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แผนงาน 5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน า้

* เงนิอุดหนุน 44.256        

1 สี่แยกหนองสองห้อง-ปากทางเข้าวดัราษฎร์บารุง ต.กดุนกเปล้า

อ.เมือง จ.สระบรีุ

11.099         11.099 กผว.2 100 100.00     

2 สี่แยกประชาเกษม–สามแยกสาลิกา (ด้านซ้ายทาง) ต.สาริกา

อ.เมือง จ.นครนายก

2.419           2.419   กผว.2 100 100.00     

3 สี่แยกประชาเกษท–สามแยกสาลิกา (ด้านขวาทาง) ต.สาริกา

อ.เมือง จ.นครนายก

2.419           2.419   กผว.2 100 100.00     

4 ซอยสคุะโต ม.5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทมุธานี 0.396           0.396   กผว.2 100 100.00     

5 ม.6 บ้านบพุระเมือง–ม.6 บ้านคลองลึก ต.ตมู อ.ปักธงชยั

จ.นครราชสีมา

1.231           1.231   กผว.2 100 100.00     

6 บ้านหนองกุ้ง ม.13 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 0.594           0.594   กผว.2 100 100.00     

7 ซอยคขูวาง 2 แยก 3 ม.1 ต.คขูวาง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี 0.307           0.307   กผว.2 100 100.00     

8 บ้านสะพานสาม ม.3 ต.ทบัสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 0.086           0.086   กผว.2 100 100.00     

9 ซอยองค์การบริหารส่วนตาบลบางจกั ม.3 ต.บางจกั อ.วเิศษชยัชาญ

จ.อ่างทอง

0.388           0.388   กผว.2 100 100.00     

10 ซอยมัง่คัง่ ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 0.648           0.648   กผว.2 100 100.00     

11 สี่แยก สภ.บางรัก ม.3 ต.บางจกั ถึงสี่แยกวดับางจกั ม.2 ต.บางจกั

อ.วเิศษชยัชาญ จ.อ่างทอง

0.476           0.476   กผว.2 100 100.00     

12 ชมุชนวดับวังาม ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบรีุ 0.139           กผว.2 ยกเลิกโครการ

13 ซอยคขูวาง 2 แยก 2 ม.1 ต.คขูวาง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี 0.307           0.307   กผว.2 100 100.00     

14 ซอยจ าปา 3 ม.3 ต.จาปา อ.ทา่เรือ จ.พระนครศรีอยธุยา 0.230           กผว.2 0 ยกเลิกโครงการ

15 ถนนเลียบคลองสองฝ่ังตะวนัตก ต.คลองสอง อ.คลองหลวง

จ.ปทมุธานี

0.284           กผว.2 0 ยกเลิกโครงการ

16 คลองสี่ฝ่ังตะวนัออก ซอย 22 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 0.455           0.455   กผว.2 100 100.00     

17 หมู่บ้านคนัทรีพาร์ค 14 ม.3 ต.บางโพธ์ิหนือ อ.สามโคก

จ.ปทมุธานี

0.693           0.693   กผว.2 100 100.00     

18 คลองสี่ฝ่ังตะวนัออก ซอย 23 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 1.138           1.138   กผว.2 100 100.00     

19 ถนน 304–เขาสลดัได ต.ไทยสามคัคี อ.วงัน้าเขียว จ.นครราชสีมา 1.533           กผว.2 0 ยกเลิกโครงการ

20 ซอยบงกช 42 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 1.308           1.308   กผว.2 100 100.00     

21 คลองสี่ฝ่ังตะวนัออก ซอย 21 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 1.365           1.365   กผว.2 100 100.00     

22 ซอยคขูวาง 2 แยก 1 ม.1 ต.คขูวาง อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี 0.317           0.317   กผว.2 100 100.00     

23 ชมุชนเคหะรัตน์ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 1.479           กผว.2 0 -         ยกเลิกโครงการ

24 หมู่บ้านโนนวงัหิน–บ้านพรมราช ต.ตมู อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา 0.180           0.180   กผว.2 100 100.00     

25 หมู่บ้านหนองเป้า ม.1 ต.หนองน้าใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยธุยา 0.382           กผว.2 0 ยกเลิกโครงการ

26 บ้านหลงัสวน ม.9 ต.บ้านกลบั อ.หนองโดน จ.สระบรีุ 2.775           2.775   กผว.2 100 100.00     

