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แผนเผชิญเหตุการณภัยแลงจังหวัดกาญจนบุรี 

อางถึง:   1. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2563 
   2. แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานการเกษตรในชวงฤดูแลง ป 2563/2564 จังหวัดกาญจนบุรี 
   3. แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงในเขตชลประทาน ป 2563/2564 
   4. แผนเตรียมรับสถานการณภัยพิบัติดานปศุสัตวในชวงฤดูแลง ป 2564 
   5. รายงานแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน พ.ศ. 2562 
   6. แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุร ี(พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

1. สถานการณ 

๑.1 สถานการณท่ัวไป

 จังหวัดกาญจนบุรตีั้งอยูในเขตพื้นที่ 2 ลุมน้ำ (ตามการแบงลุมน้ำหลักของประเทศไทยโดยคณะกรรมการอุทก
วิทยาแหงชาติ) โดยมีแหลงน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญแยกตามลุมน้ำตาง ๆ ดังนี้ 

        ลุมน้ำแมกลอง ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ทางฝงขวาของลุมน้ำเจาพระยา ขอบเขตของลุมน้ำ  
เริ่มจากอำเภออุมผาง ซึ่งอยูทางตอนลางของเขตจังหวัดตาก ลงมาทางทิศใตจนถึงเขตติดตอระหวางจังหวัดราชบุรี  
กับจังหวัดเพชรบุรี มีพื้นที่ลุมน้ำรวมทั้งสิ้น 30,171.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 9 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ลักษณะของ
ลุมน้ำวางตัวตามแนวทิศเหนือ - ใต มีทิศเหนือติดกับลุ มน้ำสาละวิน ทิศตะวันตกติดเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเปน
เทือกเขาสูงชันแบงเขตชายแดนไทยกับประเทศพมา (Myanma) ทิศตะวันออกติดกับลุมน้ำทาจีนและลุมน้ำสะแกกรัง 
สวนทางทิศใตติดกับลุมน้ำเพชรบุรีและอาวไทย 

         ลุมน้ำแมกลอง สามารถแบงตามสภาพภูมิประเทศไดเปน 2 บริเวณ คือบริเวณลุมน้ำแมกลองตอนบนและ
ตอนลาง โดยเขตลุมน้ำแมกลองตอนบน เริ่มตั้งแตเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ลำน้ำแควใหญและแควนอย ไหลมา
บรรจบกัน ขึ้นไปยังที่สูงในเทือกเขาที่เปนตนน้ำ สวนบริเวณที่เปนลุมน้ำแมกลองตอนลาง คือสองฝงแมน้ำแมกลอง
จากเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีไปจนออกอาวไทย ความแตกตางระหวางสองบริเวณนี้ก็คือ สภาพภูมิประเทศทาง
ตอนบนของลุมน้ำเปนที่สูง ซึ่งเปนบริเวณที่ลำน้ำแควใหญและแควนอยไหลผานซอกเขา และท่ีราบระหวางเขาออกมา
บรรจบกัน สภาพภูมิประเทศสองฝงแมน้ำแควใหญเปนปาเขา จึงมีแหลงที่สงวนไวเปนอุทยานและเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหลายแหง เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง อุทยานแหงชาติเขาสลอบ สวนสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุม
น้ำแควนอยจะเปนภูเขาใหญนอยเรียงสลับซับซอนและสูงชัน บางแหงเปนหนาผาสูงบางแหงเปนที่ราบ ลำน้ำแควนอย
ไหลผานภูมิประเทศที่สวยงาม มีน้ำตก มีหวย และลำธารเล็กๆ ไหลลงลำน้ำเกือบตลอดสาย สภาพปาสวนใหญเปน 
ปาไมเบญพรรณและปาดงดิบ มีปาไผแซมอยูทั่วไป 

       ในขณะที่สภาพภูมิประเทศทางตอนลาง คือเขตที่ราบลุ มตั ้งแตอำเภอเมืองกาญจนบุรีลงมาจนถึงอาวไทย         
มีลักษณะเปนบริเวณที่ราบลุมกวางขวาง อยูสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพียง 1-2 เมตร เมื่อเขาไปในเขตใกล
ทะเลก็ยิ่งมีลักษณะเปนที่ราบชายฝงมีความลาดเอียงนอยกวา 1 เปอรเซ็นต สวนแมน้ำทาจีนแยกออกมาทางฝงขวา
ของแมน้ำเจาพระยาท่ีจังหวัดชัยนาท ไหลผานจังหวัดสพุรรณบุร ีนครปฐม และออกสูอาวไทยท่ีจังหวัดสมุทรสาคร 

       แมน้ำสายหลัก คือแมน้ำแมกลอง ซึ่งเกิดจากแมน้ำสาขาที่สำคัญ 2 สาย คือ แมน้ำแควใหญ และแมน้ำแควนอย 
ไหลมาบรรจบกันกลายเปนแมน้ำแมกลอง มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทิศใต มีความยาวของแมน้ำประมาณ 
589 กิโลเมตร โดยเริ่มนับจากตนน้ำของแมน้ำแควใหญ สิ้นสุดที่ปากแมนำ้แมกลอง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
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1) แมน้ำแควใหญ 

