


แบบฟอร์ม

หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

7.อ่ืนๆ
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แผนงานท่ี 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้า

 แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

• เงินอุดหนุน 100 %

1 กปภ.สาขาปทมุธานี

- ค่าก่อสร้างและปรับปรุงแหลง่น้ํา กปภ .สาขาปทมุธาน ีอ.สามโคก 

จ.ปทมุธานี

20.000          กผว 1           

แผนงานท่ี 5-1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา

แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาภายหลังการรับโอน

แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

• เงินอุดหนุน 75 % : เงินกู้ 25%

1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงกิจการประปาภายหลงัการรับโอน กปภ .สาขา

สงิหบ์รีุ (ทา่วุ้ง) อําเภอทา่วุ้ง จังหวดัลพบรีุ

17.205          กผว. 1           

แผนงานท่ี 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่าย
ตามหลัก WSP

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

งบท้าการ

งานขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.ข. 2 1       

กปภ.สาขาธัญบรีุ

1  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําคลอง 13 0.855          กรค. 1       

กปภ.สาขาพระนครศรีอยธุยา (พ)

2  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําพระนครศรีอยุธยา 1 0.417          กรค. 1        .ใช้งบป ี62

3  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําพระนครศรีอยุธยา 2 0.682          กรค. 1        .ใช้งบป ี62

4   - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําบางไทร 0.476          กรค. 1       

กปภ.สาขาปทุมธานี

5  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําปทมุธานี 0.895          กรค. 1       

กปภ.สาขาลพบรีุ

6  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําสํานกังาน 0.869          กรค. 1       

7  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ํา บน.2 1.067          กรค. 1        .ใช้งบป ี62

กปภ.สาขานครราชสีมา

8  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําเฉลมิพระเกียรติ 0.520          กรค. 1       

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

9  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําหนองโดน 0.484          กรค. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

10  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําบา้นหม่ี 0.768          กรค. 1       

11  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําโคกสําโรง 0.839          กรค. 1       

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เอกสารแนบ 4

ด้านการ
ผลิตจ่ายน้้า

 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้้าดิบให้เพียงพอ

 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ผลิตจ่ายน้้าให้เพียงพอ พร้อมท้ังควบคุมคุณภาพน้้า
ให้ได้มาตรฐาน

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%
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ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
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ด้าเนิน

ส้ารวจ 
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ประมาณ
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สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
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ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ
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งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง
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< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

กปภ.สาขาบา้นหมอ

12  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําบา้นหมอ 0.057          กรค. 1       

กปภ.สาขามวกเหล็ก

13  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ํามวกเหลก็และกลางดง 0.074          กรค. 1       

กปภ.สาขาชัยบาดาล

14  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําชัยบาดาล 0.341          กรค. 1        ตะกอนยังไม่เต็ม

กปภ.สาขาสิงห์บรีุ

15  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําหนองบวั 0.126          กรค. 1       

16  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําบางระจัน 0.152          กรค. 1        ยุบรวมโครงการ

17  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําถอนสมอ 0.186          กรค. 1        ยุบรวมโครงการ

กปภ.สาขาบา้นนา

18  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําบา้นนา 0.179          กรค. 1       

19  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําองครักษ์ 0.131          กรค. 1        ยุบรวมโครงการ

กปภ.สาขาครบรีุ

20   - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําเสงิสาง 0.077          กรค. 1       

21  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําโนนสมบรูณ์ 0.114          กรค. 1        ยุบรวมโครงการ

กปภ.สาขาสีค้ิว

22  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําสคีิว้ 0.830          กรค. 1       

กปภ.สาขาโชคชัย

23  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําโชคชัย 0.213          กรค. 1       

24  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําพลบัพลา 0.411          กรค. 1       

กปภ.สาขาพิมาย

25  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําสํานกังานและเมืองคง 0.286          กรค. 1        ตะกอนยังไม่เต็ม

กปภ.สาขาโนนสูง

26  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําสํานกังาน 0.152          กรค. 1       

กปภ.สาขาด่านขุนทด

27  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําบา้นโคก 0.140          กรค. 1       

กปภ.สาขาปากช่อง

28  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําราชประชา 0.177          กรค. 1       

29  - บริเวณโรงกรองน้ําสถานผีลติ-จ่ายน้ําขนงพระ 0.404          กรค. 1       

งานซ่อมแซมเปล่ียนกรวดทรายกรอง กปภ.ข. 2 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

1  - งานซ่อมแซมเปลีย่นกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ําขนาด 300 ลบ.

