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รายการประกอบแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต
ผังเมืองรวมชุมชนดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามแผนผังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๕ คือ
1. ที่ดินในบริเวณ ย. ที่กาหนดไว้เป็นสีเหลือง ให้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย มี
รายการดังต่อไปนี้
ย.-๑ ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3363
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตาม
แนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 เป็นระยะ 250 เมตร
ย.-2 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ย.-3 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ก 1 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ข ฟากตะวันออก
ย.-4 ด้านเหนือ
จดถนนสาย ข ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3363 เส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 และทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนสาย ก 1 ฟากตะวันออก
ย.-5 ด้านเหนือ
จดเส้นตั้งฉากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 บรรจบกับถนนสาย ข
ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3443
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันออก
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 บรรจบกับถนนสาย ก 3
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันออก
ย.-6 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากใต้ ที่จุดซึ่งอยู่
ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 เป็นระยะ 100 เมตร
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ด้านใต้
จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363
ด้านตะวันตก จดโรงเรียนวัดบ้านพนมนาง
ย.-7 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดห้วยวังหิน ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดห้วยวังหิน ฝั่งเหนือ และเส้นขนานระยะ ๑๐๐ เมตร กับศูนย์กลางทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๖๓
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ย.-8 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนน สาย ก 3 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนน สาย ก 3 ฟากตะวันออก และโรงเรียนวัดดอนแสลบ
ย.-9 ด้านเหนือ
จดวัดบ้านกรับ
ด้านตะวันออก จดถนน สาย ก 3 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันตก
ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 บรรจบกับถนนสาย ก 3
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนสาย ก 3
2. ที่ดินในบริเวณ พ. ที่กาหนดไว้เป็นสีแดง ให้เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย
หนาแน่นมาก มีรายการดังต่อไปนี้
พ. ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเส้นขนานระยะ 150 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443
3. ที่ดินในบริเวณ ก.1 และบริเวณ ก.2 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม มีรายการดังต่อไปนี้
ก.1-1 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3342 และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตาบลดอนแสลบกับตาบลสระลงเรือ
ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดวัดสระกระเบื้อง ถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และวัดโบสถ์
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ก.1-2 ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึง่ เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ตาบลดอนแสลบกับตาบลสระลงเรือ
ด้านตะวันออก จดคลองส่งน้าคู่ขนานท่าล้อ - อู่ทอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากเหนือ เส้นตั้งฉากกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 บรรจบกับถนน
สาย ก 3 เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 และเส้นตั้งฉากกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันออก ที่จุดซึ่งทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 บรรจบกับ
ถนนสาย ข
ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันออก
ก.1-3 ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
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ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันตก ถนนสาย ข ฟาก
เหนือ และฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ก.1-4 ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนสาย ข ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33363 ฟากเหนือ และวัด.ใหม่
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ก.1-5 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากใต้ โรงเรียนวัดบ้านพนมนาง
เส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 และเส้นตั้งฉากกับทางหลวง
แผ่ น ดิ น หมายเลข 3363 ฟากใต้ ที่ จุ ด ซึ่ง อยู่ ห่ า งจากถนนไม่ป รากฏชื่ อ บรรจบกับ ทางหลวงแผ่ น ดิ น
หมายเลข 3363 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 เป็นระยะ 100 เมตร
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ด้านใต้
จดห้วยวังหิน ฝั่งเหนือ และห้วยวังหีบ ฝั่งเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เขตกรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเขาพนมนาง
ก.1-6 ด้านเหนือ
จดเส้นขนานระยะ 100 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
3363 ห้วยวังหิน ฝั่งใต้ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากใต้ วัดบ้านกรับ เส้นขนานระยะ 200 เมตร
กับศูนย์กลางถนนสาย ข และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3443 ฟากตะวันตก ที่จุดซึ่งทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3443 บรรจบกับถนนสาย ข
ด้านตะวันออก จดคลองส่งน้าคู่ขนาน ท่าล้อ-อู่ทอง ฝั่งตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบ้านรางหวาย-บ้านเขารักษ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันออก
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ศน.-9 และ ศน.-10 ที่กาหนดไว้เป็นสีเทาอ่อน และบริเวณ ล.-7
ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน
ก.1-7 ด้านเหนือ
จดห้วยวังหิน ฝั่งใต้ และห้วยวังหีบ ฝั่งใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนบ้านรางหวาย-บ้านเขารักษ์ ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก
รักษาพระองค์
ก.1-8 ด้านเหนือ
จดถนนบ้านรางหวาย-บ้านเขารักษ์ ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากเหนือ และดอนมะกอกหวานสาธารณประโยชน์
ด้านตะวันตก จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เขตกรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์ และเขาท่าอีลึง
ก.1-9 ด้านเหนือ
จดถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากใต้ หนองไผ่ล้อมสาธารณประโยชน์ และถนน
บ้านรางหวาย-บ้านเขารักษ์ ฟากใต้
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ด้านตะวันออก จดคลองส่ งน้ าคู่ ขนานท่ าล้ อ-อู่ ทอง ฝั่ งตะวั นตก เขตผั งเมื องรวมด้ าน
ตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการการปกครองระหว่า งอาเภอห้วยกระเจากับอาเภอพนมทวน เขาคันเบ็ด
และเขาคันหอก
ด้านใต้
จดเขตผังเมืองรวมด้านใต้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอาเภอ
ห้วยกระเจากับอาเภอพนมทวน
ด้านตะวันตก จดเขตผั ง เมื อ งรวมด้ า นตะวั น ตก ซึ่ ง เป็ น เขตกรมทหารราบที่ 1
มหาดเล็กรักษาพระองค์ เขาปัถวี และเขาท่าอีลึง
ทั้งนี้ ยกเว้นบริเวณ ล.-9 ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน และบริเวณ ศน.-11 ที่กาหนดไว้
เป็นสีเทาอ่อน
ก.2-1 ด้านเหนือ
จดเขตผังเมืองรวมด้านเหนือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง
ตาบลดอนแสลบกับตาบลสระลงเรือ
ด้านตะวันออก จดเขตผั งเมื องรวมด้ านตะวั นออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการปกครอง
ระหว่างตาบลดอนแสลบกับตาบลสระลงเรือ
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 ฟากเหนือ
ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก
รักษาพระองค์
ก.2-2 ด้านเหนือ
จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342 ฟากใต้
ด้านตะวันออก จดเขตผั งเมื องรวมด้ านตะวั นออก ซึ่ ง เป็ น เส้ น แบ่ ง เขตการปกครอง
ระหว่างตาบลดอนแสลบกับตาบลสระลงเรือ และเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3342 และถนนไม่ปรากฏชื่อ ฟากตะวันตก
ด้านใต้
จดทางหลวงแผ่ นดิน หมายเลข 3363 ฟากเหนือ เส้ นขนานระยะ
100 เมตร กับศูนย์กลางถนนไม่ปรากฏชื่อ เส้นขนานระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข 3363 และเส้นตั้งฉากกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 ฟากเหนือ ที่จุดซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 บรรจบกับถนนไม่ปรากฏชื่ อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3363 เป็นระยะ 200 เมตร
ด้านตะวันตก จดเขตผังเมืองรวมด้านตะวันตก ซึ่งเป็นเขตกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็ก
รักษาพระองค์
4. ที่ดินในบริเวณ ล. ที่กาหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่อนันทนาการและ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้
ล.-1 อ่างเก็บน้าวัดทิพย์สุคนธาราม
ล.-2 เขาขวาง
ล.-3 หนองน้าสาธารณประโยชน์
ล.-4 สระน้าสาธารณประโยชน์
ล.-5 สระน้าสาธารณประโยชน์
ล.-6 เขาพนมนาง
ล.-7 หนองนกทองสาธารณประโยชน์
ล.-8 เขาท่าอีลึง
ล.-9 เขาประดวง
ล.-10 ดอนมะกอกหวานสาธารณประโยชน์

5

ล.-11 หนองไผ่ล้อมสาธารณประโยชน์
ล.-12 เขาคันเบ็ด
ล.-13 เขาปัถวี
ล.-14 เขาคันหอก
5. ที่ดิน ในบริ เวณ ศษ. ที่กาหนดไว้เป็นสี เขียวมะกอก ให้ เป็นที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา
มีรายการดังต่อไปนี้
ศษ.-1 โรงเรียนวัดบ้านพนมนาง
ศษ.-2 โรงเรียนวัดดอนแสลบ
6. ที่ ดิ น ในบริ เ วณ ศน. ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี เ ทาอ่ อ น ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ศาสนา
มีรายการดังต่อไปนี้
ศน.-1 วัดทิพย์สุคนธาราม
ศน.-2 วัดทิพย์สุคนธาราม
ศน.-3 วัดทิพย์สุคนธาราม
ศน.-4 วัดโบสถ์
ศน.-5 วัดสระกระเบื้อง
ศน.-6 วัดบ้านเขาพนมนาง
ศน.-7 วัดใหม่
ศน.-8 วัดบ้านกรับ
ศน.-9 วัดดอนคร้อ
ศน.-10 วัดหนองโพธิ์
ศน.-1๑ สุสานเมืองทอง (ฟู่กุ้ย)
7. ที่ ดิ น ในบริ เ วณ ส. ที่ ก าหนดไว้ เ ป็ น สี น้ าเงิ น ให้ เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทสถาบั น ราชการ
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายการดังต่อไปนี้
ส.-1 ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลดอนแสลบ
ส.-2 ที่พักสายตรวจตาบลดอนแสลบ
ส.-3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลดอนแสลบ

