
๑๑. . สถานการณผ์ักตบชวาในปัจจุบันสถานการณผ์ักตบชวาในปัจจุบัน

จํานวน 246,572 ตัน ปริมาณผักตบชวา ๕.๖ ลา้นตัน

จํานวน 2 419 879 ตนั

จานวน 246,572 ตน ปรมาณผกตบชวา ๕.๖ ลานตน
ข้อมลู ณ ม.ค. ๕๙

จานวน 2,419,879 ตน

กําจัดผักตบชวาไดม้ากกว่า ๖.๑ ลา้นตัน
ช่วง ม ค ก ค ๕๙

จํานวน 246,572 ตนั

ชวง ม.ค. – ก.ค. ๕๙

จํานวน 2,782,966 ตนั
สํารวจผักตบชวาพบว่ามีปรมิาณ ๖ ล้านตัน 

ข้อมล ณ ก ค ๕๙
จํานวน 607,977 ตนั

ขอมลู ณ ก.ค. ๕๙



๒๒. . ข้อสั่งการ รองนายกรัฐมนตรีข้อสั่งการ รองนายกรัฐมนตรี
์ ไ ้ ่ ใรองนายกรัฐมนตร ี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สังการในการประชุมติดตามงาน

ที่มอบหมาย  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙  ณ  ทาํเนียบรัฐบาล  ให้กระทรวงมหาดไทย 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เปน็หน่วยงานหลักในการดําเนินการแก้ไขปัญหาผับตบชวา



  การการดําเนินการตามข้อสั่งการดําเนินการตามข้อสั่งการ
๒๒..๑ ๑ ดําเนินการสํารวจข้อมูลดําเนินการสํารวจข้อมูล

ี ิ ัี ิ ั
๔๔ ล้านตันล้านตันกันยายนกันยายน ๒๕๕๙๒๕๕๙

ข้อมูล  ณข้อมูล  ณ มีปริมาณผักตบชวามีปริมาณผักตบชวา
๔  ๔  ลานตนลานตนกนยายน กนยายน ๒๕๕๙๒๕๕๙

ปริมาณลดลงจากปจัจยัฤดกาล และการจัดเก็บต่อเนื่องปริมาณลดลงจากปจัจยัฤดกาล และการจัดเก็บต่อเนื่องปรมาณลดลงจากปจจยฤดูกาล และการจดเกบตอเนอง
ทัง้นี้ ปริมาณผักตบชวาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จาํเป็นต้อง
ดําเนินการกําจดัอยา่งต่อเนื่อง

ปรมาณลดลงจากปจจยฤดูกาล และการจดเกบตอเนอง
ทัง้นี้ ปริมาณผักตบชวาเพิ่มขึ้นตลอดเวลา จาํเป็นต้อง
ดําเนินการกําจดัอยา่งต่อเนื่อง

 อัตราการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโต มีความ
็ ิ่ ึ้ ป็ ่ ใ ้ ี ั

 อัตราการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโต มีความ
็ ิ่ ึ้ ป็ ่ ใ ้ ี ั

ดาเนนการกาจดอยางตอเนองดาเนนการกาจดอยางตอเนอง

รวดเร็วเพิมขึนเปน็ ๑ เทา่  ใช้เวลาเพียง ๒๐ วันรวดเร็วเพิมขึนเปน็ ๑ เทา่  ใช้เวลาเพียง ๒๐ วัน



การการดําเนินการตามข้อสั่งการดําเนินการตามข้อสั่งการ
ํ ั่ํ ั่

คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี

๒๒..๒  ๒  ยกร่างคําสังฯยกร่างคําสังฯ

คาสงสานกนายกรฐมนตร

ชุดอํานวยการในระดับนโยบายชุดอํานวยการในระดับนโยบาย รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
อยผ เลขาฯ

ํ สั่ ํ

อยผ. เลขาฯ

คาสงกรรมการอานวยการฯ

ชุดระดับขับเคลื่อนชุดระดับขับเคลื่อน ปลดักระทรวงมหาดไทย ประธาน
อยผ. เลขาฯ

กระทรวงมหาดไทย

คําสั่งกระทรวงมหาดไทย
ยกร่างคําสั่ง

คาสงกระทรวงมหาดไทย

ชุดระดับปฏิบัติการในจังหวัดชุดระดับปฏิบัติการในจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน
ยผจ. เลขาฯ



  การการดําเนินการตามข้อสั่งการดําเนินการตามข้อสั่งการ
ํ ั ํ ั่ ปํ ั ํ ั่ ป๒๒..๓  ๓  สํารวจจัดทําแผนฯ ภาพรวมทัวประเทศสํารวจจัดทําแผนฯ ภาพรวมทัวประเทศ

๑๕ ๑๕ กก..ยย. . ๕๙  ๕๙  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัดปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้จังหวัด
สํารวจและจัดทําแผนปฏิบัติการสํารวจและจัดทําแผนปฏิบัติการ

โ ี ํ ิโ ี ํ ิ ืื
อําเภอ/ท้องถิ่น ํ

โดยมกรอบระยะเวลาดาเนนการ โดยมกรอบระยะเวลาดาเนนการ ๖ ๖ เดอนเดอน

จังหวัด
อาเภอ/ทองถน

ยผจ

สํารวจ
จัดทําแผน๑๕ ก.ย. ๕๙

กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทย

ยผจ.



รองนายกรฐัมนตรี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

๓. แนวทางการจัดแบ่งภารกิจความรบัผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด

ลุ่มน้ําภาคกลางตอนล่าง อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ แม่น้ํา  คู  คลอง แหล่งน้ําปิด

ยผ. ชป. จท.
+ สนับสนนุ

ยผ. ชป. ปม.
+ สนับสนนุ

ความกว้าง พ้ืนที่

มากกวา่ 20 ม. น้อยกว่า 20 ม. มากกวา่ 200 ไร่ น้อยกว่า 200 ไร่

ยผจ. ท้องถิ่น/อําเภอ ยผจ. ท้องถิ่น/อําเภอ

คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

สํารวจ
จัดทําแผน

สํารวจ
จัดทําแผน

สํารวจ
จัดทําแผน

สํารวจ
จัดทําแผน

จัดทําแผนจัดทําแผน

กําจัดผักตบชวา

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

รายงานผล

เสนอขอ
งบประมาณ

จังหวัด
ดําเนินการเอง
โดยไม่ใช้

จังหวัด

กําจัดผักตบชวา กําจัดผักตบชวา

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง

รายงานผล รายงานผล

งบประมาณ

กระทรวงมหาดไทย

รองนายกรฐัมนตรี
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ



๔๔. . มาตรการสนับสนุนการดําเนินการกําจัดผักตบชวามาตรการสนับสนุนการดําเนินการกําจัดผักตบชวา

มาตรการระหว่างมาตรการระหว่างดําเนินการ ดําเนินการ ((กําจัดกําจัด))
๔.๑ ให้ท้องถิ่นจัดหาพื้นที่จัดเก็บ และ

ขนย้ายผักตบชวา      ขนยายผกตบชวา
๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการนําไปใช้ประโยชน์

มาตรการภายหลังดําเนินการมาตรการภายหลังดําเนินการ ((ป้องกันป้องกัน))มาตรการภายหลงดาเนนการ มาตรการภายหลงดาเนนการ ((ปองกนปองกน))
๔.๓  จัดเก็บอย่างต่อเนื่อง (เก็บเล็ก)  

     ภายหลังการกําจัดใหญ่
๔.๔  รณรงคส์ร้างจิตสํานึกในการรักษาแหล่งน้ํา



๕๕. . หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนบูรณาการหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนบูรณาการ

ภาครัฐภาครัฐ ภาคสว่นอื่น ๆภาคสว่นอื่น ๆ

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหม ภาคประชาชนภาคประชาชน
ภาคเอกชนภาคเอกชน

กรมการปกครองกรมการปกครอง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรจิตอาสาองค์กรจิตอาสา
กรมสงเสรมการปกครองทองถนกรมสงเสรมการปกครองทองถน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม

กรมการพัฒนาชมชนกรมการพัฒนาชมชน

กรมปองกนและบรรเทาสาธารณภยกรมปองกนและบรรเทาสาธารณภย

กรมประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมการพฒนาชุมชนกรมการพฒนาชุมชน