ม./ชม. และ 100 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้ําโคกสําโรง

1.114          กรค. 1       

กปภ.สาขาปทุมธานี
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2  - งานซ่อมแซมเปลีย่นกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ําขนาด 2,000 ลบ.

ม./ชม. (โรงกรอกน้ํา 1 ) บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้ําปทมุธานี

3.957          กรค. 1       

กปภ.สาขาโชคชัย

3  - งานซ่อมแซมเปลีย่นกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ําขนาด 500  ลบ.

ม./ชม. บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้ําพลบัพลา

0.940          กรค. 1       

กปภ.สาขาหนองแค

4  - งานซ่อมแซมเปลีย่นกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ําขนาด 250 ลบ.

ม./ชม. บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้ําหนองแค

0.505          กรค. 1        ใช้งบป ี62

5  - งานซ่อมแซมเปลีย่นกรวดทรายกรอง โรงกรองน้ําขนาด 400 ลบ.

ม./ชม. บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้ําหนองแค

0.883          กรค. 1        ซํ้ากับโครงการใหญ่

5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable
 Logic Controller: PLC]

งานซ่อมบา้รุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)

งานซ่อมแซมระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 
บา้รุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองสูบน้้า

1 กปภ.สาขาสคีิว้ 0.460          กรค. 1       

2 กปภ.สาขาปกัธงชัย 0.460          กรค. 1       

3 กปภ.สาขาอ่างทอง 0.460          กรค. 1       

4 กปภ.สาขาหนองแค 0.460          กรค. 1       

5 กปภ.สาขาโนนสงู 0.460          กรค. 1       

6 กปภ.สาขาชัยบาดาล 0.460          กรค. 1       

7 กปภ.สาขารังสติ (พ) (สถานเีพ่ิมแรงดัน) 0.460          กรค. 1       

8 กปภ.สาขามวกเหลก็ 0.460          กรค. 1       

9 กปภ.สาขานครราชสมีา   

- งานซ่อมแซมระบบควบคุม PLC บาํรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์

ควบคุมเคร่ืองสบูน้ํา สถานสีบูน้ํารุ่งธนาแลนด์และสถานผีลติ-จ่ายน้ํา

เฉลมิพระเกียรติ

0.920          กรค. 1       

กปภ.สาขาลพบรีุ

10   -  งานซ่อมแซมระบบควบคุม PLC บาํรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์

ควบคุมเคร่ืองสบูน้ํา สถานสีบูน้ําดิบโคกกระเทยีม,สถานสีบูน้ําดิบ

สะพาน 7 และสถานสีบูน้ําเอราวณั

1.380          กรค. 1       

11  - งานซ่อมแซมระบบ PLC บาํรุงรักษาระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม

ถังตกตะกอน,ระบบจ่ายสารเคมี และหอ้งควบคุม Monitor View 

สถานผีลติ-จ่ายน้ํา บน.2

1.380          กรค. 1       

แผนงานท่ี 5-3 โครงการบา้รุงรักษาเชิงปอ้งกัน [Preventive 
Maintenance: PM]

งบท้าการ

1 งานบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในระบบผลติ กปภ.สาขาใน

สงักัดจํานวน 30 สาขา

3.684          กรค. 1       

 ยทุธศาสตร์ท่ี 6 บริหารจัดการลดน้้าสูญเสียอยา่งเปน็ระบบ
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หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

แผนงานท่ี 6-1 การจัดการน้้าสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และ
ปรับปรุงเส้นท่อ]

6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเส่ือมสภาพ

 แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า

      เงินอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขาคลองหลวง

1  -  ค่าปรับปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ํา กปภ .สาขาคลอง

หลวง อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทมุธานี

32.000          กรจ. 1           

กปภ.สาขาอ่างทอง

2  - ค่าปรับปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ํา กปภ .สาขาอ่างทอง 

อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวดัอ่างทอง

4.525            กรจ 1           

กปภ.สาขาปากช่อง

3  - ค่าปรับปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ํา กปภ .สาขาปากช่อง 

อําเภอปากช่อง จังหวดันครราชสมีา

8.071            กรจ 1           

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

4  - ค่าปรับปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ํา กปภ .สาขาพระพุทธ

บาท ตําบลหนา้พระลาน อําเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวดัสระบรีุ

4.600            กรจ 1           

กปภ.สาขาโชคชัย

5  - ค่าปรับปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพระบบทอ่จ่ายน้ํา กปภ .สาขาโชคชัย 

อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสมีา

4.622            กรจ 1           

6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเส่ือมสภาพ

      เงินรายได้

กปภ.สาขาปากช่อง

1  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ถนนเทศบาล 35 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง

 จ.นครราชสมีา

0.320 กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาปากช่อง

2  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ถนนเทศบาล 13 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง

 จ.นครราชสมีา

0.327            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาปากช่อง

3  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ หมู่บา้นสายทอง ต .ปากช่อง อ.ปากช่อง

 จ.นครราชสมีา

0.241            กรจ. 1           ยุบรวมโครงการ

กปภ.สาขาปากช่อง

4  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ถนนเทศบาล 28 ซอย 4 ต.ปากช่อง อ.