27 บ้านดอนขวาง ม.8 ต.บิง อ.โนนสงู จ.นครราชสีมา 1.934           1.934   กผว.2 100 100.00     

28 บ้านหลงัสวน ม.10 ต.บ้านกลบั อ.หนองโดน จ.สระบรีุ 2.923           2.923   กผว.2 100 100.00     

29 ซอยคลองหกฝ่ังตะวนัออก 40 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 2.958           กผว.2 0 ยกเลิกโครงการ

30 ถนนเลียบคลองชลประทาน ม.5 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บรีุ 0.743           0.743   กผว.2 100 100.00     

31 ซอยร่วมสขุ 8 ม.5 ต.ลาดสวาย อ.ลาลกูกา จ.ปทมุธานี (2 ฝ่ัง) 0.130           กผว.2 ยกเลิกโครงการ

32 ม.4 ต.สามตุม่ อ.เสนา ถึงหมู่ 4 ต.ชา่งเหล็ก อ.บางไทร

จ.พระนครศรีอยธุยา

1.980           1.980   กผว.2 100 100.00     

33 (หมู่บ้านมัน่คง) ม.4 ต.บางพนู อ.เมือง จ.ปทมุธานี 0.152           0.152   กผว.2 100 100.00     

34 ซอยร่วมใจ ม.2 ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 0.792           0.792   กผว.2 100 100.00     
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แผนงาน 6-1 การจัดการน า้สูญเสียเชิงกายภาพ (DMA และปรับปรุง
เส้นท่อ)6-1-2 ปรับปรุงเส้นท่อที่ช ารุดและเส่ือมสภาพ(งบกลุ่มภาค)

โครงการใหม่ (อุดหนุน 100 %)

กิจกรรม : ค่าก่อสร้างระบบประปาและอาคาร

1 กปภ.ด าเนินการเอง 10.000        5.675 กรจ.2 100 100.00      1.จดัสรรเป็นงบประมาณ

ซอ่มทอ่ กปภ.สาขาในสงักดั1.950 100 100.00      2.จดัสรรงบเพ่ือจ้างส ารวจ

หาทอ่แตกร่ัว ให้กบั 6 สาขา

ที่น า้สญูเสียสงู

1.500 100 100.00      3.จดัสรรงบบ ารุงรักษาระบบ

 DMA ให้กบั กปภ.สาขา

0.875 100 100.00      4.จดัสรรเป็นคา่เบีย้เลีย้ง

เดินทางของพนกังาน กปภ.

เขต ส ารวจหาทอ่ร่ัว

แผนงานที่ 6-2 การจัดการน า้สูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัดน า้]

6-2-1 มาตรผู้ใช้น า้ (เปล่ียนมาตรวัดน า้ที่มีอายุเกิน 10 ปี)

1 กปภ.เขต 2 3.104          กรจ.2

กปภ.สาขาพระพทุธบาท 0.678        0

กปภ.สาขาบ้านหม่ี 0.361        0

กปภ.สาขานครราชสีมา 0.879        0

กปภ.สาขาสีคิว้ 0.043        0

กปภ.สาขาปักธงชยั 0.437        0

6-2-5 ปรับปรุงอุปกรณ์ตดิตัง้และมาตรวัดน า้ขนาด1 นิว้ - 8 นิว้

กปภ.เขต 2 1.500          กรจ.2

กปภ.สาขานครราชสีมา 0.0858 0.0585    100 68.18      

กปภ.สาขาสีคิว้ 0.1003 0.1000    100 99.70      

กปภ.สาขานครนายก 0.2400 0.2116    100 88.16      

กปภ.สาขาหนองแค 0.1350 0.1350    100 100.00     

กปภ.สาขาอ่างทอง 0.0865 0.0835    100 96.53      

กปภ.สาขาบ้านนา 0.3852 0.3852    100 100.00     

แผนงาน 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก

1 ขยายความร่วมมือที่เก่ียวข้องกบักิจการประปาระหวา่งกปภ.กบัองค์การ

ตา่งๆเพ่ือชว่ยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน า้ประปาที่มีคณุภาพ

รวม -         37.122 15.637        -       10.000 -              

ยุทธศาสตร์ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการ
น า้ประปาที่มีคุณภาพ

 ปรับปรุงอปุกรณ์มาตรวดัน า้

รายใหญ่ ที่ติดตัง้ไม่ได้

มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ 6 บริหารจัดการลดน า้สูญเสียอย่างเป็นระบบ

ยกเลิกโครงการ


