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1.  ข้อมูลทั่วไป 
1.1 แผนท่ีตำบลบางกระบอื 
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1.2 ที่ต้ัง 

ที่อยู่ 1 หมู่ที่  1  ตำบลบางกระบือ  อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  75120 

 
 

1.3 อาณาเขต 

         ทิศเหนือ           ติดต่อกับ ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม 
          ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมทุรสงคราม 

 
 

1.4 เนื้อที ่
                   เทศบาลตำบลบางกระบือ  มีเนื ้อที ่ประมาณ   4.26 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
1,964 ไร่ 

   
1.5  ประชากร/ครัวเรือน 
        ตำบลบางกระบือ  มีประชากรรวมทั้ งสิ้น  จำนวน 2,006  คน  โดยแยกเป็นเพศชาย          

จำนวน  979  คน   เพศหญิง  จำนวน  1,027  คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  679  หลังคาเรือน   
                  
1.7  อาชพี 

            ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร  เช่น  สวนมะพร้าว  สวนมะม่วง          
สวนลิ้นจี่  สวนส้มโอ 
 
2. คลองในพื้นที่ตำบลบางกระบือ 
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                   ตำบลบางกระบือเป็นตำบลท่ีมีลำคลอง  และลำประโดง  น้อยใหญ่   ไหลผ่าน ครอบคลุมพ้ืนที่
หมู่บ้าน  ทั้ง  ๕  หมู่บ้าน  โดยต้นน้ำของลำคลองในพ้ืนที่ตำบลบางกระบือมาจากแม่น้ำแม่กลอง มีแหล่งน้ำ
ทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ไว้อุปโภคท้ังในครัวเรือน
และภาคการเกษตรตลอดทั้งปี  ประกอบด้วยคลองหลักๆ   และลำประโดง  ดังน้ี 
 

1. คลองขวาง  กว้างเฉลี่ย 5.00 -  9.50 เมตร  ระยะทางประมาณ  1,340 เมตร 
2. คลองสวนกลาง  กว้างเฉลี่ย 6.00 – 8.00 เมตร  ระยะทางประมาณ  2,000 เมตร 
3. คลองหลังวัดตะโหนดราย  กว้างเฉลี่ย 3.50 –5.00 เมตร   
    ระยะทางประมาณ 690 เมตร   
4. คลองบางกระบือ  กว้างเฉลี่ย5.00 –9.50 เมตร ระยะทางประมาณ1,370 เมตร 
5. คลองบางใหญ่  กว้างเฉลี่ยประมาณ 8.00 -  10.50 เมตร 
    ระยะทางประมาณ 2,200เมตร 
6. คลองสวโคน- คลองหนองอ้อ  กว้างเฉลี่ย8.00 -  10.00 เมตร  
    ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร 
7. คลองบ้านแม่เน๊ีย(บ้านลุงละอองเช่ือมต่อบ้านป้าส้มลิ้ม)  กว้างเฉลี่ย 4.00 – 8.00 เมตร 
    ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร 
8. คลองป่าช้า กว้างเฉลี่ย 4.00 – 6.00 เมตร  ระยะทางประมาณ 470 เมตร 
9. คลองผู้ใหญ่พูนจากบ้านนางย้วน  กว้างเฉลี่ยประมาณ 4.00 – 5.00 เมตร   
    ระยะทางประมาณ 770 เมตร 
10. คลองศาลาการเกษตร  หมู่ที่ 3  กว้างเฉลี่ย 3.00 – 4.00 เมตร  
      ยาวประมาณ  780 เมตร  
11. ลำประโดงสาธารณะ  หมู่ที่ 3 (นายอ่วน  โพธ์ิเจริญ)  กว้างเฉลี่ย 2.00 – 2.50 เมตร   
      ยาวประมาณ  625  เมตร   
12. ลำประโดงสาธารณะ หมู่ที่ 3 เช่ือมต่อหมู่ที่4  (นายสวาท ยอดยาจิตร์)  
      กว้างเฉลี่ย 2.00 – 2.50  เมตร  ยาวประมาณ  380  เมตร 
13. ลำประโดงสาธารณะอ่ืน ๆ  ทีใ่ช้ประโยชน์ร่วมกัน หมูท่ี่ 1 – 5 

 
3.  วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองและลำประโดงพ้ืนที่ตำบลบางกระบือ 
 2.  เพ่ือจัดกิจกรรมป้องกัน  และส่งเสริมใหป้ระชาชนตระหนักถึงผลกรระทบที่เกิดจากผักตบชวา 
 3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่กำจัดผกัตบชวาอย่างต่อเน่ือง 
 4.  เพ่ือให้ประชาชนสัญจรทางน้ำอย่างสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัยย่ิงขึ้น 
 5.  เพ่ือป้องกันการเกิดน้ำเน่าเสียในคูคลองและลำประโดง 
 
4.  เป้าหมาย 
   ผลผลิต 
    คลองและลำประโดงในพ้ืนที่ตำบลบางกระบือ  มีการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จตามแผนการ
ปฏิบัติการที่วางไว้ 
  ผลลัพธ ์