ปากช่อง จ.นครราชสมีา

0.390            กรจ. 1        

กปภ.สาขาปากช่อง

5  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ บา้นโคกสง่าคุม้ 8 ต.หนองสาหร่าย อ.

ปากช่อง จ.นครราชสมีา

0.120            กรจ. 1        

กปภ.สาขาปากช่อง

6  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ เทศบาล 20 (ตรอกแดง) 

ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา (ชนดิทอ่ HDPE)

0.420            กรจ. 1           ยุบรวมโครงการ

กปภ.สาขาปากช่อง

7  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ เทศบาล 20 (ตรอกแดง)

 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา (ชนดิทอ่ PB)

0.285            กรจ. 1           ยุบรวมโครงการ
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หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

กปภ.สาขาปากช่อง

8  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอยบา้นปุย้ (หนา้โรงทอกระสอบ)  ต.

ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา

0.470            กรจ. 1        

กปภ.สาขาปากช่อง

9  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ถนนเทศบาล 9 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 

จ.นครราชสมีา

0.120            กรจ. 1        

กปภ.สาขาปากช่อง

10  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ แยกหนองสาหร่าย ถึงโรงเรียนเทศบาล 

1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา

1.152            กรจ. 1           ยุบรวมโครงการ

กปภ.สาขาปากช่อง

11  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ แยกหนองสาหร่าย ถึงโรงเรียนเทศบาล 

1 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา

0.119            กรจ. 1           ยุบรวมโครงการ

กปภ.สาขาปากช่อง

12  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ เทศบาล 33 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา

0.062 กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาปากช่อง

13  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ หมู่บา้นสายทอง ต .ปากช่อง อ.ปากช่อง

 จ.นครราชสมีา

0.154            กรจ. 1           ยุบรวมโครงการ

กปภ.สาขาหนองแค

14  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่ บริเวณ ชุมชนระบาย 10 และชุมชนวดัเสนา

นฤมิตร (ชลประทานหนองแค)  ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ

1.847            กรจ. 1       

กปภ.สาขาโชคชัย

15  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่ถนนมิตรภาพ บริเวณซอยดอนชมพู หมู่ที ่ 1  ต.

กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสมีา

0.360            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

16  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณชุมชนโรงถ่านเก่า ต .ตลาดหลวง อ.เมือง

 จ.อ่างทอง

0.084            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาอ่างทอง

17  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณแยกต้นโพธิ์ทอง ต .ตลาดหลวง อ.เมือง 

จ.อ่างทอง

0.058            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

18  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหนา้โรงจํานาํ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.

อ่างทอง

0.059            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

19  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณแถวหนา้ธนาคารธนชาต – ธนาคาร

กรุงเทพ ต.ตลาดหลวง อ.เมือง

0.211            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

20  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณบา้นพักครูเทคนคิ (ช่างสตรีเก่า) ต.

ตลาดหลวง อ.เมือง  จ.อ่างทอง

0.112            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

21  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณบา้นพักครู ร .ร.แสวงหา ต.แสวงหา อ.

แสวงหา จ.อ่างทอง

0.125            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง 1/1



หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

22  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอยสนิพลหลงัตึกตะโนรี ต . ศาลาแดง 

อ.เมือง จ.อ่างทอง

0.110            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

23  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอย 5 ต. ย่านซ่ือ อ.เมือง จ.อ่างทอง 0.175            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาอ่างทอง

24  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอยอ่างทองการยาง (โรงงานปลาร้า) 

ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง

0.083            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

25  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ชุมชนสะพานดํา ต .ตลาดหลวง อ.เมือ 

จ.อ่างทอง

0.136            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

26  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอยศุภกิจ ต .บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 0.110            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

27  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอยครูอ้อ ต .บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 0.135            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

28  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ชุมชนข้างวดัต้นสน ต .ตลาดหลวง อ.

เมือง จ.อ่างทอง

0.125            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

29  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ทาวนเ์ฮ้าสห์นา้วดัโลห ์ต .ตลาดหลวง อ.

