
หมายเหตุ

1.เหตุผลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลที่ยังไม่ด าเนินการ

4. เหตุผลที่ชะลอโครงการ
และแนวทางด าเนินงาน

5.เลขที่ มท.ที่ปรับปรุงงบฯ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80% 6.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)

2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน า้ดิบให้เพียงพอ

แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน า้

 - กปภ.สาขาก าแพงเพชร (น.ลานกระบอื) 6.000                     กผว.

 - กปภ.สาขาสวรรคโลก (น.ศรีนคร) 3.500                     กผว.

แผนงานที่ 4-2 พัฒนาแหล่งน า้ส ารอง

 - พฒันาแหลง่น า้ดบิส ารอง และจดัหาทีด่นิเพ่ือขดุสระพกัน า้ดบิ -                        

แผ่นงานที่ 4-3 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน า้ดิบ

       4-3-1 โครงการสถานีตรวจวดัน า้ดบิ (Telemetering)

 - โครงการสถานีตรวจวดัน า้ดบิ (Telemetering) -                        

       4-3-2 โครงการสถานีเฝ้าระวงัคณุภาพน า้ดบิขนาดเลก็

 - เพ่ิมประสทิธิภาพการตดิตามเฝ้าระวงัปัญหาคณุภาพน า้ดบิของ 

กปภ.สาขาทีมี่ความเสีย่ง และร่วมกบัระบบการน าเข้าข้อมลูผา่นเวบ็ไซด์

เพ่ือบรูณาการข้อมลูคณุภาพน า้ ของ กปภ. ซึง่เป็นเวลาปัจจบุนั พร้อมทัง้

เช่ือมโยงข้อมลูโทรมาตรกบัหนว่ยงานอ่ืนๆ ให้ครอบคลมุพืน้ทีแ่หลง่น า้

ดบิของกปภ.

-                        

       4-3-3 โครงการเฝ้าระวงัระดบัน า้เพ่ือการเตอืนภยั

 - จ้างทีป่รึกษาจดัท ารายละเอียดข้อมลูแหลง่น า้เพ่ือการบริหารจดัการ

และเฝ้าระวงัแหลง่น า้ดบิส าหรับพืน้ทีเ่สีย่งขาดแคลนน า้ในพืน้ทีภ่าค

กลางและภาคตะวนัออก

31.340        ฝทน./

สทส.

แผนงานที่  5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่าย
ตามหลักการจัดการน า้สะอาด (WSP) และการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (PM)

แล้วเสร็จ ยกเลิก
เสนอขอ

ใช้
งบประมาณ

ได้รับจดัสรร

วงเงนิ
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่  5. ผลิตจ่ายน า้ให้เพียงพอพร้อมทัง้ควบคุมคุณภาพน า้ 
ให้ได้มาตรฐาน

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด

จ้าง

ได้รับจดัสรร

วงเงนิ
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

วันเร่ิม
สัญญา

วันสิน้สุด
สัญญา

จ านวน
วัน

ส ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

แผนปฏิบัติการ ปี 2560
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2561)
งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยงัไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

ระหว่างด าเนินการ
แล้วเสร็จยกเลิก

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 1/11



หมายเหตุ

1.เหตุผลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลที่ยังไม่ด าเนินการ

4. เหตุผลที่ชะลอโครงการ
และแนวทางด าเนินงาน

5.เลขที่ มท.ที่ปรับปรุงงบฯ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80% 6.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)

แล้วเสร็จ ยกเลิก
เสนอขอ

ใช้
งบประมาณ

ได้รับจดัสรร

วงเงนิ
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด

จ้าง

ได้รับจดัสรร

วงเงนิ
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

วันเร่ิม
สัญญา

วันสิน้สุด
สัญญา

จ านวน
วัน

ส ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

แผนปฏิบัติการ ปี 2560
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2561)
งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยงัไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

ระหว่างด าเนินการ
แล้วเสร็จยกเลิก

       5-2-1 โครงการจดัการน า้สะอาด (WSP)

 - กปภ. เขต 10 นครสวรรค์

(ของบประมาณไป 11.491 ลบ. แตโ่ดนตดัเหลอื 7.392 ลบ.)

7.392          กปภ.

สาขา/กรค.