มีความยาวลำน้ำประมาณ 449 กิโลเมตร มีตนกำเนิดจากเทือกเขาบริเวณตำบลโมโกร อำเภออุมผาง 
จังหวัดตาก ไหลผานอำเภออุ มผาง ลงสูอางเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทรที ่อำเภอศรีสวัสดิ ์มีความลาดชันลำน้ำเฉลี่ย 
1:240 ทางดานทายของอางเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทรไหลผานตำบลทากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ เขาสูตำบลชอง
สะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี ผานเขื่อนทาทุงนา พื้นที่เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี มาบรรจบแมน้ำแควนอยที่ตำบล
ปากแพรก มคีวามลาดชันลำน้ำเฉลี่ย 1 : 1,500 

2) แมน้ำแควนอย 

มีความยาวลำน้ำประมาณ 379 กิโลเมตร มีตนกำเนิดจากเทือกเขาบริเวณตำบลไลโว อำเภอสังขละบุรี ไหล
ผานตำบลหนองลู ลงสูอางเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ มีความลาดชันลำน้ำเฉลี่ย 1 : 70 ทางดานทายของอางเก็บน้ำ
เขื่อนวชิราลงกรณ ไหลผานอำเภอทองผาภูมิ อำเภอไทรโยค อำเภอดานมะขามเตี้ย และอำเภอเมืองกาญจนบุรี โดย
ไหลมาบรรจบกับแมน้ำแควใหญท่ีตำบลปากแพรก มีความลาดชันลำน้ำเฉลี่ย 1 : 3,800 

3) แมน้ำแมกลอง 
มีความยาวลำน้ำประมาณ 140 กิโลเมตร จากจุดบรรจบแมน้ำแควใหญและแมน้ำแควนอย ไหลผานอำเภอ

ทามวง และอำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอบานโปง อำเภอโพธาราม และอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา และอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไหลลงสูอาวไทย โดยมีความลาด
ชันลำน้ำเฉลี่ย 1 : 9,000 

 ลุมน้ำทาจีน ตั้งอยูทางตอนกลางประเทศไทย และอยูทางฝงขวาของแมน้ำเจาพระยา มีพื้นที่ลุมน้ำรวมทั้งสิ้น 
13,477.16 ตร.กม. พื้นที่สวนใหญอยูในเขต 13 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม 
นนทบุรี พระนครศรอียุธยา ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี ลักษณะลุม
น้ำวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต อยูระหวางเสนรุงที่ 13° 10´ เหนือถึงเสนรุงที่ 15° 30´ เหนือ และเสนแวงที่ 98° 
15´ ตะวันออกถึงเสนแวงท่ี 100° 10´ ตะวันออก 

 ทิศเหนือ ติดกับ ลุมน้ำสะแกกรัง 
 ทิศใต ติดกับ อาวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ลุมน้ำเจาพระยา 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ลุมน้ำแมกลอง 

          สภาพทั่วไปของลุมน้ำทาจีนเปนที่ราบลุมริมแมน้ำซึ่งเปนที่ราบเดียวกันกับที่ราบลุมน้ำเจาพระยาฝงตะวันตก 
ตอนบนของลุมน้ำเปนที่เชิงเขาแตมีระดับไมสูงมากนัก สวนตอนกลางและตอนลางเปนที่ราบลุมติดตอกับที่ราบลุมของ
ลุมน้ำแมกลอง แมน้ำทาจีนแยกออกมาทางฝงขวาของแมน้ำเจาพระยาที่ตำบลมะขามเฒา อำเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท ไหลผานจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แมน้ำทาจีนมีชื่อเรียกตางๆกัน
ต้ังแตตนน้ำจนถึงปากแมน้ำ คือ คลองมะขามเฒา แมน้ำสุพรรณบุรี แมน้ำนครชัยศรี และแมน้ำทาจีน 
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ลุมน้ำสาขา 

ลุมน้ำสาขาทั้ง 7 ลุมน้ำ ในจังหวัดกาญจนบุรี แสดงดังตาราง 

ลำดับ ลุมน้ำสาขา พ้ืนท่ี รอยละของ
พื้นท่ีในลุม
น้ำแมกลอง 

ครอบคลุมพื้นท่ีบางสวน 

(ตร.กม.) (ไร) จังหวัด อำเภอ 

1 แมน้ำแควใหญ
ตอนลาง 

4,022.21 2,513,880 13.33 กาญจนบุรี เม ืองกาญจนบุร ีและศรี
สวัสดิ์ 

2 หวยตะเพิน 2,506.53 1,566,581 8.31 กาญจนบุรี บอพลอยและหนองปรือ 

สุพรรณบุร ี ดานชาง 

3 แมน้ำแควนอย
ตอนบน 

4,107.63 2,567,269 13.61 กาญจนบุรี ทองผาภูมิและสังขละบุร ี

4 หวยปลอก 952.58 595,361 3.16 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 

5 แมน้ำแควนอย
ตอนลาง 

3,384.48 2,115,298 11.22 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี ้ย ทามวง 
เมืองกาญจนบุรี และไทร
โยค 

6 ลำภาชี 2,542.95 1,589,343 8.43 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย 