เมือง จ.อ่างทอง

0.120            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

30  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอยผาสขุ ต .ศาลาแดง อ.เมือง จ.

อ่างทอง

0.165            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

31  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ บา้นน้ําวนซอย 1  ต.ปา่โมก อ.ปา่โมก 

จ.อ่างทอง

0.145            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

32  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ บา้นน้ําวนซอย 2 ต.ปา่โมก อ.ปา่โมก จ.

อ่างทอง

0.140            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

33  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอยคอกววันายก ต .ปา่โมก อ.ปา่โมก 

จ.อ่างทอง

0.385            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

34  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหลงัร.ร.วดัสนามชัย ต.ตลาดหลวง อ.

เมือง จ.อ่างทอง

0.051            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

35  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยยายเรียม ต .ตลาดหลวง อ.เมือง จ.

อ่างทอง

0.025 กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

36  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยเจ้เปา้ ม .2 ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง

 จ.ลพบรีุ

0.378            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี
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หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

37  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยใกลร้้านก๋วยเตีย๋วเจ้โหนก ถึง ปอ้ม

ตํารวจทางหลวง  ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.124            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

38  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยอํานวยสขุ ม .2 ต.โคกสําโรง อ.โคก

สําโรง จ.ลพบรีุ

0.183            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

39  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยตะโกพนม 1 ม.2 ต.โคกสําโรง อ.

โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.106            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

40  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยข้างโรงแรมสงิหชั์ย เทศบาลโคก

สําโรง อ.โคกสําโรง  จ.ลพบรีุ

0.510            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

41  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยข้างร้านเลา้โภชนา เทศบาลโคก

สําโรง อ.โคกสําโรง  จ.ลพบรีุ

0.185            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

42  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยบา้นกํานนัสงัวาลย์ ม .2 ต.โพนทอง 

อ.บา้นหม่ี จ.ลพบรีุ

0.217            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

43  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยขอบสระวดัตะวนัเย็น ม .2 ต.โคก

สําโรง อ.โคกสําโรง  จ.ลพบรีุ

0.113            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

44  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยอุ่นใจ ม .3 ต.โพนทอง อ.บา้นหม่ี จ.

ลพบรีุ

0.059            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

45  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหนา้บา้นเลขที ่31/1 ม.4 - บา้นเลขที ่

45/1 ม.7 ต.ถลงุเหลก็ อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.122            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

46  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหนา้บา้นเลขที ่35 ม.8 - บา้นเลขที ่6/1   

 ม.1 ต.ถลงุเหลก็  อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.236            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

47  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซุ้มทางเข้าวดัหนองบวัหิง่ ม .8 - 

บา้นเลขที ่109 ม.1 ต.ถลงุเหลก็ อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.437            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

48  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยเสาสงูโทรศัพท ์ม .4 ต.โคกสําโรง อ.

โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.700            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

49  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่ซอยหลงัโรงไฟฟ้า ม .9 - บา้นดนยั ม.9 ต.โคก

สําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.112            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

50  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณปากซอยหลงัโกดังสํารวย - หลงัโรงเรียน

โคกสําโรง ม.9  ต.โคกสําโรง อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.202            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

51  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยสายสมัพันธ์ - หลงัโกดังสํารวย ม.9 

ต.โคกสําโรง  อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.139            กรจ. 1       
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หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

52  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณบา้นนางหลา้ บานทบัทอง - หลงั

โรงเรียนบา้นหม่ีทุง่ อ.บา้นหม่ี จ.ลพบรีุ

0.316            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

53  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยสขุ ม .3 ต.โพนทอง อ.บา้นหม่ี จ.

ลพบรีุ

0.154            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

54  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยหลกัเมือง -ซอยศรีสนัน่ อ.โคกสําโรง

 จ.ลพบรีุ

0.274            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

55  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยศูนย์ผา้มัดหม่ี ต .บา้นทราย อ.บา้น

หม่ี จ.ลพบรีุ

0.199            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

56  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยโกดังจักรพันธ์ - บา้นเลขที ่123/8 ม.

4 ต.โคกสําโรง  อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.966            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

57  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณทางเข้าวดัเขากระโหลก - หลงัวดัเขา

กระโหลก ต.โคกสําโรง  อ.โคกสําโรง จ.ลพบรีุ

0.211            กรจ. 1        

กปภ.สาขาลพบรีุ

58  -  งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหมู่บา้นการเคหะ ต .กกโก อ.เมือง จ.