1.  ประชาชน  เกษตรกร  มคีวามตระหนักถึงผลกระทบทีเ่กิดจากผักตบชวา 
2.  ประชาชน  เกษตรกร  มกีารกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเน่ือง 
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3.  ประชาชน  เกษตรกร  สญัจรทางน้ำได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย 
4.  คูคลองและลำประโดงสะอาด  ไม่เน่าเสีย 
5.  ระบบนิเวศของชุมชนตำบลบางกระบือดีขึ้น 

 
5.  แนวทางการดำเนนิการ 

5.1  ตรวจสอบและจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนเพ่ือดำเนินการจัดเก็บผักตบชวา  จัดทำเป็น
โครงการ 

5.2  ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาคลองและลำประโดงสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางกระบือ                  
โดยกำหนดเป็นปฏิทินการจัดเก็บผักตบชวา  ควบคู่กับการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและ
กำจัดผักตบชวา  ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ดังน้ี 
 
ลำดับที ่ ชื่อคลอง วัน/เดือน/ปี  ที่จะดำเนนิการ หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ 

1 คลองขวาง 1  -  31  ตุลาคม  2562 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
สำนักงานเทศบาลตำบล

บางกระบือ   
อำเภอบางคนที   

จังหวัดสมุทรสงคราม 

2 คลองสวนกลาง 1 – 30  พฤศจิกายน  2562 

3 คลองหลังวัดตะโหนดราย 1 – 31  ธันวาคม  2562 

4 คลองบางกระบือ 1 – 31  มกราคม  2563 

5 คลองบางใหญ่ 1 – 28  กุมภาพันธ์  2563 

6 คลองสวโคน- คลองหนองอ้อ 1 – 31  มีนาคม  2563 

7 
คลองบ้านแม่เน๊ีย(บ้านลุงละอองเช่ือมต่อ
บ้านป้าส้มลิ้ม) 

1 – 30  เมษายน  2563 

8 คลองป่าช้า 1 – 31  พฤษภาคม  2563 

9 คลองผู้ใหญ่พูนจากบ้านนางย้วน 1 – 30  มิถุนายน  2563 

10 คลองศาลาการเกษตร  หมูท่ี ่3 1 -  31  กรกฎาคม  2563 

11 
ลำประโดงสาธารณะ  หมูท่ี่ 3 (นายอ่วน  
โพธ์ิเจริญ)   

1 – 31  สิงหาคม  2563 
12 

ลำประโดงสาธารณะ หมู่ที ่3 เช่ือมต่อ
หมู่ที่ 4  (นายสวาท ยอดยาจิตร์) 

13 
ลำประโดงสาธารณะอ่ืน ๆ  ทีใ่ช้
ประโยชน์ร่วมกัน หมู่ที ่1 – 5 

1 – 31  กันยายน  2563 
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หมายเหตุ :  1.  ในการกำหนดวัน/เดือน/ปี  ในการปฏิบัติการลงกำจัดผักตบชวา น้ัน คือจะเลือกดำเนินการ
ในวันใดวันหน่ึงของเดือนน้ัน ๆ  เท่าน้ัน  โดยไม่ได้ลงทำการจัดเก็บผักตบชวาทุกวัน  เป็นเพียงการต้ังกรอบ
ระยะเวลาไว้เท่าน้ัน 
               2.  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

      3 . การดำเนินการจัด เก็บผักตบชวา  สามารถดำเนินการได้ทั้ งการจ้างเหมาบริการ                     
และจิตอาสา 

5.3  ติดตามประเมินผลปริมาณผักตบชวาอย่างต่อเน่ือง  โดยการเฝ้าสังเกตปริมาณผักตบชวาในพ้ืนที่ 
5.4  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานให้อำเภอบางคนที  จังหวัดสมุทรสงคราม  ทราบ  ทุกๆ              

วันที่  25  ของเดือน  รวมถึงการนำข้อมูลมีทำการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนในอนาคต               
โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องเป็นผู้ดำเนินการ 
 
6.  พื้นทีร่ับผดิชอบ   
    คลอ งแล ะล ำป ระ โด งทุ ก ส าย   ใน พ้ื น ที่ ต ำบ ลบ างก ระ บื อ   อ ำ เภ อบ างคนที                  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
7.  วัสดุอุปกรณ์ 
  1.  เรือตัดกำจัดวัชพืช   

2. คราดตักวัชพืช  
3.  วัสดุอุปกรณ์อ่ืน 

 
8.  บุคลากรที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

1.  ผู้นำท้องที่  นำโดย กำนันตำบลบางกระบือ  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ฯล 
2.  ผู้นำท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางกระบือ  นำโดยนายกเทศมนตรี  ฯล 
3.  พนักงานเทศบาลทุกคน 
4.  หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่เทศบาลตำบลบางกระบือ 
5.  หน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง 
6.  ประชาชนในตำบลบางกระบือทุกคน 

 