ราชบุร ี จอมบึง สวนผึ ้ง และก่ิง
อำเภอบานคา 

เพชรบุร ี หนองหญาปลอง 

7 ที่ราบแมน้ำแม
กลอง 

3,835.99 2,397.496 12.71 กาญจนบุรี ทามะกา ทามวง พนมทวน 
และบอพลอย 

ราชบุร ี จอมบึง ดำเนินสะดวก     
บางแพ บานโปง  ปากทอ       
วัดเพลง เมือราชบุรี และ
โพธาราม 

นครปฐม เมืองนครปฐม และสามพราน 

สมุทรสงคราม บางคนที  อ ัมพวา และ
เมืองสมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร บานแพว และเมือง
สมทุรสาคร 
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แสดงที่ตั้งขอบเขตลุมน้ำหลักลุมน้ำยอยในจงัหวัดกาญจนบุร ี

 เข่ือนและอางเก็บน้ำ 
 จังหวดักาญจนบุรี มีเขื่อนขนาดใหญ 2 เขื่อน ไดแก  

1) เขื่อนศรีนครินทรในอำเภอศรีสวัสด์ิ (ความจุเขื่อน ๑7,745.00ลานลกูบาศกเมตร)   

2) เขื่อนวชิราลงกรณ ในอำเภอทองผาภูมิ (ความจุเขื่อน ๘,๘๖๐.00 ลานลูกบาศกเมตร) 

 อางเก็บน้ำขนาดกลางที่สำคัญม ี4 แหง ไดแก  
  1)  อางเก็บน้ำลำตะเพนิอำเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุร ี(ความจุกักเก็บ 56.99  ลานลูกบาศกเมตร) 
  2 )  อางเก็บน้ำพุตะเคียนอำเภอดานชาง จังหวดัสุพรรณบุรี (ความจุกักเก็บ 4.00 ลานลูกบาศกเมตร)  
  3 )  อางเก็บน้ำหวยเทียน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี (ความจุกักเก็บ 10.65 ลานลูกบาศกเมตร)
  4)  อางเก็บน้ำหวยกระพรอย อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุร ี(ความจุกักเก็บ 23.17  ลานลูกบาศกเมตร) 
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1.2 สถานการณเฉพาะ 

 ขอมูลพื้นที่เสี่ยงดานนำ้อุปโภค บริโภค 

 จังหวัดกาญจนบุรีไดประกาศพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยกรณีภัยแลง (ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค)   ป 2560 
– 2563 จำนวน 9 อำเภอ 30 ตำบล 252 หมูบาน (ภาคผนวก ก) ไดแก อำเภอดังตอไปนี้ 

 1) อำเภอบอพลอย รวม 5 ตำบล  ไดแก  ตำบลหนองกุม, บอพลอย, ชองดาน,หนองกราง และตำบลหนองรี   

          2) อำเภอหนองปรือ รวม 1 ตำบล ไดแก ตำบลสมเด็จเจริญ  
          3) อำเภอทามวง รวม 3 ตำบล ไดแก ตำบลหนองขาว, เขานอย และตำบลรางสาลี่ 

         4) อำเภอหวยกระเจา รวม 4 ตำบล ไดแก ตำบลหวยกระเจา, สระลงเรอื, วังไผ และตำบลดอนแสลบ  

         5) อำเภอเลาขวัญ รวม 7 ตำบล ไดแก ตำบลเลาขวัญ, หนองนกแกว, หนองประดู, หนองโสน, หนองฝาย, 

หนองปลิง และตำบลทุงกระบ่ำ 
          6) อำเภอพนมทวน รวม 4 ตำบล ไดแก  ตำบลหนองโรง, ดอนตาเพชร, พนมทวน และตำบลรางหวาย  

          7) อำเภอเมืองกาญจนบุรี รวม 3 ตำบล ไดแก ตำบลวังดง, ลาดหญา, บานเกาและตำบลหนองบัว 
          8) อำเภอศรีสวัสดิ์ รวม 1 ตำบล ไดแก ตำบลเขาโจด 

          9) อำเภอทองผาภูมิ รวม 1 ตำบล ไดแก ตำบลหินดาด    

หมายเหตุ สามารถดูขอมูลการใชน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี และขอมลู
บอนำ้บาดาลในจังหวัดกาญจนบุรี ไดจากภาคผนวก ข  และภาคผนวก ค ตามลำดับ 

 



 
 

ชดุที่      ของ 55  ชดุ 
หนาที่  6 ของ  15  หนา 

 

 

แผนภาพพ้ืนท่ีประกาศเขตภัยแลง ป 2560 – 2563 (ขาดแคลนน้ำอปุโภค บริโภค) และโครงการเงินอุดหนนุเฉพาะ
กจิที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพ่ือกอสราง ขยายเขต ปรับปรุงระบบประปา

หมูบาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 : รายละเอียดในภาคผนวก ง) 

ขอมูลพ้ืนท่ีเส่ียงดานการเกษตร 

 พ้ืนท่ีเส่ียงดานการเกษตร ป พ.ศ. 2563 – 2564 
 กรมทรัพยากรน้ำรวมกับกรมสงเสริมการเกษตรคาดการณพ้ืนที่เฝาระวังเส่ียงตอภาวะน้ำแลงในชวงฤดูแลงป 