ลพบรีุ

2.200 กรจ. 1        

กปภ.สาขาลพบรีุ

59  -  งานปรับปรุงเสน้ทอ่หมู่บา้นเทพราชนคร (กกโก) ต.กกโก อ.เมือง 

จ.ลพบรีุ

0.300            กรจ. 1        

กปภ.สาขาเสนา

60  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณถนนศรีเสนา ถึง ซอยวทิยาลยัเสนา ต .

สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

1.500            กรจ. 1       

กปภ.สาขาเสนา

61  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยถนนหนา้กรมทีด่ิน ต .สามกอ อ.เสนา

 จ.พระนครศรีอยุธยา

0.400            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

62  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณสีแ่ยกประปา ถึงโรงเรียนตันติวทิยา 

(ด้านซ้ายทาง) ตําบลไผจํ่าศีล อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.687            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

63  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยข้างร้าน Dr.สเต็กซ์ ตําบลไผจํ่าศีล  

อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.185            กรจ. 1       

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

64  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยวเิศษชัยชาญ 1 ต.ไผจํ่าศีล อ.วเิศษ

ชัยชาญ จ.อ่างทอง

0.128            กรจ. 1       

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

65  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยกาญจนาภิเษก 2/1 ถึงซอย

กาญจนาภิเษก 2/2 บริเวณซอยแขวงเมืองวเิศษ 9 ถึงซอยศาลเทพ

เจ้ากวนอู

0.313            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 1/1
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4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

66  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยแขวงเมืองวเิศษ 9 ถึงซอยศาลเทพ

เจ้ากวนอู ตําบลศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.091            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

67  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยตรอกโรงเจ ตําบลศาลเจ้าโรงทอง 

อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.193            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

68  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยแขวงเมืองวเิศษ 1/2 ตําบลศาลเจ้า

โรงทอง อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.233            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

69  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยข้างร้านทรงนมิิต ตําบลศาลเจ้าโรง

ทอง อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.217 กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

70  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยแขวงเมืองวเิศษ 1/1 ตําบลศาลเจ้า

โรงทอง อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.100            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

71  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยวดัเขียน ถึงบริเวณปากทางถนนเข้า

ซอยวดัอ้อย (ถนนทางหลวงหมายเลข3454 ด้านขวาทาง)  ตําบลศาล

เจ้าโรงทอง อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

1.006            กรจ. 1       

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

72  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหมู่บา้นรัตนชัย ตําบลศาลเจ้าโรงทอง 

อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.313            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

73  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยปูด่อก ปูท่องแก้ว 4 ถึงบริเวณซอยปู่

ดอกปูท่องแก้ว 15/3 ตําบลไผจํ่าศีล อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดั

อ่างทอง

1.249            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

74  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยปูด่อก ปูท่องแก้ว 6 ตําบลไผจํ่าศีล 

อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.071            กรจ. 1       

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

75  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยปูด่อก ปูท่องแก้ว 7 ตําบลไผจํ่าศีล 

อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.062            กรจ. 1       

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

76  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยปูด่อก ปูท่องแก้ว 12 จนถึงบริเวณ

ซอยปูด่อก ปูท่องแก้ว 12/1 ตําบลไผจํ่าศีล อําเภอวเิศษชัยชาญ 

จังหวดัอ่างทอง

0.125            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

77  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยปูด่อก ปูท่องแก้ว 14 ถึงบริเวณซอย

ปูด่อก ปูท่องแก้ว 14/3 ตําบลไผจํ่าศีล อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดั

อ่างทอง

0.490            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

78  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยปูด่อก ปูท่องแก้ว 15/3 ตําบลไผจํ่า

ศีล อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.133            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ
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หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

79  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหลงัอาคารโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ

ตําบลไผจํ่าศีล ตําบลไผจํ่าศีล อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.051 กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

80  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยปูด่อก ปูท่องแก้ว 15/1  ตําบลไผจํ่า

ศีล อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.229            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

81  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณซอยหลงัเทศบาลวเิศษชัยชาญ ตําบล

ศาลเจ้าโรงทอง อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.116            กรจ. 1       

กปภ.สาขาสิงห์บรีุ

82  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหมู่บา้นมังกรทอง 1 ต.ต้นโพธิ์  อ.เมือง

สงิหบ์รีุ  จ.สงิหบ์รีุ

2.400            กรจ. 1       

กปภ.สาขาสิงห์บรีุ

83  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณถนนธรรมโชติและถนนนายเมือง ต .บาง

