




เอกสารแนบ 1

รวม ยกเลิก
เสนอขอใช้

งบประมาณ

ส ารวจออกแบบ/

รอท าสัญญา/ขอ

ใช้-ได้รับงบฯ

ระหวา่ง

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

โครงการ ปีงบประมาณ 2558 กันยายน 2558 39 4 - - - 35 89.74

โครงการ ปีงบประมาณ 2559 กันยายน 2559 128 16 - - - 112 87.50

โครงการ ปีงบประมาณ 2560 กันยายน 2560 44 36 - - - 8 18.18

โครงการ ปีงบประมาณ 2561 ธนัวาคม 2561 64 14 0 0 4 46 71.88

โครงการ ปีงบประมาณ 2562 ธนัวาคม 2561 110 4 55 41 10 0 0.00

หมายเหตุ 1.โครงการปี 2560 ติดตามในปี 2561 ตัดเหลือเฉพาะโครงการงบลงทุน ท าให้จ านวนโครงการลดลง

             2.โครงการปี 2561 กระจายงบประมาณให้สาขาในสังกัด เร่ิมเดือนมีนาคม 2561 ท าให้จ านวนโครงการเพิ่มขึ้น

             3.โครงการปี 2561 ติดตามในปี 2562  ตัดเหลือเฉพาะโครงการงบลงทุน ท าให้จ านวนโครงการลดลง 

สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏบิัตกิาร กปภ.เขต 2 

โครงการก่อสร้าง

ความก้าวหน้าโครงการ 

แล้วเสร็จร้อยละ 

(%)
เดือน/ปี



เอกสารแนบ 3 (1/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

2

แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิต
จ่ายตามหลัก WSP

5- 2-1 โครงการจดัการน า้สะอาด [Water Safety Plan: WSP]

กปภ.เขต 2 สระบุรี โครงการจัดการน า้สะอาด [Water 
Safety Plan:WSP] กปภ.สาขาในสังกัด

5.386         

1 กปภ.สาขาครบุรี (สถานีผลิต-จ่ายน า้ครบุรี/สถานีผลิตจ่าย
น า้-จระเข้หนิ )

 - งานปรับปรุงระบบจา่ยสารเคมี บริเวณสถานีผลติ-จา่ยน า้ครบรีุ
และสถานีผลติจา่ยน า้--จระเข้หิน

2.702           กรค.2 1        

2 กปภ.สาขาปักธงชัย (สถานีผลิต-จ่ายน า้ปักธงชัย)
 - งานปรับปรุงระบบจา่ยแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลติ-จา่ยน า้
ปักธงชยั

2.049           กรค.2 1        

3 กปภ.สาขาท่าเรือ (สถานีผลิต-จ่ายน า้ภาชี)
 - ปรับปรุงระบบจา่ยแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลติ-จา่ยน า้ภาชี

0.482           กรค.2 1        

4 กปภ.สาขาเสนา (สถานีผลิต-จ่ายน า้เสนา) 

- ปรับปรุงประตนู า้ระบายตะกอนบริเวณสถานีผลติ-จา่ยน า้เสนา

0.153           กรค.2 1        

* กปภ.เขต 2 สระบุรี งานก าจัดตะกอน 13.000      กรค.2 1           

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)

1  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้อยธุยา 1 0.500         กรค.2 1             

2  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้อยธุยา 2 0.500         กรค.2 1             

3  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้บางไทร 0.350         กรค.2 1             

กปภ.สาขาธัญบุรี

4  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้คลอง 13 0.600         กรค.2 1             

กปภ.สาขาปทุมธานี

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน า้ให้เพียงพอ พร้อมทัง้ควบคุม
คุณภาพน า้ให้ได้มาตรฐาน

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 



เอกสารแนบ 3 (2/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

5 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ปทมุธานี 0.600         กรค.2 1             

กปภ.สาขานครราชสีมา

6  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้เฉลมิพระเกียรติ 0.500         กรค.2 1             

7 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้จกัราช 0.100         กรค.2 1             

กปภ.สาขาสีคิว้

8 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้สคีิว้ 0.400         กรค.2 1             

กปภ.สาขานครนายก

9 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ส านักงาน 0.650         กรค.2 1             

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

10  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองหนองโดน 0.350         กรค.2 1             

กปภ.สาขามวกเหล็ก

11  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้มวกเหลก็ 0.400         กรค.2 1             

12  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ กปภ.ข.2 0.400         กรค.2 1             

