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  การควบคุมผักตบชาและวัชพืช จะได้ผลดีมากถ้าหากประชาชนมีความตื่นตัวในการร่วมมือ
กันรักษาสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานของรัฐมีเครื่องมือเก็บ ก าจัด ผักตบชวาที่มีประสิทธิภาพ การด าเนินการ
เก็บและก าจัดผักตบชวาและวัชพืช ควรเป็นการกระท าท่ีต่อเนื่องและท าตลอดล าน้ าทั้งสายซึ่งรวมถึงคูคลอง
เชื่อมต่อด้วย ดังนั้นการรณรงค์เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ควรท า
ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมงมีพ้ืนที่ค่อนข้าง
เล็ก และ มีล าคลองทั้งหมด 6 สาย จะมีน้ าในล าคลองเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น  และผักตบชวาและวัชพืชมีอัตรา
การเจริญเติบโตได้ดีทั้งในน้ านิ่งและน้ าไหล ดังนั้นในการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชจึงจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติ
การในการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช  

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  เพ่ือก าจัดปริมาณและทิศทางการแพร่กระจายของผักตบชวา 

ขอบเขตและพ้ืนที่การปฏิบัติการ 

- ห้วยแดง 
- ห้วยนางตุ้ม 
- ห้วยแคน 
- ห่องเหล่า 
- ห้วยข้าวสาร 
- ร่องตีนนก 

วัสดุอุปกรณ์ 

  เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง เป็น อปท.ขนาดเล็กจึงไม่มีงบประมาณ ในการ
จัดซื้อเครื่องจักร ดังนั้น จึงต้องใช้แรงงานคนโดยการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ผู้น า
ชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันก าจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยการใช้จอบหรือเสียม หรืออุปกรณ์ท่ีมีอยู่ 

ตารางการปฏิบัติงาน 

1. ห้วยแดง   เดือน มิถุนายน 2563  ต้นเดือน 
2. ห้วยนางตุ้ม  เดือน กรกฎาคม 2563 ต้นเดือน 
3. ห้วยแคน   เดือน สิงหาคม 2563 ต้นเดือน 
4. ห่องเหล่า   เดือน มิถุนายน 2563 ปลายเดือน 
5. ห้วยข้าวสาร  เดือน กรกฎาคม 2563 ปลายเดือน 
6. ร่องตีนนก  เดือน กันยายน 2563 ต้นเดือน 
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ดังแผนภาพพ้ืนที่ ดังนี้  

 

อาณาเขตองค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ต่างๆ  
ดังนี้ 
  ทิศเหนือ     ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาส่วง  อ าเภอเดชอุดม 
  ทิศใต้      ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเจริญ  อ าเภอเดชอุดม 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช  อ าเภอเดชอุดม  
  ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสมิง  อ าเภอวารินช าราบ 
 
สภาพทั่วไปของต าบลป่าโมง มีลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบล ป่าโมง  เป็นที่ราบสูงและ
อากาศค่อนข้างแห้งแล้งประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลายอาชีพ  เช่นรับราชการ  รับจ้างทั่วไป  
การเกษตร ท านา ค้าขายฯลฯซึ่งสามารถจ าแนกได้ว่า มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 9 
และอาชีพค้าขายและรับราชการ ร้อยละ 1 นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ยังได้ให้การสนับสนุน
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในต าบลเพ่ือเป็นการสร้างรายได้และลดรายจ่าย 
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บุคลากรการปฏิบัติ 

1 นายแก้ว  ยิ่งวงค์ นายก อบต. 
2 นายค าพา  การะปังหา รองนายก 
3 นายหนูนิล  เกื้อสุข รองนายก 
4 นายจันทัย  บัวใหญ่ เลขานุการนายก 
5 นายประสาท  อุดมญาติ ปลัด อบต. 
6 นายก าพล บุญไพโรจน์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นายสัมฤทธิ์ ชนะภัย ผู้อ านวยการกองคลัง 
8 นายลอราช  สารพัฒน์ รองปลัด อบต. 
9 นางสาวอภิญญานุช  บัวกิ่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

10 นางเฟ่ืองฟ้า  แสงทิพย์เรืองชัย นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
11 นายปฏิวัติ   รุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน 
12 นางสาวเพียรพิศ  พรมศรี นักทรัพยากรบุคคล 
13 นางสุพักตร์   เงินอนันต์ เจ้าพนักงานธุรการ 
14 นางสาวเบ็ญจมาภรณ์  สืบแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี 
15 นางสาวอ าพร  แก้วดา จพง.การเงินและการบัญชี 
16 นางสาวสิริจิตร  วงศรี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑7 นางวิภาภรณ์ สีพล นักวิชาการพัสดุ 
18 นางพุทธา  สมเพ็ชร นักวิชาการศึกษา 
19 นางสาวพิศมัย  แก้วดา ผช.นักพัฒนาชุมชน 
20 นางสาวกันยกร  อรุณเรือง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
21 นางประนัดดา  ส่งเสริม ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
22 นายทวี  มีแววแสง พนักงานขับรถยนต์ 
23 นายไพโรจน์  ทาระบุตร คนงานทั่วไป 
24 นางสาวสุธาริน ี อินทนนท์ ผช.จพง.การเงินและการบัญชี 
25 นางสาวอัญชลิกา  ตันสุ ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ 
26 นางสาวนภัสสร  ส่งเสริม ผช.จพง.การเงินและการบัญชี 
27 นายศุภณัฐ  ศรีเมือง ผู้ช่วยช่างโยธา 
28 นายอภิสิทธิ์  ทินโนรส ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
วิธีการปฏิบัติ 

- จัดบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าโมง ออกท างานควบคู่กับชาวบ้าน 
- ออกหนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านร่วมกิจกรรม 
- ร่วมกิจกรรม ก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 



ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 


