
1 โครงการกําจัดผักตบชวาในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 314,531 ตัน 6,290,620 ตารางเมตร

( เริ่มจาก 3 ตุลาคม 59 - ปจจุบัน )                                                             

รวม 314,531 ตัน 6,290,620 ตารางเมตร

รายงานโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืช
กรมโยธาธิการและผังเมือง

งบประมาณป พ.ศ. 2560

22  มกราคม  2560



         พื้นที่      

   (ต.ร.ม.)

น้ําหนักผักตบชวาวัชพืช

  (ตัน)

1 3 ต.ค..59 - 13 พ.ย..59 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี คลอง 14 84,100             4,205                       ยายไปคลองบางหลวงฯ

2 14 พ.ย..59 - 22 ม.ค.60 อ.เมือง จ.ปทุมธานี คลองบางหลวง-เชียงราก 132,600            6,630                       

3 3 ต.ค..59 - 4 ธ.ค..59 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คลองหนึ่ง 41,680             2,084                       ยายไปคลองน้ําออม

4 14 พ.ย..59 - 22 ม.ค.60 อ.สามโคก จ.ปทุมธานี คลองน้ําออม 42,040             2,102                       

5 3 ต.ค..59 - 17 ม.ค..60 อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี คลองทวีวัฒนา 215,160            10,758                     ยายไปคลองบางหวา จ.นครสวรรค

6 3 ต.ค..59 - 22 ม.ค..60  อ.บางเลน อ.สามพราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม แมน้ําทาจีน 1,455,260         72,763                     

7 28 พ.ย..59 - 8 ม.ค..60  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม บึงชาง 32,000             1,600                       ยายไปแมน้ําทาจีน จ.นครปฐม

8 17 ต.ค..59 - 22 ม.ค..60  อ.เมือง อ.บางปลามา อ.สองพี่นอง จ.สุพรรณบุรี แมน้ําทาจีน 1,138,600         56,930                     

9 3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59 อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท แมน้ํานอย 35,360             1,768                       ยายไปแมน้ําทาจีน จ.สุพรรณฯ

10 3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59 อ.บางระจัน อ.ทาชาง จ.สิงหบุรี แมน้ํานอย 59,300             2,965                       ยายไปแมน้ําทาจีน จ.สุพรรณฯ

11 3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59 อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แมน้ํานอย 26,600             1,330                       ยายไปแมน้ําทาจีน จ.สุพรรณฯ

12 3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59 อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล 22,100             1,105                       ยายไปแมน้ําทาจีน จ.สุพรรณฯ

13 24 ต.ค..59 - 4 ธ.ค..59 อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี แมน้ําแมกลอง 147,400            7,370                       

14 3 ต.ค..59 - 22 ม.ค..60 อ.โพธาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี แมน้ําแมกลอง 979,760            48,988                     

15 4 ต.ค..59 - 22 ม.ค..60 อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม แมน้ําแมกลอง 204,240            10,212                     

16 3 ต.ค..59 - 16 ต.ค..59 อ.ทายาง จ.เพชรบุรี แมน้ําเพชรบุรี 29,600             1,480                       ยายไปหวยแมประจันต 

17 17 ต.ค..59 - 13 พ.ย..59 อ.ทายาง จ.เพชรบุรี หวยแมประจันต 56,100             2,805                       ยายไปหวยยาง

แบบรายงานโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ

ลําดับที่   วัน/เดือน/ป  ที่ดําเนินการ
        สถานที่ที่ดําเนินการ        

ตําบล/อําเภอ/จังหวัด

สถานที่ดําเนินการ 

(แมน้ํา คลอง บึง)

ผลการดําเนินการกําจัดผักตบชวา

หมายเหตุ

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง งบประมาณ พ.ศ. 2560



         พื้นที่      

   (ต.ร.ม.)

น้ําหนักผักตบชวาวัชพืช

  (ตัน)

18 14 พ.ย..59 - 8 ม.ค..60 อ.ทายาง จ.เพชรบุรี หวยยาง 99,900             4,995                       ยายไปบึงกระจับ

19 9 ม.ค.60 - 22 ม.ค..60 อ.ทายาง จ.เพชรบุรี บึงกระจับ 18,100             905                         

20 3 ต.ค..59 - 22 ม.ค..60 อ.เมือง จ.พะเยา กวานพะเยา 236,300            11,815                     

21 3 ต.ค..59 - 22 ม.ค..60 อ.เมือง จ.สกลนคร หนองหาร 268,600            13,430                     

22 3 ต.ค..59 - 27 พ.ย..59 อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม หนองบัว 118,300            5,915                       ยายไปหนองแกดํา

23 28 พ.ย..59 - 22 ม.ค..60 อ.แกดํา  จ.มหาสารคาม หนองแกดํา 104,000            5,200                       

24 3 ต.ค..59 - 23 ต.ค..59 อ.เมือง จ.อุทัยธานี แมน้ําสะแกกรัง 103,300            5,165                       ยายไปแมน้ําแมกลอง จ.กาญจนบุรี

25 3 ต.ค..59 - 13 พ.ย..59 อ.เมือง จ.ยโสธร แมน้ําชี 86,700             4,335                       ยายไปลําน้ํากวาง จ.ยโสธร

26 14 พ.ย..59 - 22 ม.ค.60 อ.เมือง จ.ยโสธร ลําน้ํากวาง 132,300            6,615                       

27 3 ต.ค..59 - 3 ม.ค..60 อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี กุดปลาขาว 225,400            11,270                     ยายไปกุดศรีมังคละ จ.อุบลฯ

28 14 พ.ย..59 - 22 ม.ค..60 อ.เมือง จ.พิจิตร บึงสีไฟ 135,000            6,750                       

29 1 ธ.ค..59 - 3 ม.ค..60 อ.เมือง จ.สระแกว คลองพระปรง 12,360             618                         ยายไปอางเก็บน้ําแกมลิง จ.อุทัยฯ

30 4 ม.ค.60 - 22 ม.ค..60 อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี กุดศรีมังคละ 37,180             1,859                       

31 4 ม.ค.60 - 22 ม.ค..60 อ.ทัพทัน  จ.อุทัยธานี อางเก็บน้ําแกมลิง 6,080               304                         

32 18 ม.ค.60 - 22 ม.ค..60 อ.ชุมแสง  จ.นครสวรรค คลองบางหวา 5,200               260                         

รวม 6,290,620     314,531               

หมายเหตุ ดําเนินการในแหลงน้ํา    จํานวน    32   แหง         ขอมูล ณ. วันที่  22  มกราคม  2560

- ๒ -

หมายเหตุลําดับที่   วัน/เดือน/ป  ที่ดําเนินการ
        สถานที่ที่ดําเนินการ        

ตําบล/อําเภอ/จังหวัด

สถานที่ดําเนินการ 

(แมน้ํา คลอง บึง)

ผลการดําเนินการกําจัดผักตบชวา


	สรุปรวม
	ผลงานใหม่