 - กปภ.สาขานครสวรรค์ 0.840          -           -         

 - กปภ.สาขาทา่ตะโก 0.450          -           -         

 - กปภ.สาขาลาดยาว 0.210          -           -         

 - กปภ.สาขาพยหุะครีี 0.220          -           -         

 - กปภ.สาขาชยันาท 0.190          -           -         

 - กปภ.สาขาอทุยัธานี 0.400          -           -         

 - กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.670          -           -         

 - กปภ.สาขาขาณุวรลกัษบรีุ 1.170          -           -         

 - กปภ.สาขาตาก 0.120          -           -         

 - กปภ.สาขาแมส่อด 0.280          0.1923     0.1923    

 - กปภ.สาขาสโุขทยั 0.100          -           -         

 - กปภ.สาขาทุง่เสลีย่ม 0.310          -           -         

 - กปภ.สาขาสวรรคโลก 0.800          -           -         

 - กปภ.สาขาศรีสชันาลยั 0.024          -           -         

 - กปภ.สาขาอตุรดติถ์ 0.300          -           -         

 - กปภ.สาขาพิษณุโลก 0.600          0.2970     0.295      

 - กปภ.สาขานครไทย 0.037          -           -         

 - กปภ.สาขาพิจิตร 0.960          -           -         

 - กปภ.สาขาบางมลูนาก 0.110          -           -         

 - กปภ.สาขาตะพานหนิ 0.300          -           -         

 - กปภ.สาขาเพชรบรูณ์ 1.250          0.9350     0.9289    

 - กปภ.สาขาหลม่สกั 0.130          -           -         

 - กปภ.สาขาชนแดน 0.230          -           -         

 - กปภ.สาขาหนองไผ่ 0.200          -           -         

 - กปภ.สาขาวเิชียรบรีุ 1.590          -           -         

รวม 11.491        1.4243     1.4162    

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 2/11



หมายเหตุ

1.เหตุผลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลที่ยังไม่ด าเนินการ

4. เหตุผลที่ชะลอโครงการ
และแนวทางด าเนินงาน

5.เลขที่ มท.ที่ปรับปรุงงบฯ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80% 6.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)

แล้วเสร็จ ยกเลิก
เสนอขอ

ใช้
งบประมาณ

ได้รับจดัสรร

วงเงนิ
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด

จ้าง

ได้รับจดัสรร

วงเงนิ
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

วันเร่ิม
สัญญา

วันสิน้สุด
สัญญา

จ านวน
วัน

ส ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

แผนปฏิบัติการ ปี 2560
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2561)
งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยงัไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

ระหว่างด าเนินการ
แล้วเสร็จยกเลิก

       5-2-2 โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั  (PM)

 - กปภ. เขต 10 นครสวรรค์

รวมหมวด (เคร่ืองจกัรกล ,ระบบไฟฟ้า ,เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์)

(อยูร่ะหวา่งรวบรวมข้อมลู จาก กปภ.สาขา)

6.400          กปภ.

สาขา/กรค.

 - กรค.10 0.24505      0.10305   

 - กปภ.สาขานครสวรรค์ 0.24800      0.18997   

 - กปภ.สาขาทา่ตะโก 0.31650      0.16315   

 - กปภ.สาขาลาดยาว 0.18500      0.12240   

 - กปภ.สาขาพยหุะครีี 0.30000      0.13033   

 - กปภ.สาขาชยันาท 0.19750      0.08508   

 - กปภ.สาขาอทุยัธานี 0.38750      0.29890   

 - กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.26250      0.08818   

 - กปภ.สาขาขาณุวรลกัษบรีุ 0.16150      0.12453   

 - กปภ.สาขาตาก 0.26800      0.12370   

 - กปภ.สาขาแมส่อด 0.22250      0.17300   

 - กปภ.สาขาสโุขทยั 0.30350      0.19079   

 - กปภ.สาขาทุง่เสลีย่ม 0.10250      0.08844   

 - กปภ.สาขาศรีส าโรง 0.05500      0.00774   

 - กปภ.สาขาสวรรคโลก 0.26150      0.09925   

 - กปภ.สาขาศรีสชันาลยั 0.18950      0.05181   

 - กปภ.สาขาอตุรดติถ์ 0.14550      0.02020   

 - กปภ.สาขาพิษณุโลก 0.38800      0.34323   

 - กปภ.สาขานครไทย 0.14050      0.11400   

 - กปภ.สาขาพิจิตร 0.49100      0.21640   

 - กปภ.สาขาบางมลูนาก 0.24800      0.15625   

 - กปภ.สาขาตะพานหนิ 0.17700      0.14524   

 - กปภ.สาขาเพชรบรูณ์ 0.30000      0.11063   

 - กปภ.สาขาหลม่สกั 0.09250      0.06819   

 - กปภ.สาขาชนแดน 0.11550      0.06166   

 - กปภ.สาขาหนองไผ่ 0.12100      0.01898   

 - กปภ.สาขาวเิชียรบรีุ 0.26450      0.21843   

รวม 6.18955     3.51353   

แผนงานที่  5-4 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 9001

 - กปภ.เขตเสนอรายช่ือ กปภ. สาขา เข้ารับการรับรองระบบบริหาร

คณุภาพระดบัสากล ISO 9001 ตามความเหมาะสมทกุปี รวม 10 กปภ.

