


เอกสารแนบ 3 (1/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

2 ด้านการ
ผลิตจา่ยน้้า

แผนงานท่ี 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตาม
หลัก WSP

5- 2-1 โครงการจัดการน้้าสะอาด [Water Safety Plan: WSP]

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

1 กปภ.สาขาครบุรี (สถานีผลิต-จ่ายน้้าครบุรี/สถานีผลิตจ่ายน้้า-
จระเข้หิน )

 - งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าครบรีุและ
สถานีผลิตจ่ายน้้า--จระเข้หิน

2.702           2.081           2.081          กรค.2 100                   77.02

2 กปภ.สาขาปักธงชัย (สถานีผลิต-จ่ายน้้าปักธงชัย)
 - งานปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าปกัธงชัย

2.049           1.494           1.494          กรค.2 100                   72.93

3 กปภ.สาขาท่าเรือ (สถานีผลิต-จ่ายน้้าภาชี)
 - ปรับปรุงระบบจ่ายแก๊สคลอรีนบริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าภาชี

0.482           0.384          กรค.2 100                   79.67

4 กปภ.สาขาเสนา (สถานีผลิต-จ่ายน้้าเสนา) 

- ปรับปรุงประตูน้้าระบายตะกอนบริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าเสนา

0.153           0.153           0.153          กรค.2 100                 100.00

* กปภ.เขต 2 สระบุรี งานก้าจัดตะกอน

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ)

1  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าอยุธยา 1 0.610          0.440          0.440                    กรค.2 100                   72.13

2  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าอยุธยา 2 1.000          0.699          0.699                    กรค.2 100                   69.88

3  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าบางไทร 0.730          0.445          0.445                    กรค.2 100                   60.96

กปภ.สาขาธัญบุรี

4  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าคลอง 13 1.030          0.699          0.699                    กรค.2 100                   67.87

กปภ.สาขาปทุมธานี

5 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าปทุมธานี 0.690          0.690                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขานครราชสีมา

6  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าเฉลิมพระเกียรติ 0.461          0.461                    กรค.2 100                 100.00

7 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าจักราช 0.332          0.332                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาสีค้ิว

8 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าสีคิว้ 0.400          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ตะกอนยังไม่เต็ม

กปภ.สาขานครนายก

9 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าส้านักงาน 1.170          1.170                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

10  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองหนองโดน 0.350          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ด้าเนินการป ี61

กปภ.สาขามวกเหล็ก

11  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้ามวกเหล็ก กลางดง และ 
กปภ.ข.2

0.342          0.342                    กรค.2 100                 100.00

12  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้า กปภ.ข.2 0.400          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ด้าเนินการป ี61

กปภ.สาขาปากช่อง

13  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าราชประชา 0.350          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาลพบุรี

14 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าส้านักงาน 1.500          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ผลิตจ่ายน้้าให้เพียงพอ พร้อมท้ังควบคุมคุณภาพน้้าให้
ได้มาตรฐาน

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562



เอกสารแนบ 3 (2/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

15 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าพิบลูสงคราม (บน.2) 1.545          1.545                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาหนองแค

16 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าหนองแค 0.466          0.466                    กรค.2 100                 100.00

17  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้า Mobile Plant 0.850          0.850                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

18 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าส้านักงาน 0.450          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาบ้านนา

19 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าบา้นนา 0.250          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

20 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าองครักษ์ 0.060          กรค.2 0  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาชัยบาดาล

21 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าชัยบาดาล 0.400          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

22  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าโคกเจริญ 0.066          0.066                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาบ้านหม่ี

23  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าบา้นหม่ี โคกส้าโรง และ
หนองม่วง

1.466          1.466                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาอ่างทอง

24 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าอ่างทอง 0.250          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาเสนา

25  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าบางบาล 0.466          0.466                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาด่านขุนทด

26  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าบา้นโคก 0.213          0.213                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาท่าเรือ

27  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าท่าเรือ 0.170          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

28  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าภาชี 0.110          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาผักไห่

29  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าผักไห่ 0.275          0.275                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาโนนสูง

30  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าโนนสูง 0.220          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาปักธงชัย

31  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าปกัธงชัย และวงัน้้าเขียว 0.440          0.440                    กรค.2 100                 100.00

32  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าวงัน้้าเขียว 0.110          กรค.2 0%  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาครบุรี

33 งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าครบรีุ 0.525          0.525                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาพิมาย

34  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าช่องโค 0.170          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาสิงห์บุรี



เอกสารแนบ 3 (3/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

35  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าสิงห์บรีุ 0.323          0.323                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาโชคชัย

36  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าพลับพลา 0.370          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

37  งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณโรงกรองน้้าโชคชัย 0.150          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

* กปภ.เขต 2 สระบุรี งานซอ่มแซมเปล่ียนกรวดทรายกรอง

กปภ.สาขาโนนสูง

1 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน้้าส้านักงาน 0.425          0.425                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขานครราชสีมา

2 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน้้าจักราช 0.208          0.208                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาพิมาย

3 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน้้าช่องโค และเมือง
คง

0.603          0.603                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาปากช่อง

4  งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน้้าราชประชา 1.804          1.794                 กรค.2 100                   99.45

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

5  งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองอยุธยา 1 3.063          2.910                 กรค.2 100                   95.02

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)

6 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองบางไทร 1.673          1.453                 กรค.2 100                   86.85

กปภ.สาขาท่าเรือ

7  งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน้้าท่าเรือ 0.370          0.370                 กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาบ้านนา

8  งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน้้าบา้นนา 0.550          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาหนองแค

9 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองน้้าหนองแค 0.249          0.249                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาอ่างทอง

10 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองส้านักงาน 0.740          กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ได้รับ งปม. 61 
เพ่ือด้าเนินการแล้ว

กปภ.สาขาสีค้ิว

11  งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองส้านักงาน 1.631          1.631                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

12 งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองหนองโดน 1.736          1.736                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาบ้านหม่ี

13  งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองบา้นหม่ี 1.558          1.558                    กรค.2 100                 100.00

กปภ.สาขาเสนา

14  งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรองบริเวณโรงกรองเสนา 0.680          0.680                    กรค.2 100                 100.00

แผนงานท่ี 5-3 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance: PM]

กปภ.เขต 2 สระบุรี  โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance: PM]



เอกสารแนบ 3 (4/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

กปภ.สาขาคลองหลวง (สถานีจ่ายน้้าคลองหลวง)

1 - งานจัดหาและติดตัง้เคร่ืองสูบน้้าเพ่ิมแรงดัน บริเวณสถานีจ่ายน้้าคลอง
หลวง

5.500           4.290           กรค.2 100                 100.00

* กปภ.เขต 2 สระบุรี กปภ.สาขาในสังกัด จ้านวน 30 สาขา

 - งานซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้้าและมอเตอร์ไฟฟ้า CVM03K13  บริเวณ
สถานีสูบน้้าแรงสูงธัญบรีุ กปภ.สาขาธัญบรีุ

0.450        0.450        0.450                 กรค.2 100             100.00

 - งานซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าและมอเตอร์ไฟฟา้ RVM01LS  บริเวณสถานีสูบ
น ้าแรงต้่าล้าแชะ กปภ.สาขาครบุรี

0.270        0.270        0.270                 กรค.2 100             100.00

 - งานซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้าและมอเตอร์ไฟฟา้ RSM01KI  บริเวณสถานีสูบ
น ้าแรงต้่าวดัไกเ่ตี ย กปภ.สาขาปทุมธานี

0.279        0.279        0.279                 กรค.2 100             100.00

 - งานซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้า RVM02NK, RVM03NK  บริเวณสถานีสูบน ้า
แรงต้่าหนองแค กปภ.สาขาหนองแค

0.186        0.186        0.186                 กรค.2 100             100.00

 - งานซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้า RTM01KT  บริเวณสถานีสูบน ้าแรงต้่าโคก
กระเทียม กปภ.สาขาลพบุรี

0.279        0.279        0.279                 กรค.2 100             100.00

 - งานซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟา้ CTM01B2  บริเวณสถานีสูบน ้าแรงสูง บน.2 
กปภ.สาขาลพบุรี