พุทรา  อ.เมืองสงิหบ์รีุ  จ.สงิหบ์รีุ

1.400            กรจ. 1       

กปภ.สาขาสิงห์บรีุ

84  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณบา้นสวนกลว้ย  ม .8  ต.ถอนสมอ อ.ทา่

ช้าง จ.สงิหบ์รีุ

2.300            กรจ. 1        

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

85  -  งานปรับปรุงเสน้ทอ่ทางแยกสม้ปอ่ย – ศูนย์พัฒนาฝมืีอแรงงาน

สระบรีุ ต.หนองแก  อ.พระพุทธบาท จ.สระบรีุ

7.000            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาพิมาย

86  -  งานปรับปรุงเสน้ทอ่บา้นปา่เพ็ด ม .2 , บา้นเพชรมงคล ม.7 ต.หว้ย

แถลง อ.หว้ยแถลง จ.นครราชสมีา

5.600            กรจ. 1        

กปภ.สาขาผักไห่

87  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่หนา้ การประปาสว่นภูมิภาคสาขาผกัไห ่ถึง

บริเวณหนา้โรงพยาบาลผกัไห ่ต.ตาลาน อ. ผกัไห ่จ.พระนครศรีอยุธยา

6.500            กรจ. 1        

กปภ.สาขาปากช่อง

88  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ปากช่อง-ทา่มะนาว ต.ปากช่อง อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสมีา

2.100            กรจ. 1       

กปภ.สาขาครบรีุ

89  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณบา้นจระเข้หนิ หมู่ 1, หมู่ 2 ,หมู่ 3 และ 

หมู่ 8 ต.จระเข้หนิ อ.ครบรีุจ.นครราชสมีา

2.583            กรจ. 1        

กปภ.สาขาด่านขุนทด

90  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่หนา้อําเภอด่านขุนทด - หนา้ประปาด่านขุนทด 

ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด  จ.นครราชสมีา

4.500            กรจ. 1       

กปภ.สาขาพิมาย

91  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่ บา้นรังกาใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2226     ต.

รังกาใหญ่  อ.พิมาย  จ.นครราชสมีา

2.200            กรจ. 1       

กปภ.สาขาพระนครศรีอยธุยา (พ)

92  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่แยกวดัพระญาติการาม ถึงสะพานปรีดีพนม

ยงค์ ต.ไผล่งิ  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

6.683            กรจ. 1       

กปภ.สาขาปทุมธานี
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หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

93  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่ซอยวดัเจดีย์หอย ม .2 ต.คูขวาง อ.ลาดหลมุแก้ว

 จ.ปทมุธานี

2.133            กรจ. 1       

กปภ.สาขาบา้นหมอ

94  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่กปภ.สาขาบา้นหมอ ม.5 ต.บา้นหมอ ถึง 

สะพานช้าง ม.1 ต.บางโขมด อ.บา้นหมอ จ.สระบรีุ

4.300            กรจ. 1        

กปภ.สาขาโนนสูง

95  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณบา้นบงิหมู่5 และ 12 ต.บงิ อ.โนนสงู   จ.

นครราชสมีา

1.314            กรจ. 1        

กปภ.สาขาอ่างทอง

96  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ แยกหนา้สถานดีับเพลงิ -ปัม๊โมบลิเก่า 

ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง

0.520            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขานครราชสีมา

97  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บา้นสระธรรมขันธ์ หมู่ 8 ต.จอหอ  อ.เมือง จ.

นครราชสมีา

1.930            กรจ. 1       

กปภ.สาขามวกเหล็ก

98  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณจุดดันลอดทางรถไฟ ถึง พาราไดร์รีสอร์ท

 ม.2  ต.มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ

3.400            กรจ. 1        

กปภ.สาขามวกเหล็ก

99  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณร้านสฟ้ีา ถึง พาราไดร์รีสอร์ท ต .

มวกเหลก็ อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ

1.650            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาอ่างทอง

100  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ ซอยโรงถ่านวดัโล่- ถนนสายบายพาส 

ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

1.240            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขามวกเหล็ก

101  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหอถังสงู ถึง จุดดันลอดทางรถไฟ ม .1 ต.