สาขา ตอ่ ปี

5.000          ฝทน./

กคน.

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 3/11



หมายเหตุ

1.เหตุผลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน

3. เหตุผลที่ยังไม่ด าเนินการ

4. เหตุผลที่ชะลอโครงการ
และแนวทางด าเนินงาน

5.เลขที่ มท.ที่ปรับปรุงงบฯ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80% 6.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)

แล้วเสร็จ ยกเลิก
เสนอขอ

ใช้
งบประมาณ

ได้รับจดัสรร

วงเงนิ
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด

จ้าง

ได้รับจดัสรร

วงเงนิ
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

วันเร่ิม
สัญญา

วันสิน้สุด
สัญญา

จ านวน
วัน

ส ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

แผนปฏิบัติการ ปี 2560
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2561)
งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยงัไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

ระหว่างด าเนินการ
แล้วเสร็จยกเลิก

แผนงานที่  5-5 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน า้

เงนิอุดหนุน ( 5 โครงการ) 13.546                12.704    12.704   

1  บ้านในดอน หมู ่10,11 ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมือง จงัหวดัสโุขทยั 1.791                     1.209       1.209      28 ต.ค. 59 26 ธ.ค. 59 60 กผว.

2 ชมุชน หนองแหน ต าบลวดัเกาะ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสโุขทยั 0.100                     0.098       0.098      15 พ.ย. 59 14 ธ.ค. 59 30 กผว.

3 ชมุชน ป่าส้าว หมู ่5 ต าบลวงัลกึ อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสโุขทยั 0.250                     0.245       0.245      15 พ.ย. 59 14 ธ.ค. 59 30 กผว.

4 หมู ่5,6 ต าบลบ้านนา อ าเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 5.225                     5.114       5.114      7 ธ.ค. 59 5 เม.ย. 60 120 กผว.

5 หมู ่3 หลงัวดัใหมค่ ามา ต าบลแมป่ะ อ าเภอแมส่อด จงัหวดัตาก 6.180                     6.037       6.037      9 ธ.ค. 59 7 เม.ย. 60 120 กผว.

 เงนิกู้พันธบัตร (39 โครงการ) (ออกแบบ-ประมาณราคาแล้วเสร็จ
 รอจัดสรรงบประมาณ)

41.201                

1 ซอยประชาสามคัค ีถึง ซอยรุ่งเรืองชยัทอง ม. 2 ต.คลองน า้ไหล 

อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร

0.560                     กผว.

2 หมูท่ี ่12 บ้านเขาล้อกลาง ต.ดอนคา อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์ 0.151                     0.126       0.126      26 ก.พ. 61 27 มี.ค. 61 30 กผว.

 
3 บริเวณทางไปต าบลหนองปลงิ หมูท่ี ่5 ต.เขาทอง อ.พยหุะครีี จ.

นครสวรรค์

0.026                     0.0255     0.0255    24 มี.ค. 61 22 เม.ย. 61 30 กผว.

4 บ้านแมป่ะกลาง หมูท่ี ่2 ต.แมป่ะ อ.แมส่อด จ.ตาก 1.088                     0.813       0.813      26 ก.พ. 61 6 พ.ค. 61 70 กผว.

5 หมูท่ี ่3 ต.หนองกลบั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 0.260                     กผว.

6 ซอยตาติม๋ ม.8 ต.ยา่นยาว อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 0.120                     0.119       0.119      16 ก.พ. 61 22 เม.ย. 61 65 กผว.

7 บ้านเนิน ต.บ้านเนิน อ.หลม่เก่า จ.เพชรบรูณ์ 2.835                     2.364       28 ก.พ. 61 26 ส.ค. 61 180 กผว.