0.148        0.148        0.148                 กรค.2 100             100.00

 - งานซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟา้ CTM01B2  บริเวณสถานีสูบน ้าแรงสูง บน.2
 กปภ.สาขาลพบุรี

0.104        0.104        0.104                 กรค.2 100             100.00

 - ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล ตามแผนบ้ารุงรักษาโปรแกรม PM และเสียแล้ว
ซ่อม กปภ.ข.2

1.539        1.539        0.321                 กรค.2 100             100.00

 - ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ ตามแผนบ้ารุงรักษาโปรแกรม PM และเสียแล้วซ่อม
 กปภ.ข.2

0.425        0.425        0.104                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาลพบุรี

0.012        0.012        0.003                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาบ้านหมี่

0.006        0.006        0.004                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาชัยบาดาล

0.011        0.011        0.008                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาผักไห่

0.011        กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ซ่อมโดยไม่เบกิ
ค่าใช้จ่าย

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาสิงห์บุรี

0.012        0.012        0.006                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.สาขา
เสนา

0.006        กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ซ่อมโดยไม่เบกิ
ค่าใช้จ่าย

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาอา่งทอง

0.006        0.006        0.005                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.สาขา
วเิศษชัยชาญ

0.006        0.005                 กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ซ่อมโดยไม่เบกิ
ค่าใช้จ่าย

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาสีคิ ว

0.012        0.012        0.004                 กรค.2 100             100.00



เอกสารแนบ 3 (5/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาพมิาย

0.003        0.003        0.007                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาปากช่อง

0.011        กรค.2 0  -  ยกเลิกโครงการ ซ่อมโดยไม่เบกิ
ค่าใช้จ่าย

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.สาขา
โชคชัย

0.038        0.038        0.004                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขานครราชสีมา

0.011        0.011        0.008                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาด่านขุนทด

0.006        0.006        0.004                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาชุมพวง

0.038        0.038        0.034                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาครบุรี

0.018        0.018        0.004                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า กปภ.
สาขาปักธงชัย

0.006        0.006        0.004                 กรค.2 100             100.00

 - บ้ารุงรักษาเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ ส้าหรับวเิคราะห์คุณภาพน ้า 
ห้องปฏิบัติการ 1,2,3

0.217        0.217        0.063                 กรค.2 100             100.00

 แผนงานท่ี 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้้า

แผนงานบูรณาการเพือ่พัฒนาพืน้ท่ีระดับภาค (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

• เงินอุดหนุน 100 %

1 โครงการวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขาสีคิว้ - กปภ.สาขา
นครราชสีมา ตามถนนทางหลวงหมายเลข 2 เพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่
รอบเมืองนครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

65.000         38.130        กผว.2 100                   58.66

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

เงินอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขาหนองแค

1 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 7 (ถนนเศรษฐสัมพันธ)์ ต.หนองจรเข้ 
อ.หนองแค จ.สระบรีุ

0.150 กผว.2 0  -  ยกเลิกโครงการ แนวท่อซ้้า
โครงการใหญ่

กปภ.สาขานครนายก

2 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างอู่ฉลอง ต.พรหมณ ีอ.เมือง    จ.
นครนายก

0.075           0.073          กผว.2 100                   97.33

กปภ.สาขาหนองแค

3 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 9 (ถนนเลียบคลองชลประทาน) ต.
หนองยาว อ.เมือง จ.สระบรีุ

0.260           0.257          กผว.2 100                   98.85

กปภ.สาขามวกเหล็ก

4 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นหนองปรือ หมู่ 8 ต.ห้วยแห้ง   อ.แก่ง
คอย จ.สระบรีุ

0.250           0.244          กผว.2 100                   97.60

กปภ.สาขาโนนสูง

5 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นสี่เหลี่ยม ต.ใหม่ อ.โนนสูง  จ.
นครราชสีมา

0.633           0.467          กผว.2 100                   73.78



เอกสารแนบ 3 (6/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

กปภ.สาขาหนองแค

6 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3, 4 (ทางหลวงชนบท สบ.1027) ต.
หนองยาว อ.เมือง จ.สระบรีุ

0.500           กผว.2 0                         -    ยกเลิกโครงการ แนวท่อซ้้า
โครงการใหญ่