กปภ.สาขาปากช่อง

13  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ราชประชา 0.350         กรค.2 1             

กปภ.สาขาลพบุรี

14 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ส านักงาน 1.500         กรค.2 1             

กปภ.สาขาหนองแค

15 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้หนองแค 0.220         กรค.2 1             

กปภ.สาขาหนองแค

16  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ Mobile Plant 0.500         กรค.2 1           

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (3/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

17 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ส านักงาน 0.450         กรค.2 1           

กปภ.สาขาบ้านนา

18 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้บ้านนา 0.250         กรค.2 1           

19 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้องครักษ์ 0.060         กรค.2 1           

กปภ.สาขาชัยบาดาล

20 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ชยับาดาล 0.400         กรค.2 1           

กปภ.สาขาบ้านหม่ี

21  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้หนองม่วง 0.060         กรค.2 1           

กปภ.สาขาอ่างทอง

22 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้อ่างทอง 0.250         กรค.2 1           

กปภ.สาขาเสนา

23  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้เสนา 0.390         กรค.2 1           

กปภ.สาขาด่านขุนทด

24  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้บ้านโคก 0.100         กรค.2 1           

กปภ.สาขาท่าเรือ

25  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ท่าเรือ 0.170         กรค.2 1           

26  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ภาชี 0.110         กรค.2 1           

กปภ.สาขาผักไห่

27  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ผกัไห่ 0.170         กรค.2 1           

กปภ.สาขาโนนสูง

28  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้โนนสงู 0.220         กรค.2 1           

กปภ.สาขาปักธงชัย

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (4/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

29  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ปักธงชยั 0.800         กรค.2 1           

30  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้วงัน า้เขียว 0.110         กรค.2 1           

กปภ.สาขาครบุรี

31 งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ครบรีุ 0.400         กรค.2 1           

กปภ.สาขาพิมาย

32  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้ชอ่งโค 0.170         กรค.2 1           

กปภ.สาขาสิงห์บุรี

33  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้สงิห์บรีุ 0.450         กรค.2 1           

กปภ.สาขาโชคชัย

34  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้พลบัพลา 0.370         กรค.2 1           

35  งานขดุลอกสระพกัตะกอน บริเวณโรงกรองน า้โชคชยั 0.150         กรค.2 1           

* กปภ.เขต 2 สระบุรี งานซ่อมแซมเปล่ียนกรวดทรายกรอง 13.450      

กปภ.สาขาโนนสูง

1 งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน า้ส านักงาน 0.550 กรค.2 1           

กปภ.สาขานครราชสีมา

2 งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน า้จกัราช 0.370         กรค.2 1           

กปภ.สาขาพิมาย

3 งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน า้ชอ่งโค 
ห้วยแถลง-หินดาด และเมืองคง

1.400         กรค.2 1           

กปภ.สาขาปากช่อง

4  งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน า้ราช
ประชา

0.920         กรค.2 1           

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

5  งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองอยธุยา 1 1.440         กรค.2 1           

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (5/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

6 งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองบางไทร 1.440         กรค.2 1           

กปภ.สาขาท่าเรือ

7  งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน า้ท่าเรือ 0.860         กรค.2 1           

กปภ.สาขาบ้านนา

8  งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน า้บ้านนา 0.550         กรค.2 1             

กปภ.สาขาหนองแค

9 งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน า้หนองแค 0.630         กรค.2 1             

กปภ.สาขาอ่างทอง

10 งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองส านักงาน 0.740         กรค.2 1             

กปภ.สาขาสีคิว้

11  งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองส านักงาน 1.100         กรค.2 1             

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

12 งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองหนองโดน 2.000         กรค.2 1             

กปภ.สาขาบ้านหม่ี

13  งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองบ้านหม่ี 1.000         กรค.2 1             

กปภ.สาขาเสนา

14  งานซอ่มแซมเปลีย่นกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองเสนา 1.000         กรค.2 1             

แผนงานที่ 5-3 โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance: PM]

กปภ.เขต 2 สระบุรี  โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
[Preventive Maintenance: PM]

5.500         กรค.2

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (6/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

กปภ.สาขาคลองหลวง (สถานีจ่ายน า้คลองหลวง)

1 - งานจดัหาและติดตัง้เคร่ืองสบูน า้เพ่ิมแรงดนั บริเวณสถานีจา่ย
น า้คลองหลวง

5.500           กรค.2 1        

* กปภ.เขต 2 สระบุรี กปภ.สาขาในสังกัด จ านวน 30 สาขา 4.000        1           

 แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน า้

แผนงานบรูณาการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ระดบัภาค (ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

• เงินอุดหนุน 100 %

1 โครงการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ กปภ.สาขาสคีิว้ - กปภ.
สาขานครราชสมีา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 เพ่ือรองรับ
การพฒันาพืน้ที่รอบเมืองนครราชสมีา อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง จ.
นครราชสมีา

65.000         กผว.2 1        

แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ 49.162       

เงินอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขาหนองแค

1 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู ่7 (ถนนเศรษฐสมัพนัธ์) ต.
หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ

0.150 กผว.2 1         ยกเลกิแนวท่อซ า้
โครงการใหญ่

กปภ.สาขานครนายก

2 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยข้างอูฉ่ลอง ต.พรหมณี อ.
เมือง    จ.นครนายก

0.075           กผว.2 1        

กปภ.สาขาหนองแค

3 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู ่9 (ถนนเลยีบคลอง
ชลประทาน) ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบรีุ

0.260           กผว.2 1        

กปภ.สาขามวกเหล็ก

4 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านหนองปรือ หมู ่8 ต.ห้วยแห้ง 
  อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ

0.250           กผว.2 1        

กปภ.สาขาโนนสูง

5 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านสีเ่หลีย่ม ต.ใหม่ อ.โนนสงู  
จ.นครราชสมีา

0.633           กผว.2 1        

กปภ.สาขาหนองแค

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (7/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

6 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู ่3, 4 (ทางหลวงชนบท สบ.
1027) ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบรีุ

0.500           กผว.2 1         ยกเลกิแนวท่อซ า้
โครงการใหญ่

กปภ.สาขาโนนสูง

7 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านไพลถึงถนนมิตรภาพ ต.หลมุ
ข้าว อ.โนนสงู จ.นครราชสมีา

0.918           กผว.2 1        

กปภ.สาขาปากช่อง

8 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านโนนอดุม ต.หนองสาหร่าย  
อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา

6.161           กผว.2 1        

กปภ.สาขามวกเหล็ก

9 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านเหลาครัว หมู ่1 ต.ห้วยแห้ง  
 อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ

1.150           กผว.2 1        

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/โคกส าโรง

10 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู4่ ต.หนอง
แขม   อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

0.190           กผว.2 1        

กปภ.สาขามวกเหล็ก

11 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านหนองชอ่งแมว หมู ่12  ต.
ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ

1.700           กผว.2 1        

กปภ.สาขาด่านขุนทด

12 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านแปรง หมู1่1, บ้านแปรงใหม่
พฒันา หมู่4 ต.บ้านแปรง อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา

2.200 กผว.2 1        

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/โคกส าโรง

13 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยศาลาสขุภาพ หมู ่7 ต.
เพนียด   อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

0.190           กผว.2 1        

กปภ.สาขาปากช่อง

14 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านท่างอย ต.จนัทึก อ.ปากชอ่ง  
   จ.นครราชสมีา

3.700           กผว.2 1        

กปภ.สาขามวกเหล็ก

15  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านเขาแย้ หมู ่4 ต.ห้วยแห้ง   
อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ

1.800           กผว.2 1        

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (8/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

16 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู ่8 บ้านส้มป่อย ต.หนองแก 
อ.พระพทุธบาท  จ.สระบรีุ

0.120           กผว.2 1       

กปภ.สาขาด่านขุนทด

17 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านโนนสะอาด หมู ่11, บ้านโนน
เจริญ หมู่15 ต.กดุพิมาน อ.ดา่นขนุทด

 จ.นครราชสมีา

2.700           กผว.2 1       

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

18 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู ่12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.
วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง

0.798           กผว.2 1       

กปภ.สาขาปากช่อง

19 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้  บ้านขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ  
อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา

0.850           กผว.2 1        

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/น.โคกส าโรง

20 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยข้าง อบต.หนองแขม หมู ่3    
  ต.หนองแขม อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

0.120           กผว.2 1        

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/โคกส าโรง

21  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้  บ้านคลอง หมู ่7 ต.หนอง
ทรายขาว อ.บ้านหม่ี จ.ลพบรีุ

1.400           กผว.2 1       

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

22 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู ่6 ต.หนองแก อ.พระพทุธบาท
  จ.สระบรีุ

0.340           กผว.2 1       

กปภ.สาขาด่านขุนทด

23  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านดอนตะหนินน้อย หมู1่0 ต.
สระจรเข้ อ.ดา่นขนุทด  จ.นครราชสมีา

1.160 กผว.2 1       

กปภ.สาขาปทุมธานี

24  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมูบ้่านอบุลชาติ 1 หมู ่7 ต.หน้า
ไม้ อ.ลาดหลมุแก้ว จ.ปทมุธานี

4.500           กผว.2 1       

กปภ.สาขาปักธงชัย

25 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านนาแค หมู ่4 ต.เมืองปัก  อ.
ปักธงชยั  จ.นครราชสมีา

2.457           กผว.2 1       

กปภ.สาขาด่านขุนทด

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (9/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

26 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้  บ้านถนนหกัใหญ่ หมู1่ ต.กดุ
พิมาน อ.ดา่นขนุทด  จ.นครราชสมีา

2.700           กผว.2 1        

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/ โคกส าโรง

27 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้  ซอยข้างวดัหนองไผ ่หมู ่3 ต.
หนองแขม อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

0.270           กผว.2 1        

กปภ.สาขาโนนสูง

28  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้  ถนนโนนสงู-มิตรภาพ ต.โนนสงู 
    อ.โนนสงู จ.นครราชสมีา

0.520           กผว.2 1       

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

29 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยสบัไฟ หมู ่10 ต.ม่วงเตีย้  อ.
วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง

0.560           กผว.2 1       

กปภ.สาขาด่านขุนทด

30 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านห้วยใหญ่ หมู ่2,14 ต.หนอง
บวัตะเกียด อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา

1.900           กผว.2 1       

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/โคกส าโรง

31  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยลานตาชัง่ หมู ่1 ต.เพนียด  
อ.โคกส าโรง จ.ลพบรีุ

0.490           กผว.2 1      

กปภ.สาขาปากช่อง

32 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านท่ามะนาว (คุ้มผึง้หลวง) ต.
หนองสาหร่าย อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา

3.600           กผว.2 1       

กปภ.สาขาด่านขุนทด

33 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้  บ้านจะบ ูหมู ่9 ต.หนองบวัตะ
เกียด อ.ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา

3.300           กผว.2 1       

กปภ.สาขาด่านขุนทด

34 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านกดุม่วง หมู7่ ต.ตะเคียน  อ.
ดา่นขนุทด จ.นครราชสมีา

1.500           กผว.2 1       

แผนงานที่ 5-7 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 
9001

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (10/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

1 กปภ.ข. 1-10 เสนอรายช่ือ กปภ.สาขา กปภ.ข.ละ 2 แห่ง รวม 20
 แห่ง เข้าร่วมโครงการ แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง TOR โครงการฯ
 และด าเนินการจ้างที่ปรึกษาด าเนินงานตามขอบเขตของงานใน 
TOR และ กปภ.สาขา 20 แห่ง ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015

10.000       กรค.2

แผนงานที่ 6-1 การจัดการน า้สูญเสียเชิงกายภาพ [DMA 
และปรับปรุงเส้นท่อ]

6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ช ารุดและเส่ือมสภาพ

* แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน า้

 เงินอุดหนุน 100 % 54.299         

กปภ.สาขารังสิต

1 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขารังสติ อ.ธัญบรีุ 

จ.ปทมุธานี

54.299         กรจ.2 1        

เงินรายได้ 11.228       

กปภ.สาขาปทุมธานี

1  ซอยโรงเหล้า ม.7 ต.บางควูดั อ.เมือง จ.ปทมุธานี 0.259 กรจ.2 1       

2 ปากซอยโรงสถีึงทางเข้าหมูบ้่านภทัรินทร์ ม.2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง
 จ.ปทมุธานี

2.298           กรจ.2 1        ด าเนินการแล้วใน
สัญญาลดน า้สูญเสีบ

3 ซอยเทศบาล 1 ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลมุแก้ว
 จ.ปทมุธานี

1.764           กรจ.2 1        

กปภ.สาขาหนองแค

4 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณ ถนนเทศบาล ซอย 15 
(รร.แฮปปีอิ้นน์) ต.ห้วยขมิน้ อ.หนองแค จ.สระบรีุ

0.503           กรจ.2 1        

กปภ.สาขาเสนา

5 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคลองสะแก ต.เจ้าเสด็จ 
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา

2.500           กรจ.2 1        

กปภ.สาขาผักไห่

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน า้สูญเสียอย่างเป็นระบบ



เอกสารแนบ 3 (11/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

6  ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าโรงเรียนวดัลาดชะโด   ถึงบริเวณ
หน้าอนามยัหนองน า้ใหญ่ ต.หนองน า้ใหญ่
 อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา

0.310           กรจ.2 1        

7  บริเวณสะพานหน้าศาลเจ้าลาดชะโด ม.1 ต.จกัราช อ.ผกัไห่ จ.
พระนครศรีอยธุยา

0.263         กรจ.2 1       

กปภ.สาขาสีคิว้

8  ปรับปรุงเส้นท่อเพ่ือรองรับระบบ DMA บริเวณข้าง รร.บ้านคลอง
ตะแบก ม.5 ต.ลาดบวัขาว อ.สคีิว้
 จ.นครราชสมีา

1.681           กรจ.2 1         ด าเนินการแล้วใน
ปีงบประมาณ 61

กปภ.สาขาปากช่อง

9 ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ บ้านโคกสง่า ซอย4 ถึงทางเข้าวดัโคกสง่า
 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา

0.644           กรจ.2 1           

10  ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ เทศบาล 31 ถึง หมูบ้่านแลนด์ แอนด์
เฮ้าท์ ต.ปากชอ่ง อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสมีา

1.006         กรจ.2 1         

6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน า้สูญเสีย 71.000       136.843    

1 กปภ.สาขาปทมุธานี - รังสติ - คลองหลวง - ธัญบรีุ 46.333         95.695       กรจ.2 1           

2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยธุยา** 24.667         41.148       กรจ.2 1           

6-1-3  งานจ้างส ารวจน า้สูญเสียเชิงรุก ALC 10.000      

1 กปภ.เขต 2 10.000       กรจ.2 1             

6-1-4  งบท าการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน า้สูญเสียเชิงรุก 10.000      

1 กปภ.เขต 2 10.000       กรจ.2 1             

แผนงานที่ 6-2 การจัดการน า้สูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัด
น า้]

6-2-1 งานตดิตัง้และเปล่ียนมาตรวัดน า้หลัก 0.452         กรจ.2

กปภ.สาขานครราชสีมา

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้



เอกสารแนบ 3 (12/12)

หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไมด่ าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (31)

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ

งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยังไม่
ด าเนิน
การยกเลิก

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ส ารวจ 
ออกแบบ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562 ไตรมาสที่ 1

กปภ.ข 2

แผนปฏิบัติการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

งบลงทุน 

1 ปรับปรุงมาตรวดัน า้หลกั (Master Meter) MM. สถานีจา่ยน า้รุ่งธ
นาแลนด์ ขนาด 400 มม.

0.306           กรจ.2 1           

กปภ.สาขาปักธงชัย

2 ปรับปรุงมาตรวดัน า้หลกั (Master Meter) MM.02 สถานีผลติน า้
วงัน า้เขียว ขนาด 200 มม.

0.146           กรจ.2 1           

6-2-2 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาตรวัดน า้ 6.917        

1 กปภ.ข. 2 จ านวน 15,900 เคร่ือง 6.917         กรจ.2 1             

6-2-4 ปรับปรุงอปุกรณ์ติดตัง้และมาตรวดัน า้ขนาด 1 นิว้-8 นิว้ 1.000         

1 กปภ.เขต 2 1.000         กรจ.2 1              ระหวา่งสาขาส ารวจ
ออกแบบประมาราคา

แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ 
หน่วยงานภายนอก

1 ขยายความร่วมมือที่เก่ียวข้องกบักิจการประปาระหวา่งกปภ.กบั
องค์การตา่งๆเพ่ือชว่ยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับ
น า้ประปาที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน

4        -           -           4           10      3        22      10     -        -        -              -          55           2           -        -        -        -          -          -            -                                

รวม โครงการที่ยกเลกิ 4               โครงการ

รวม โครงการที่เสนอขอใช้งบประมาณ 55             โครงการ

รวม โครงการที่lส ารวจออกแบบ+ประมาณราคา+หาผู้ รับจ้าง+ได้รับงบฯ 41             โครงการ

รวม โครงการที่ยงัไม่ด าเนินการ -                โครงการ

รวม โครงการที่อยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้าง 10             โครงการ

รวม โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ -                โครงการ

รวมทัง้หมด 110           โครงการ

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อ
ให้บริการน า้ประปาที่มีคุณภาพ

รวม

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการด าเนินงานเกิดจริงแต่ละเดอืน