8 หมูบ้่านเลยีบคลองชลประทาน แมส่อด-แมต่าว อ.แมส่อด จ.ตาก 0.736                     0.639       7 ส.ค. 61 5 ต.ค. 61 60 กผว.

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 4/11
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9 ซอยเทศบาล17 ม.2 ต.ทา่มะเขือ อ.คลองขลงุ จ.ก าแพงเพชร 0.037                     กผว.

10 ซอยตาจง เช่ือมระหวา่ง ซอยครูจินดา ม.4 ต.ยา่นยาว อ.สวรรคโลก จ.

สโุขทยั

0.308                     0.299       0.299      12 เม.ย. 61 26 พ.ค. 61 45 กผว.

11 ซอย 2-3 ม. 5 ต.บ้านป่างิว้ อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั 0.136                     0.142       0.142      1 พ.ค. 61 30 พ.ค. 61 30 กผว.

12 ม.4 บ้านคลองขดุ ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 2.980                     1.795       29 มิ.ย. 61 26 ต.ค. 61 120 กผว.

13 หมูท่ี ่3 ต.หนองบวั อ.หนองบวั จ.นครสวรรค์ 0.545                     กผว.

14 ม.1 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 0.189                     กผว.

15 บ้านน า้พงุเหนือ ถึง บ้านดงข่อย ต.วดัป่า  อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 1.890                     กผว.

16 หมูบ้่านโฮมแลนด์ ซอย 20 ม. 12 ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ 0.539                     0.409       0.409      7 พ.ค. 61 20 มิ.ย. 61 45 กผว.

17 ม.5,16,11,20 ต.ส าโรงชยั อ.ไพศาล ีจ.นครสวรรค์ 3.000                     กผว.

18 บ้านโสก ม.1,2,5 ต.บ้านโสก อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 2.835                     1.724       1.724      29 มิ.ย. 61 25 ธ.ค. 61 180 กผว.

19 ม.1 บ้านค้างภบิาล ต.พระธาตผุาแดง อ.แมส่อด จ.ตาก 2.820                     กผว.

20 ม.2,7 ต.ก าแพงดนิ อ.สามงา่ม จ.พิจิตร 2.162                     1.600       9 มิ.ย. 61 7 ส.ค. 61 60 กผว.

21 กลุม่บ้านหนองมะนาว ม.4  ต.ทพัทนั อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี 0.270                     0.267       0.267      9 เม.ย. 61 23 พ.ค. 61 45 กผว.

22 บ้านพนมรอก ม.1 ต.พนมรอก อ.ทา่ตะโก จ.นครสวรรค์ 1.130                     กผว.

23 ม.6 ต.หวัดง  อ.เมือง จ.พิจิตร 2.309                     1.489       1.489      2 มิ.ย. 61 31 ก.ค. 61 60 กผว.

24 สถานีต ารวจวงัน า้คู้ถึงโรงเรียนวดัไผห่ลงลาดเจริญ ม. 7 ต.วงัน า้คู้  อ.

เมือง จ.พิษณุโลก

1.092                     กผว.

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 5/11
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25 นิคมบ้านกร่างถึงทางเข้าวดัเกาะแก้ว ม. 3 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.

พิษณุโลก

1.296                     กผว.

26 อบต.หนองขาหยา่ง  ม.8 บ้านหนองกระเบือ้ง ต.หนองขาหยา่ง 

อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุยัธานี

1.328                     กผว.

27 ชมุชนฝ่ังคลองซอยวดัใน  ม.1,2,3 ต.ชนแดน  อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 0.465                     กผว.

28 มอ่นไม้ซาง ม.1 ต.บ้านดา่นนาขาม อ.เมือง จ.อตุรดติถ์ 0.260                     กผว.

29 ศนูย์ไปรษณีย์พิษณุโลกถึงตลาดผลติผลการเกษตรสหกรณ์ ม.4 

ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

1.946                     กผว.

30 ซอยบ้านนายม้อย ม่ิงเมือง , ซอยโคกส าโรง และ ซอยบ้านผู้ชว่ย 

ม.7 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0.142                     กผว.

31 หมูท่ี ่4 บ้านกรับพวงใต้ ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 0.458                     0.475       0.475      3 เม.ย. 61 1 มิ.ย. 61 60 กผว.

32 บริเวณทางไปบ้านกองทลู ม.6 ต.กองทลู อ.หนองไผ ่จ.เพชรบรูณ์ 1.250                     กผว.

33 ซอย 9 ต.ดงขยุ อ.ชนแดน จ.เพชรบรูณ์ 0.128                     กผว.