มิตรภาพ  อ.มวกเหลก็ จ.สระบรีุ

1.900 กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นนา

102  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่ถนนทางหลวง 3051 จากแยกบางอ้อ ต.บา้นนา

 อ.บา้นนา จ.นครนายก

0.660            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาบา้นนา

103  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณทางเข้าวดัหนองพิมาน ม .7   ต.โคก

สําโรง อ.โคกสําโรง

0.364            กรจ. 1       

กปภ.สาขาสิงห์บรีุ

104  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณวงเวยีนหอนาฬิกาเทศบาลเมืองสงิหบ์รีุ 

ต.บางพุทรา อ.เมืองสงิหบ์รีุ จ.สงิหบ์รีุ

0.380            กรจ. 1        

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

105  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณ DMA 1 ถึงสีแ่ยกไฟแดงหนา้สํานกังาน

ประปา (ถนนทางหลวงหมายเลข 3195 ด้านขวาทาง) ตําบลไผจํ่าศีล 

อําเภอวเิศษชัยชาญ จังหวดัอ่างทอง

0.276            กรจ. 1        

กปภ.สาขาท่าเรือ

106  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณสะพานพรหมรังษี ม .6 ต.จําปา อ.ทา่เรือ

 จ.พระนครศรีอยุธยา

0.256            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาอ่างทอง
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หมายเหตุ
1.เหตุผลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลทีย่ังไม่ดําเนนิการ

4. เหตุผลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ดําเนนิงาน

5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ

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) (30) (31)

แผนปฏิบตัิการ  ประจ้าป ี2563 (ไตรมาสท่ี 2)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

107  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหนา้ ม.เปีย่มสขุแกรนด์-เรือนจําอ่างทอง

 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง

2.590            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาชุมพวง

108  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณทางหลวงหมายเลข 226 กม 34+550 

(หนา้ BIG C อ.ชุมพวง) ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสมีา

0.515            กรจ. 1       

กปภ.สาขาชัยบาดาล

109  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่ดันลอดทางรถไฟ ม .1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัย

บาดาล จ.ลพบรีุ

0.400            กรจ. 1        

กปภ.สาขาครบรีุ

110  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณถนนบรีุราฎร์ซอย 1 หมู่ 4 ต.บา้นใหม่ 

อ.ครบรีุ จ.นครราชสมีา

0.155            กรจ. 1        

กปภ.สาขาครบรีุ

111  - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณถนนราฎร์พัฒนา ซอย 3 หมู่ 4 ต.แชะ 

อ.ครบรีุ จ.นครราชสมีา

0.101            กรจ. 1        

กปภ.สาขาคลองหลวง

112   - งานปรับปรุงเสน้ทอ่บริเวณหนา้ บริษัทสหมิตรวฒันาก่อสร้าง 

(2522) จํากัด ถึงหนา้บริษัทเคคัททคัจํากัด ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง

 จ.ปทมุธานี

30.000 กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาธัญบรีุ

113  - งานวางทอ่เสริมแรงดัน คลอง 7 ระหวา่งทอ่ HDPE 500 กับ PVC 

300 ต.บงึคําสร้อย อ.ลําลกูกา จ.ปทมุธานี

4.040            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้้าสูญเสีย

1 กปภ.สาขาปทมุธาน ี- รังสติ - คลองหลวง - ธัญบรีุ 88.000          90.000        กรจ. 1        

2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา 26.000          37.000        กรจ. 1        

6-1-3  งานจ้างส้ารวจน้้าสูญเสียเชิงรุก ALC

1 กปภ.ข. 2 10.000        กรจ. 1        

6-1-4  งานเพือ่สนับสนุนกิจกรรมน้้าสูญเสียเชิงรุก

1 กปภ.ข. 2 10.000          10.000        กรจ. 1        

6-1-5 ปรับปรุงและติดตัง้ระบบ DMA

กปภ.สาขาครบรีุ

1  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 100  มม.  ชนดิ Electromagnetic

 แม่ข่าย กปภ.สาขาครบรีุ

0.300            กรจ. 1          

กปภ.สาขาชัยบาดาล

2  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 100  มม. ชนดิ Electromagnetic

 สถานสีระโบสถ์ กปภ.สาขาชัยบาดาล

0.300            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาธัญบรีุ

3  - งานติดตัง้ ระบบ RTU มาตรวดัน้ําหลกั รับ-สง่น้ํา ระหวา่ง กปภ.