กปภ.สาขาโนนสูง

7 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นไพลถึงถนนมิตรภาพ ต.หลุมข้าว อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา

0.918           0.544          กผว.2 100                   59.26

กปภ.สาขาปากช่อง

8 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นโนนอุดม ต.หนองสาหร่าย  อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

6.161           4.252          กผว.2 100                   69.01

กปภ.สาขามวกเหล็ก

9 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นเหลาครัว หมู่ 1 ต.ห้วยแห้ง   อ.แก่ง
คอย จ.สระบรีุ

1.150           0.816          กผว.2 100                   70.96

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/โคกส้าโรง

10 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบา้นผู้ใหญ ่หมู่4 ต.หนองแขม   อ.
โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ

0.190           0.157          กผว.2 100                   82.63

กปภ.สาขามวกเหล็ก

11 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นหนองช่องแมว หมู่ 12  ต.ห้วยแห้ง อ.
แก่งคอย จ.สระบรีุ

1.700           0.932          กผว.2 100                   54.82

กปภ.สาขาด่านขุนทด

12 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นแปรง หมู่11, บา้นแปรงใหม่พัฒนา 
หมู่4 ต.บา้นแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

2.200 1.545          กผว.2 100                   70.23

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/โคกส้าโรง

13 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยศาลาสุขภาพ หมู่ 7 ต.เพนียด   อ.
โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ

0.190           0.183          กผว.2 100                   96.32

กปภ.สาขาปากช่อง

14 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นท่างอย ต.จันทึก อ.ปากช่อง     จ.
นครราชสีมา

3.700           2.364          กผว.2 100                   63.89

กปภ.สาขามวกเหล็ก

15  ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นเขาแย้ หมู่ 4 ต.ห้วยแห้ง   อ.แก่งคอย
 จ.สระบรีุ

1.800           1.299          กผว.2 100                   72.17

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

16 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 8 บา้นส้มปอ่ย ต.หนองแก อ.พระ
พุทธบาท  จ.สระบรีุ

0.120           0.114          กผว.2 100                   95.00

กปภ.สาขาด่านขุนทด

17 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นโนนสะอาด หมู่ 11, บา้นโนนเจริญ 
หมู่15 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด
 จ.นครราชสีมา

2.700           1.803          กผว.2 100                   66.78

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

18 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 12 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วเิศษชัยชาญ
 จ.อ่างทอง

0.798           0.764          กผว.2 100                   95.74

กปภ.สาขาปากช่อง



เอกสารแนบ 3 (7/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

19 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บา้นขนงพระเหนือ ต.ขนงพระ  อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

0.850           0.541          กผว.2 100                   63.65

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/น.โคกส้าโรง

20 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้าง อบต.หนองแขม หมู่ 3      ต.
หนองแขม อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ

0.120           0.109          กผว.2 100                   90.83

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/โคกส้าโรง

21  ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บา้นคลอง หมู่ 7 ต.หนองทรายขาว อ.
บา้นหม่ี จ.ลพบรีุ

1.400           1.000          กผว.2 100                   71.43

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

22 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 6 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท  จ.
สระบรีุ

0.340           0.327          กผว.2 100                   96.18

กปภ.สาขาด่านขุนทด

23  ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นดอนตะหนินน้อย หมู่10 ต.สระจรเข้ 
อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

1.160 0.794          กผว.2 100                   68.45

กปภ.สาขาปทุมธานี  

24  ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บา้นอุบลชาติ 1 หมู่ 7 ต.หน้าไม้ อ.
ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

4.500           2.580          กผว.2 100                   57.33

กปภ.สาขาปักธงชัย

25 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นนาแค หมู่ 4 ต.เมืองปกั  อ.ปกัธงชัย  
จ.นครราชสีมา

2.457           1.341          กผว.2 100                   54.58

กปภ.สาขาด่านขุนทด

26 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บา้นถนนหักใหญ ่หมู่1 ต.กุดพิมาน อ.
ด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา

2.700           1.830          กผว.2 100                   67.78

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/ โคกส้าโรง

27 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  ซอยข้างวดัหนองไผ่ หมู่ 3 ต.หนองแขม 
อ.โคกส้าโรง จ.ลพบรีุ