2563/2564 จาการวิเคราะหสมดุลน้ำรายตำบล (นอกเขตชลประทาน) พบวา จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่เฝาระวัง

 
  พื้นที่ประกาศภัยแลง (ดานน้ำ           

      อปุโภค  บริโภค)  ป 2560  -  2563 
  พื้นที่เสี่ยงซ้ำซาก 
  บอบาดาลหวยกระเจา 
  ระบบประปาหมูบาน ป 2563 
  ระบบประปาหมูบาน ป 2564 
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เสี่ยงตอภาวะน้ำแลงเพื่อการเพาะปลูกขาวนาปรัง (รอบที่ 2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง จำนวน 3 อำเภอ 4 ตำบล 
ดังนี ้
    1) ตำบลวังขนาย อำเภอทามวง  
    2) ตำบลกลอนโดและตำบลหนองไผ อำเภอดานมะขามเต้ีย  
    3) ตำบลวังไผ อำเภอหวยกระเจา 

 

 

พ้ืนที่เฝาระวังเสี่ยงตอภาวะน้ำแลงในชวงฤดูแลง ป 2563/2564 และพื้นที่ประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยแลงดานพืช ปงบประมาณ 2563 (ภาคผนวก จ) 

   
 

 พ้ืนที่เสี่ยงภาวะน้ำแลง ป 2564 
  พื้นที่ประกาศเขตภัยแลงดานพืช 
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 พ้ืนที่เส่ียงหรือเฝาระวังภัยแลงดานปศุสัตว มี 7 อำเภอ 29 ตำบล ไดแก 
   1)  อำเภอดานมะขามเต้ีย ไดแก ตำบล ดานมะขามเต้ีย, หนองไผ, กลอนโด, จระเขเผือก 
   2)  อำเภอพนมทวน ไดแก ตำบล ดอนตาเพชร, รางหวาย, หนองโรง, พนมทวน 
   3)  อำเภอหวยกระเจา ไดแก ตำบล หวยกระเจา, วังไผ, ดอนแสลบ, สระลงเรือ 
   4)  อำเภอเลาขวญั ไดแก ตำบล หนองโสน, หนองปลิง, เลาขวัญ, หนองประดู, หนองนกแกว, ทุงกระบ่ำ, หนองฝาย 
   5)  อำเภอหนองปรือ ไดแก ตำบล หนองปรือ, สมเด็จเจรญิ, หนองปลาไหล 
   6)  อำเภอบอพลอย ไดแก ตำบล หลุมรัง, บอพลอย, หนองกุม, หนองร,ี ชองดาน, หนองกราง 
   7)  อำเภอไทรโยค ไดแก ตำบลสิงห 

 

พ้ืนที่เส่ียงหรือเฝาระวังภัยแลงดานปศุสัตว (ท่ีมา : สำนักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี) 

 พืนทีเสียงเฝ้าระวงัดา้นปศุสัตว์ 
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แผนที่แสดง พ้ืนที่เฝาระวังเส่ียงภาวะน้ำแลงเพ่ือการเพาะปลกูขาวนาปรัง ป 2564, พ้ืนที่ประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยแลง ดานพืช ปงบประมาณ 2563, พื้นทีเ่สีย่งหรือเฝาระวังภัยแลงดานปศุสัตว และการบรหิารจัดการน้ำดาน
ชลประทานเพ่ือแกปญหาภัยแลง ป 2563 -2564  (ภาคผนวก ฉ)  (ที่มา : สำนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดกาญจนบุรี) 

 
การจัดสรรน้ำในชวงฤดูแลง ป 2563 – 2564 (รายละเอียดตามประกาศสำนักงานชลประทานที่ 13 ภาคผนวก ช) 

  สำนักงานชลประทานท่ี 13 ไดมีประกาศเร่ืองแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแลงในเขต
ชลประทานป 2564 พื้นที่ลุมน้ำแมกลอง ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งคาดการณน้ำ
ตนทนุของเขื่อนศรีนครินทรและเขื่อนวชิราลงกรณ ในชวงฤดูแลงมีปริมาตรน้ำใชการไดรวมกันประมาณ 4,951.61  
ลานลูกบาศกเมตร วางแผนจัดสรรนำ้ไวทั้งหมด 3,000 ลานลูกบาศกเมตร แยกเปน 

1) นำ้เพ่ือการอุปโภค – บริโภค 460 ลานลูกบาศกเมตร  

2) นำ้เพ่ือการรักษาระบบนิเวศรวมท้ังอ่ืนๆ 1,590 ลานลูกบาศกเมตร      

3) นำ้เพ่ือการเกษตร 950 ลานลูกบาศกเมตร  

 พื้นท่ีเสี่ยงภาวะน้ำแลง ป 2564 
 พื้นท่ีประกาศเขตภัยแลงดานพืช ป 2563 
 พื้นท่ีเสี่ยงเฝาระวังดานปศุสัตว 
 โครงการชลประทาน ป 2563 - 2564 
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แผนผังสภาพการจัดสรรน้ำของลุมน้ำแมกลอง ในชวงฤดูแลง ป 2563/2564 (1 ม.ค. 2564 ถงึ 30 มิ.ย. 2564) 