สาขาธัญบรีุ กับ กปภ.สาขานครนายก องครักษ์

0.200            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขานครนายก

4  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 300  มม.  ชนดิ Electromagnetic

 รับ-สง่น้ํา ระหวา่ง กปภ.สาขาบา้นนา กับ กปภ.สาขานครนายก

0.500            กรจ. 1        

กปภ.สาขานครราชสีมา
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หมายเหตุ
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5.เลขที ่มท.ทีโ่อนเปลีย่นแปลงงบประมาณ

6.วันทีเ่สนอขอหรือได้รับงบประมาณ
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

5  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 200  มม. ชนดิ Electromagnetic

 สถานทีา่ช้าง จ่ายตลาดทา่ช้าง กปภ.สาขานครราชสมีา

0.400            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นนา

6  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 300  มม. ชนดิ Electromagnetic

 แม่ข่าย กปภ.สาขาบา้นนา

0.500            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาบา้นนา

7  - งานติดตัง้ ระบบ RTU มาตรวดัน้ําหลกั สํานกังาน กปภ.สาขาบา้น

นา

0.200            กรจ. 1        

กปภ.สาขาบา้นหม่ี

8  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 200  มม.  ชนดิ Electromagnetic

 รับ-สง่น้ํา ระหวา่ง กปภ.สาขาลพบรีุ กับ กปภ.สาขาบา้นหม่ี

0.400            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาปกัธงชัย

9  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 150  มม. ชนดิ Electromagnetic

 สถานวีงัน้ําเขียว กปภ.สาขาปกัธงชัย

0.350            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาพระพุทธบาท

10  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 300  มม. ชนดิ Electromagnetic

 สถานผีึง้รวง กปภ.สาขาพระพุทธบาท

0.500            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ

11  - งานติดตัง้ ระบบ RTU มาตรวดัน้ําหลกั รับ-สง่น้ํา ระหวา่ง กปภ.

สาขาอ่างทอง กับ กปภ.สาขาวเิศษชัยชาญ

0.200            กรจ. 1        

กปภ.สาขาสิงห์บรีุ

12  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 300  มม. ชนดิ Electromagnetic

 สถาน ีหนองบวั กปภ.สาขาสงิหบ์รีุ

0.500 กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาสิงห์บรีุ

13  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 300  มม. ชนดิ Electromagnetic

 สถานทีา่วุ้ง กปภ.สาขาสงิหบ์รีุ

0.500            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาหนองแค

14  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 300  มม.  ชนดิ Electromagnetic

 รับ-สง่น้ํา ระหวา่ง กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา กับ กปภ.สาขา    

หนองแค

0.500            กรจ. 1        

กปภ.สาขาหนองแค

15  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 300  มม.  ชนดิ Electromagnetic

 สถานหีนองแค จ่ายวงันอ้ย กปภ .สาขาหนองแค

0.500            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

กปภ.สาขาอ่างทอง

16  - งานติดตัง้มาตรวดัน้ําหลกั ขนาด 500  มม.  ชนดิ Electromagnetic

 รับ-สง่น้ํา ระหวา่ง กปภ.สาขาวเิศษชัยชาญ ปา่โมก กับ กปภ.สาขา

อ่างทอง 3 จุด

1.800            กรจ. 1           ยกเลกิโครงการ

แผนงานท่ี 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ หน่วยงาน
ภายนอก

ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพือ่ให้บริการ
น้้าประปาท่ีมีคุณภาพ
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

แผนปฏบิตัิการ ป ี2563

หน่วยงานใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม หา
ผู้รับจ้าง

งบลงทุน งบท้าการ งบลงทุน งบท้าการ
ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/ปรับปรุง

ระหว่างปี
เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอโครง

การ
ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

ส้ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

≥ 50% ≥  80%

ยงัไม่เร่ิม
ด้าเนิน

รอท้า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอโครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ

แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50%

1 ขยายความร่วมมือทีเ่กีย่วข้องกับกิจการประปาระหวา่งกปภ .กับ

องค์การต่างๆเพ่ือช่วยใหป้ระชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับ

น้ําประปาทีมี่คุณภาพได้มาตรฐาน

314.064        -                         -                      177.365      -                  -              -                       34.000   -           -           -             -           79.000    -        ##### -      -      -             11.000   -           -          37.000   -               -      -      -      -        

รวม โครงการทีย่กเลกิ 45              โครงการ

รวม โครงการทีเ่สนอขอใช้งบประมาณ -                 โครงการ

รวม โครงการทีl่สํารวจออกแบบ+ประมาณราคา+หาผูรั้บจ้าง+ได้รับงบฯ 79              โครงการ

รวม โครงการทีย่ังไม่ดําเนนิการ -                 โครงการ

รวม โครงการทีอ่ยูร่ะหวา่งดําเนนิการก่อสร้าง 64              โครงการ

รวม โครงการทีด่ําเนนิการแลว้เสร็จ -                 โครงการ

รวมทัง้หมด 188         โครงการ

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการด้าเนินงานเกิดจริงแต่ละเดือน

รวม

1/1