0.270           0.244          กผว.2 100                   90.37

กปภ.สาขาโนนสูง

28  ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง     อ.
โนนสูง จ.นครราชสีมา

0.520           0.342        กผว.2 100                   65.77

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

29 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยสับไฟ หมู่ 10 ต.ม่วงเตีย้  อ.วเิศษชัย
ชาญ จ.อ่างทอง

0.560           0.542        กผว.2 100                   96.79

กปภ.สาขาด่านขุนทด

30 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นห้วยใหญ ่หมู่ 2,14 ต.หนองบวัตะ
เกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

1.900           1.211        กผว.2 100                   63.74

กปภ.สาขาบ้านหม่ี/โคกส้าโรง

31  ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยลานตาช่ัง หมู่ 1 ต.เพนียด  อ.โคก
ส้าโรง จ.ลพบรีุ

0.490           0.325        กผว.2 100                   66.33

กปภ.สาขาปากช่อง

32 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นท่ามะนาว (คุม้ผึ้งหลวง) ต.หนอง
สาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

3.600           2.086        กผว.2 100                   57.94



เอกสารแนบ 3 (8/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

กปภ.สาขาด่านขุนทด

33 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บา้นจะบ ูหมู่ 9 ต.หนองบวัตะเกียด อ.
ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

3.300           3.140        กผว.2 100                   95.15

กปภ.สาขาด่านขุนทด

34 ค่าวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บา้นกุดม่วง หมู่7 ต.ตะเคียน  อ.ด่านขุน
ทด จ.นครราชสีมา

1.500           1.020          กผว.2 100                   68.00

แผนงานท่ี 5-7 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001

1 กปภ.ข. 1-10 เสนอรายช่ือ กปภ.สาขา กปภ.ข.ละ 2 แห่ง รวม 20 แห่ง เข้า
ร่วมโครงการ แต่งตัง้คณะกรรมการร่าง TOR โครงการฯ และด้าเนินการ
จ้างทีป่รึกษาด้าเนินงานตามขอบเขตของงานใน TOR และ กปภ.สาขา 20
 แห่ง ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015

10.000        10.000                  กรค.2 100             100.00

แผนงานท่ี 6-1 การจัดการน้้าสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และ
ปรับปรุงเส้นท่อ]

6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเส่ือมสภาพ

* แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

 เงินอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขารังสิต

1 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขารังสิต อ.ธัญบรีุ 
จ.ปทุมธานี

54.299         53.891         กรจ.2 100                         -   

เงินรายได้

กปภ.สาขาปทุมธานี

1  ซอยโรงเหล้า ม.7 ต.บางคูวดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี 0.259 กรจ.2 100                         -   

2 ปากซอยโรงสีถึงทางเข้าหมู่บา้นภัทรินทร์ ม.2 ต.บา้นฉาง อ.เมือง จ.
ปทุมธานี

2.298           กรจ.2 0                         -    ยกเลิกโครงการ ด้าเนินการแล้วใน
สัญญาลดน้้าสูญเสีย

3 ซอยเทศบาล 1 ม.1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว
 จ.ปทุมธานี

1.764           0.747          กรจ.2 100                   42.37

กปภ.สาขาหนองแค

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

0.503           0.401          กรจ.2 100                   79.70

กปภ.สาขาเสนา

5 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคลองสะแก ต.เจ้าเสด็จ 
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

2.500           กรจ.2 90                         -    ขยายระยะเวลาก่อสร้าง รอ
อนุญาติจากกรมชลประทาน

กปภ.สาขาผักไห่

6  ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าโรงเรียนวดัลาดชะโด   ถึงบริเวณหน้าอนามัย
หนองน้้าใหญ ่ต.หนองน้้าใหญ่
 อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา

0.310           0.310          กรจ.2 100                 100.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารจัดการลดน้้าสูญเสียอย่างเป็นระบบ



เอกสารแนบ 3 (9/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

7  บริเวณสะพานหน้าศาลเจ้าลาดชะโด ม.1 ต.จักราช อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรีอยุธยา

0.263          0.263        กรจ.2 100                 100.00

กปภ.สาขาสีค้ิว

8  ปรับปรุงเส้นท่อเพ่ือรองรับระบบ DMA บริเวณข้าง รร.บา้นคลองตะแบก 
ม.5 ต.ลาดบวัขาว อ.สีคิว้
 จ.นครราชสีมา

1.681           กรจ.2 0                         -    ยกเลิกโครงการ ด้าเนินการแล้วใน
ปงีบประมาณ 61

กปภ.สาขาปากช่อง

9 ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ บา้นโคกสง่า ซอย4 ถึงทางเข้าวดัโคกสง่า ต.
หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

0.644           กรจ.2 100                         -   

10  ปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ เทศบาล 31 ถึง หมู่บา้นแลนด์ แอนด์เฮ้าท์ ต.ปาก
ช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

1.006          0.542        กรจ.2 100                   53.88

6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้้าสูญเสีย 71.000        -           

1 กปภ.สาขาปทุมธานี - รังสิต - คลองหลวง - ธัญบรีุ 46.333         กรจ.2 0  -  ยกเลิกการประกวดราคาเดิม และ
จัดท้า TOR หาผู้รับจ้างใหม่

2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา** 24.667         กรจ.2 0  -  ยกเลิกการประกวดราคาเดิม และ
จัดท้า TOR หาผู้รับจ้างใหม่

6-1-3  งานจ้างส้ารวจน้้าสูญเสียเชิงรุก ALC

1 กปภ.เขต 2 10.000        กรจ.2 0 100.00                ยกเลิกโครงการ เปลี่ยนแปลงงบ
จัดสรรเปน็งบประมาณซ่อมท่อ 
กปภ.สาขาในสังกัด

6-1-4  งบท้าการเพือ่สนับสนุนกิจกรรมน้้าสูญเสียเชิงรุก

1 กปภ.เขต 2 10.000        กรจ.2 0 100.00                ยกเลิกโครงการ เปลี่ยนแปลงงบ
จัดสรรเปน็ค่าซ่อมบ้ารุงรักษา DMA
จัดสรรเปน็ค่าเบีย้เลี้ยง งาน
ควบคุมน้้าสูญเสีย

แผนงานท่ี 6-2 การจัดการน้้าสูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัดน้้า]

6-2-1 งานติดตั้งและเปล่ียนมาตรวัดน้้าหลัก

กปภ.สาขานครราชสีมา

1 ปรับปรุงมาตรวดัน้้าหลัก (Master Meter) MM. สถานีจ่ายน้้ารุ่งธนาแลนด์
 ขนาด 400 มม.

0.306           0.306          กรจ.2 100 100.00               

กปภ.สาขาปักธงชัย

2 ปรับปรุงมาตรวดัน้้าหลัก (Master Meter) MM.02 สถานีผลิตน้้าวงัน้้า
เขียว ขนาด 200 มม.

0.146           0.146          กรจ.2 100 100.00               

6-2-2 ค่าซอ่มมาตรของโรงงานมาตรวัดน้้า

1 กปภ.ข. 2 จ้านวน 15,900 เคร่ือง 6.917          กรจ.2 0 -  ยกเลิกโครงการ

6-2-4 ปรับปรุงอุปกรณต์ิดตัง้และมาตรวดัน้้าขนาด 1 นิว้-8 นิว้

1 กปภ.เขต 2 1.000          1.000                    กรจ.2 100

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพือ่ให้บริการ
น้้าประปาท่ีมีคุณภาพ



เอกสารแนบ 3 (10/10)

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (31)

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
หน่วยงาน
ในสังกัดท่ี
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
ในแผนงาน
โครงการ

ร้อยละ
งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง

งบลงทุน งบท้าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แบบฟอร์ม
รายงานการประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  2562

กปภ.ข 2

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

แผนปฏบิตัิการ ป ี2562

แผนงานท่ี 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงาน
ภายนอก

1 ขยายความร่วมมือทีเ่กี่ยวข้องกับกิจการประปาระหวา่งกปภ.กับองค์การ
ต่างๆเพ่ือช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน้้าประปาทีมี่คุณภาพ
ได้มาตรฐาน

329.258      78.204      76.020      38.833               77            83.23              -                                      รวม