 
กราฟแสดงแผนการระบายนำ้จากอางเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทรและเข่ือนวชิราลงกรณในชวงฤดูแลง ป 2563/64 

  

 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใตคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

  คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) ไดจัดทำนโยบายและแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ สำหรับใชเปนกรอบแนวทาง   
ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ และเมื่อคณะรัฐมนตรีใหความ
เห็นชอบแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป แลว ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
และใหหนวยงานของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที ่เกี ่ยวของกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ         
การบำรุงฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติตามนโยบายและแผนแมบทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ดังกลาว  

        ในสวนของจังหวัดกาญจนบุรี มีแผนปฏิบัติการดานทรัพยากรน้ำจังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2563 
(งบกลาง 2563) ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 195 โครงการ (ภาคผนวก ซ) แยกออก
ในแตละหนวยงาน ดังนี้   

 1) กรมชลประทาน จำนวน 3 โครงการ   
 2) กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 3 โครงการ   
 3) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 53 โครงการ   
 4) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จำนวน 74 โครงการ   
 5) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  51 โครงการ   
 6) กรมการปกครอง จำนวน 10 โครงการ   
 7) หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  จำนวน 1 โครงการ   
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        แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ภาคผนวก ฌ) แยกออกในแตละหนวยงานดังนี้   

 1) กรมชลประทาน จำนวน 18 โครงการ  
 2) กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 7 โครงการ   
 3) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 13 โครงการ  
 4) กรมโยธาธิการและผังเมือง  จำนวน 18 โครงการ   
 5) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จำนวน 4 โครงการ ดังแสดง 
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2. แนวความคิดในการปฏิบัติ 

จังหวัดกาญจนบุรีไดนำมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการกำหนด         
9 มาตรการหลักรองรับสถานการณขาดแคลนน้ำมาปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 
3. การเตรียมความพรอมรับมือและมาตรการดำเนินการ 

3.1 ชวงเตรียมความพรอม 
      3.1.1 การติดตามเฝาระวัง แจงเตือน 
       - ใหคณะทำงานประเมินและวิเคราะหสถานการณสาธารณภัยในพื้นที ่จังหวัดกาญจนบุรี ติดตาม     

เฝาระวังสถานการณน้ำของจังหวัด ตลอดจนปญหาการใชน้ำของภาคสวนตาง ๆ ทั้งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค น้ำเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศนและน้ำเพื่อการเกษตรอยางใกลชิด 
                - ใหโครงการชลประทานกาญจนบุรี ติดตามสถานการณน้ำทา ปริมาณน้ำในเขื่อน สถานการณลุ มน้ำ
แมน้ำ คลองสาขา เพื่อแจงเตือนสถานการณภัยแลงประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดสรรน้ำเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัย 

      - ใหสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกิจการ
ประปาของตนเอง ตรวจสอบและวางแผนจัดหาแหลงน้ำสำรอง และเตรียมการจัดสรางทำนบ เพื่อปดกั ้นน้ำ        
หรือแหลงน้ำตาง ๆ เพื่อใหมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดชวงฤดูแลง 
                - อำเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทำบัญชีหมูบานและชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการเกิดปญหา      
ภัยแลง พรอมทั้งจัดทำแผนแจกจายน้ำใหแกราษฎร และกำหนดจุดแจกจายน้ำ ณ สถานที่ที่สะดวกกับประชาชนใน
แตละหมูบาน สำรวจแหลงน้ำรวมท้ังภาชนะเก็บกักน้ำใหอยูในสภาพที่ใชการไดอยางเพียงพอ หากชำรุดเสียหายใหทำ
การซอมแซมใหเสร็จ เพ่ือใหทันใชการไดกอนความแหงแลงจะมาถึง 
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                - ใหทุกสวนราชการ เตรียมความพรอมดานวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกลเครื่องมือเครื่องใชในการบรรเทา
ความเดือดรอนจากภัยแลง ใหพรอมใชการไดทันที 

   3.1.2 การประชาสัมพันธสรางการรับรู 
               - สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชนทุกแขนง สรางการรับรูให
ประชาชนสำรองน้ำเพ่ือการบริโภคและรูจักใชน้ำอยางประหยัด 

3.2 ชวงเผชิญเหตุหรือคาดวาจะเกิดสถานการณภัยแลงในพื้นที่ 

    ใหสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เปนหนวยงานหลักโดยมีอำเภอทุกอำเภอ         
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานสนับสนุนขอมูล ดำเนินการแจกจายน้ำใหแกประชาชน เมื่อเกิด
สถานการณภัยแลงในพื้นที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 และหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการ  เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  

    ใหองคกรปกครองสวนทองถิ ่นในพื้นท่ี พิจารณาดำเนินการแจกจายน้ำใหแกประชาชน เมื ่อเกิด
สถานการณภัยแลงในพื ้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

    ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เฝาระวังปองกันโรคในชวงฤดูรอน ไดแก โรคอุจจาระรวง 
โรคอาหารเปนพิษ โรคบิด อหิวาตกโรคไขไทฟอยด โรคไขเลือดออก และโรคพิษสุนัขบา เตรียมยาและเวชภัณฑ
สำหรับชวยเหลือรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคอันเนื่องมาจากสภาวะภัยแลง จัดทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว เพื่อสอบสวน
ควบคุมโรคในพื้นที่ที ่พบผู ปวย เพื ่อไมใหโรคแพรระบาด และประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน เพิ ่มความ
ระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม ภาชนะใสอาหารการใชสวมที่สะอาดถูกสุขลักษณะ รณรงคสราง
สุขอนามัยสวนบุคคล ลางมือ การใชชอนกลาง ใหกับประชาชน  

    ใหตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดมาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมที่พบบอยในชวง
ฤดูแลง เชน กรณีการลักขโมยเครื่องสูบน้ำ และเครื่องมือทางการเกษตรของประชาชนผูประสบภัยแลง เพื่อลดการ
ซ้ำเติมปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 3.3 การฟนฟบููรณะ 

   1) กรณีที่มีผูไดรบัอันตรายตอสุขภาพใหมีการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมจนเปนปกติ 
2) กรณีเกิดความเสียหายดานการเกษตร ปศุสัตว และการประกอบอาชีพ อื่น ๆ ใหชวยเหลือฟนฟู

อาชีพราษฎรตามระเบียบ และหลักเกณฑของทางราชการ 
3) การดำเนินการดานงบประมาณเพ่ือปองกันปญหาภัยแลงในระยะยาว โดยเนนการจัดระบบประปา

หมูบาน การขุดเจาะบอบาดาลและบอน้ำตื้นเปนหลัก พื้นท่ีมีแหลงน้ำธรรมชาติ ใหพิจารณาจัดสรางทำนบกั้นนำ้  
4) การฟ นฟูจ ิตใจเพื ่อใหประชาชนที ่ประสบสถานการณภัยแลง ไมว ิตกกังวล และบรรเทา

ความเครียด ใหหนวยงานของรัฐ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กำนัน ผูใหญบาน ประชาสัมพันธ ทำความเขาใจให
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ำ และเขาใจสถานการณเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนน้ำ 

4. การสนับสนุน   

การติดตอสื่อสารและโทรคมนาคม การติดตอประสานงาน 
 การติดตอสื่อสารระหวางศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด/อำเภอ สวนราชการและหนวยงานภาคเอกชน  ดังนี้ 
            หนวยปฏิบัติหลัก สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

    -   โทรศัพท/โทรสาร  ๐-๓๔๕๑-๖๗๙๕, ๐-๓๔๕๑-๕๙๙๘ 
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            หนวยปฏิบัติรอง  ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี (กลุมงานความมั่นคง)  

    -   โทรศัพท/โทรสาร๐-๓๔๕๑-๕๘๙๘, ๐-๓๔๕๒-๑๒๓๔ 

5. การใหความชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณภัยแลง 
            วิทยุสื่อสาร ใชคลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ระบบ VHFความถ่ี  -สำหรับประสานงานรวมระหวางหนวยงานของรัฐและ 
  ประชาชน161.200Mhz. 

- ความถี่สำหรับประสานงานรวมระหวางหนวยงานของรัฐและมูลนิธิ 
  หรือสมาคมที่จดทะเบียน 161.225 Mhz. 

        - ความถ่ี อปพร. ๑62.800 Mhz. 
 
 
ลงนาม                                          ผูเสนอแผน                                                                                                              

                                                                      (นายคม ศรีเพ็ชร)   
   หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 

                      กรรมการและเลขานุการ 
                                             กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
    ลงนาม รอยตรี         ผูใหความเห็นชอบแผน 
               (พงศธร ศิริสาคร)    
      รองผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 

รองผูอำนวยการกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
                                          ลงนาม       ผูอนุมัติแผน 

    (นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสด์ิ) 
                                                                 ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
        ผูอำนวยการจังหวัดกาญจนบุรี 

 



 

 

ภาคผนวก ก 
ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีภัยแลง (ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค)  ป 2560 – 2563  

จำนวน 9 อำเภอ 30 ตำบล 252 หมูบาน (ที่มา : สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

กาญจนบรุ)ี 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
ขอมูลการใชน้ำเพื่อการอุปโภค – บรโิภคของการประปาสวนภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรี

(ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค สาขากาญจนบรุ,ี สาขาเลาขวัญ, สาขาพนมทวน และ

สาขาทามะกา) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข 
 
การประปาสวนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี 

ประเภท จำนวน หนวย 
จำนวนผูใชน้ำทั้งหมด 29,212 ราย 
กำลังผลิตที่ใชงาน 27,840 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน้ำผลิต 852,424 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำผลิตจาย 805,924 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำจำหนาย 632,124 ลบ.ม./เดือน 

 
การประปาสวนภูมิภาค สาขาเลาขวัญ 

ประเภท จำนวน หนวย 
จำนวนผูใชน้ำทั้งหมด 6,346 ราย 
กำลังผลิตที่ใชงาน 6,240 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน้ำผลิต 142,955 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำผลิตจาย 137,433 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำจำหนาย 125,943 ลบ.ม./เดือน 

 
การประปาสวนภูมิภาค สาขาพนมทวน 

ประเภท จำนวน หนวย 
จำนวนผูใชน้ำทั้งหมด 7,991 ราย 
กำลังผลิตที่ใชงาน 9,600 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน้ำผลิต 210,110 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำผลิตจาย 197,586 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำจำหนาย 144,915 ลบ.ม./เดือน 

 
การประปาสวนภูมิภาค สาขาทามะกา 

ประเภท จำนวน หนวย 
จำนวนผูใชน้ำทั้งหมด 12,312 ราย 
กำลังผลิตที่ใชงาน 16,060 ลบ.ม./วัน 
ปริมาณน้ำผลิต 400,936 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำผลิตจาย 333,889 ลบ.ม./เดือน 
ปริมาณน้ำจำหนาย 214,264 ลบ.ม./เดือน 

 
 

 



 

 

ภาคผนวก ค 
ตารางสรุปขอมูลบอน้ำบาดาลในจังหวัดกาญจนบุรี รวม 1,816 บอ (ขอมูล ณ วันที่ 25/1/64) 

 (ที่มา : กรมทรพัยากรน้ำบาดาล) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสรุปขอมูลบอน้ำบาดาลในจังหวัดกาญจนบุรี รวม 1,816 บอ (ขอมูล ณ วันที่ 25/1/64) 

อำเภอ ตำบล ประเภทบอ 
อุปโภค – บริโภค เกษตร รวม 

ดานมะขามเตี้ย กลอนโด 25  25 
 จรเขเผือก 40  40 
 ดานมะขามเตี้ย 46  46 
 หนองไผ 8  8 
ทองผาภูมิ ชะแล 2  2 
 ทาขนุน 9  9 
 ปลอก 4  4 
 ลิ่นถิ่น 14  14 
 สหกรณนิคม 1  1 
 หวยเขยง 7  7 
 หินดาด 8  8 
ทามวง เขานอย 23  23 
 ทาตระครอ 3  3 
 ทามวง 4  4 
 ทุงงทอง 6 2 8 
 บานใหม 20  20 
 พังตรุ 28  28 
 มวงชุม 9  9 
 รางสาลี่ 46 2 48 
 วังขนาย 8  8 
 วังศาลา  11  11 
 หนองขาว 12  12 
 หนองตากยา 44  44 
ทามะกา เขาสามสิบหาบ 14  14 
 โคกตะบอง 8  8 
 ดอนขมิ้น 8  8 
 ดอนชะเอม 8  8 
 ตะคร้ำเอน 2  2 
 ทามะกา 2  2 
 ทาไม 2  2 

 ทาเรือ 3  3 



อำเภอ ตำบล ประเภทบอ 
อปุโภค – บริโภค เกษตร รวม 

 ทาเสา 6  6 
 พงตึก 7  7 
 พระแทน 10  10 
 ยางมวง 22  22 
 สนามแย 8  8 
 แสนตอ 14  14 
 หนองลาน 12  12 
 หวายเหนียว 2  2 
 อุโลกสี่หมื่น 6  6 
 ทาเสา 16  16 
 ไทรโยค 12  12 
ไทรโยค ลุมสุม 6  6 
 วังกระแจะ 3  3 
 ศรีมงคล 4  4 
 สิงห 7  7 
บอพลอย ชองดาน 24 12 36 
 บอพลอย 39 16 55 
 หนองกราง 8 18 26 
 หนองกุม 37 19 56 
 หนองรี 23 12 35 
 หลุมรัง 54 32 86 
พนมทวน ดอนเจดีย 2  2 
 ดอนตาเพชร 12  12 
 ดอนแสลบ 2  2 
 ทุงสมอ 1  1 
 พนมทวน 6  6 
 พัวตร ุ 2  2 
 รางหวาย 32  32 
 สระลงเรือ 1  1 
 หนองโรง 23  23 
 หนองสาหราย 11  11 

   



อำเภอ ตำบล ประเภทบอ 
อปุโภค – บริโภค เกษตร รวม 

หวยกระเจา หวยกระเจา 34  34 
 วังไผ 8  8 
 สระลงเรือ 43 2 45 
 ดอนแสลบ 50 1 51 
เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง 17  17 
 ชองสะเดา 9  9 
 แกงเสี้ยน 41  41 
 ทามะขาม 10  10 
 บานเกา 21  21 
 ปากแพรก 41  41 
 ลาดหญา 35  35 
 วังดง 45  45 
 วังเย็น 14  14 
 หนองบัว 23  23 
 หนองหญา 19 5 24 
 ทุงกระบ่ำ 17 8 25 
เลาขวัญ เลาขวัญ 21  21 
 หนองนกแกว 20  20 
 หนองประดู 19  19 
 หนองปลิง 64 7 71 
 หนองฝาย 61 43 104 
 หนองโสน 21  21 
ศรีสวัสดิ์ เขาโจด 7  7 
 ดานแมแฉลบ 3  3 
 ทากระดาน 1  1 
 นาสวน 1  1 
 หนองเปด 3  3 
สังขละบุรี ปรังผล 1  1 
 ไลโว 2  2 
 หนองลู 3  3 
หนองปรือ สมเด็จเจริญ 27  27 
 หนองปรือ 80 3 83 



