ    
ย่อยสลายด้วยเชื้อจุลินทรีย์ ภายใน 24 ชั่วโมง, การใช้เครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ด้วยระบบเติมอากาศ,       
การผลิตปุ๋ยหมัก สูตร พด.๑ และ พด.๒ ด้วยการใช้สารเร่งหรือน้ าหมักชีวภาพ เป็นต้น 

 6. แนวทางการส่งเสริมอาชีพ  
             6.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กลไกของคณะท างานแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกลไกของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามความเหมาะสม โดยก าหนดแผนงานและเป้าหมายในการแปรรูปผักตบชวาหรือวัสดุอินทรีย์ อ่ืน ๆ       
จากแหล่งผักตบชวาหรือวัสดุอินทรีย์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บได้ หรือจากหน่วยงานที่ด าเนินการ  
ในพ้ืนที่หรือตามที่คณะท างานระดับต่าง ๆ มอบหมาย ทั้งนี้  ในการด าเนินการให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7798 ลงวันที่           
29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

6.2 การด าเนินการของคณะท างานฯ/คณะกรรมการฯ อย่างน้อยต้องมีการด าเนินการ ดังนี้  
                   6.2.1 ประกาศรับลงทะเบียนประชาชนและเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีความประสงค์ขอรับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผักตบชวาเป็นสารบ ารุงดินเพ่ือน าไปใช้ต่อยอดในการท าการเกษตรเป็นการส่งเสริมอาชีพให้
ประชาชนโดยทั่วไปในพ้ืนที่  
 6.2.2 จัดท าข้อมูลผู้ขอรับลงทะเบียนและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการ 
 6.2.3 ส ารวจ เก็บข้อมูล และตรวจคุณลักษณะของดินในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดสัดส่วนของวัสดุ     
ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสารบ ารุงดินตามคุณลักษณะของดินได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ อาจประสาน      
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรอินทรีย์ร่วมด าเนินการ       
เช่น ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตพ้ืนที่ ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขตพ้ืนที ่สถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น 
 

/6.2.4 ด าเนินการ… 



-๕- 
 

 6.2.4 ด าเนินการแปรรูปผักตบชวาหรือวัสดุอินทรีย์ตามกระบวนการด้วยเครื่องแปรรูป
ผักตบชวาเป็นสารบ ารุงดิน จัดท าบัญชีปริมาณการผลิตต่อวันและลงทะเบียนผลผลิตไว้เพ่ือแจกจ่ายให้
กลุ่มเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด  
 6.2.5 ตรวจสอบคุณภาพและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2548 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง ก าหนดเกณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ พ.ศ. 2557  

6.2.6 แนะน าให้ความรู้แก่ประชาชนและเกษตรกรโดยทั่วไปในการใช้สารบ ารุงดินอย่างถูกต้อง
เหมาะสม โดยอาจจัดท าแปลงสาธิต หรือแปลงเกษตรตัวอย่างที่ใช้สารบ ารุงดิน เพ่ือให้เกษตรกรหรือประชาชน
ได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้สารบ ารุงดินจากผักตบชวาได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 
 7. การจัดท าความร่วมมือในการด าเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 7.1 การด าเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือในการจัดท าบันทึกความตกลงร่วมมือระหว่างกันได้ตามอ านาจหน้าที่ โดยพิจารณาเหตุผลความจ าเป็น
ในการด าเนินการ หากเป็นภารกิจที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง 
หรือเป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง 
ก็สามารถจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงประโยชน์ทีป่ระชาชนในพ้ืนที่จะได้รับจากโครงการนั้น
เป็นส าคัญ โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7.2 การก าหนดรูปแบบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ในการจัดท าบริการสาธารณะให้ใช้รูปแบบตามแนวทาง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 2691  
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าความตกลงร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบรกิารสาธารณะ ประกอบการพิจารณาได้ 

7.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่เป็นที่ตั้งโครงการตามข้อตกลงได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 8. การใช้จ่ายงบประมาณ 
 ในการด าเนินการก าจัด จัดเก็บ เก็บขน หรือจัดซื้อเครื่องแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบ ารุงดิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

8.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณของตนเองเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา ตั้งแต่กระบวนการก าจัด จัดเก็บ เก็บขน หรือจัดซื้อเครื่องแปรรูปผักตบชวา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และสามารถน าโครงการในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่ น โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
. 

/รวมถึงกฎหมาย… 
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รวมถึงกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในข้อบัญญัติ
เทศบัญญัติ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ หากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอ สามารถเบิกจ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจรับเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือด าเนินการดังกล่าวได้ตามอ านาจหน้าที่
และเหตุผลความจ าเป็น ส าหรับการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

8.2 กรณีการตั้งค าขอรับงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือจัดท าโครงการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะด าเนินการส ารวจความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการดังกล่าว       
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้ความเห็นชอบ และเสนอ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ พิจารณาก าหนดรายการใหม่ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจดังกล่าวได้ต่อไป 
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