อำเภอ ตำบล ประเภทบอ 
อปุโภค – บริโภค เกษตร รวม 

 หนองปลาไหล 31 5 36 
รวม 1629 187 1816 

 

สามารถดาวนโหลดขอมูลบอน้ำบาดาลทั้งหมดไดจาก QR code ดานลาง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
 

โครงการเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเพื่อกอสราง 

ขยายเขต ปรบัปรุงระบบประปาหมูบาน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

 



ภาคผนวก ง

 

 



ภาคผนวก ง 

 



ภาคผนวก ง 

 



ภาคผนวก ง 

 



ภาคผนวก ง 

 



 

ภาคผนวก จ 
 

ขอมูลการใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลงดานพืช ปงบประมาณ 2563  

สามารถดาวโหลดไดจาก QR code ดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ฉ 
การบริหารจัดการน้ำดานชลประทานเพื่อแกปญหาภัยแลงของสำนักงานชลประทานที่ 13 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การบริหารจัดการน้ำดานชลประทานเพื่อแกปญหาภัยแลงของสำนักงานชลประทานที่ 13 

สำนักงานชลประทานที ่13 ไดวางแผนบรหิารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำดานพืช ป พ.ศ. 2563 – 2564 ดังนี้ 

1) อำเภอทามวง  

  สถานีน้ำหนองขาว-หนองโรง สูบน้ำจากคลองทาลอ-อูทอง กม.12+890 สงน้ำใหกับหมู ที่

2,3,6,11 ตำบลหนองขาว ตำบลทุงสมอ ตำบลหนองโรง และสถานีสูบน้ำกลอนโด-รางสาลี่ สูบน้ำจากแมน้ำ      

แควนอย สงน้ำให หมูที ่ 10 บานเขาปูคง ตำบลกลอนโด หมู 1 บานลำขุนไทย หมู  2 บานตาลเสี้ยน หมู 8         

บานรางสาลี่ หมู 9 บานกอง เสามอญ บานดอนกระตาย ตำบลรางสาลี่   

 2) อำเภอพนมทวน 

   สถานีสูบน้ำหนองโรง 1 สูบน้ำจากคลองทาลอ-อูทอง กม.19+630 สงน้ำใหกับ หมู 1, 11        

ตำบลหนองโรง และสถานีสูบน้ำหนองโรง 2 สูบน้ำจากคลองทาลอ-อูทอง กม.23+794 สงน้ำใหกับ หมู 3, 4, 

10, 17 ตำบลหนองโรง โดยใชเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงจากศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี 

สูบสงน้ำใหหมู 7 บานทุงสมบูรณ 

 3) อำเภอหวยกระเจา 

   สถานีสูบน้ำสระลงเรือ สูบน้ำจากคลองทาลอ-อูทอง กม.51+900 สงน้ำใหกับ หมู 1, 2, 5, 15 

ตำบลสระลงเรือ และสถานีสูบน้ำจากคลองทาลอ-อู ทอง กม.50+100 สงน้ำใหอางเก็บน้ำหนองนาทะเล,          

สวนราชการอำเภอหวยกระเจา และบานวังไผ ตำบลวังไผ หมู 3 ตำบลดอนแสลบ 

 4) อำเภอบอพลอย 

   สถานีสูบน้ำจากคลองลำตะเพินสงน้ำใหกับ หมู 2, 5, 11, 14 ตำบลหนองกุม 

 5) อำเภอเลาขวัญ 

   การใชเครื ่องสูบน้ำเคลื ่อนที ่โดยสูบน้ำจากอางเก็บน้ำหวยเทียน สงน้ำใหกับการประปา          

สวนภูมิภาคอำเภอเลาขวัญ หมู 4 บานหนองเดน และสถานีผลิตน้ำหนองฝาย การประปาสวนภูมิภาคสาขาเลา

ขวัญ 

 6) อำเภอหนองปรือ 

   อางเก็บน้ำขนาดกลางกอสรางแลวจำนวน 3 แหง อยูระหวางการกอสรางจำนวน 2 แหง      

ฝายทดน้ำกอสรางแลวจำนวน 5 แหง และระบบสงน้ำกอสรางแลวจำนวน 2 แหง  

 

 

 



ภาคผนวก ฉ 

การบริหารจัดการน้ำในอำเภอทามวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ 

การบริหารจัดการน้ำในอำเภอทามวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ 

การบริหารจัดการน้ำในอำเภอหวยกระเจา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ 

การบริหารจัดการน้ำในอำเภอบอพลอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ 

การบริหารจัดการน้ำในอำเภอเลาขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารจัดการน้ำในอำเภอหนองปรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
ประกาศสำนักงานชลประทานที่ 13 เร่ือง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูก

พืชฤดูแลงในเขตชลประทานป 2564 (ท่ีมา : สำนักงานชลประทานที่ 13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ช 

 



ภาคผนวก ช 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรน้ำจังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2563 (งบกลาง 2563) 

ภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 195 โครงการ  

สามารถดาวโหลดไดจาก QR code ดานลาง 

 
 



 

ภาคผนวก ฌ 
แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สามารถดาวโหลดไดจาก QR code ดานลาง 
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