34 บริเวณ ม.2 ต.ทา่ฬอ่ อ.เมือง จ.พิจิตร 3.182                     กผว.

35 หมูบ้่านเป่ียมสขุ ม.6  ต.ทา่เสา อ.เมือง จ.อตุรดติถ์ 0.210                     กผว.

36 บ้านดอนใหญ่ ม. 2 ต.สวา่งอารมณ์ อ.สวา่งอารมณ์  จ.อทุยัธานี 0.380                     กผว.

37 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์ 0.148                     กผว.

38 ซอยยายนวล  ม.6  ต.ทา่เสา อ.เมือง จ.อตุรดติถ์ 0.370                     กผว.

39 บ้านพี ้หมูท่ี ่7 ถนนสระบรีุ-หลม่สกั ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบรูณ์ จ.

เพชรบรูณ์

1.620                     กผว.

รวม

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 6/11
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แผนงานที่ 5-7 แผนงานการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management: BCM)

 - ทบทวนและปรับปรุงข้อมลูแผนบริหารความตอ่เน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan: BCP) ให้เป็นปัจจบุนัและฝึกซ้อมแผนฯ 

ทกุปี อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

ยุทธศาสตร์ที่ 6.บริหารจัดการลดน า้สูญเสียอย่างเป็นระบบ

แผนงานที่   6-1 แผนงานการจัดการน า้สูญเสียเชิงกายภาพ 
(DMA และปรับปรุงเส้นท่อ)

       6-1-1 ตดิตัง้อปุกรณ์และระบบ DMA 

(ด าเนินการโดย กปภ.ผู้ใช้น า้ไมเ่กิน 15,000 ราย)

10.705                   

       6-1-1 ตดิตัง้อปุกรณ์และระบบ DMA 

(กปภ.จ้างบริหาร,ผู้ใช้น า้มากกวา่ 15,000 ราย)

-                        

       6-1-2 ปรับปรุงเส้นทอ่ทีช่ ารุดและเสือ่มสภาพ 

(ด าเนินการโดย กปภ.ผู้ใช้น า้ไมเ่กิน 15,000 ราย)

444.659                 

       6-1-2 ปรับปรุงเส้นทอ่ทีช่ ารุดและเสือ่มสภาพ 

(กปภ.จ้างบริหาร,ผู้ใช้น า้มากกวา่ 15,000 ราย)

-                        

       6-1-3 กิจกรรมเฝ้าระวงัและส ารวจหาน า้สญูเสยีเชิงรุก

            - สาขาทีมี่ผู้ใช้น า้มากกวา่ 15,000 ราย 116.000      

            - สาขาทีมี่ผู้ใช้น า้น้อยกวา่ 15,000 ราย 34.000        

            - กปภ. จ้างเอกชนบริหารจดัการ

       6-1-4 คา่ซอ่มทอ่ (กปภ. ด าเนินการเอง) 100.000      

 - กรจ.10 1.74898      0.43731   0.43731  

 - กปภ.สาขานครสวรรค์ 0.14500      0.01350   0.01350  

 - กปภ.สาขาทา่ตะโก 0.17400      0.16885   0.16885  

 - กปภ.สาขาลาดยาว 0.01400      0.01400   0.01400  

 - กปภ.สาขาพยหุะครีี 0.12100      0.12066   0.12066  

 - กปภ.สาขาชยันาท 0.20375      0.16522   0.16522  

 - กปภ.สาขาอทุยัธานี 0.27780      0.24702   0.24702  

 - กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.25000      0.24783   0.24783  

 - กปภ.สาขาขาณุวรลกัษบรีุ 0.27300      0.23367   0.23367  

 - กปภ.สาขาตาก 0.32950      0.27801   0.27801  

 - กปภ.สาขาแมส่อด 0.88075      0.70959   0.70959  

 - กปภ.สาขาสโุขทยั 0.38900      0.38045   0.38045  

 - กปภ.สาขาทุง่เสลีย่ม 0.11670      0.09895   0.09895  

 - กปภ.สาขาศรีส าโรง 0.06770      0.06720   0.06720  

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 7/11
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สัญญา/
ปรับปรุง
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แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

แผนปฏิบัติการ ปี 2560
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
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ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2561)
งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยงัไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

ระหว่างด าเนินการ
แล้วเสร็จยกเลิก

 - กปภ.สาขาสวรรคโลก 0.18850      0.18567   0.18567  

 - กปภ.สาขาศรีสชันาลยั 0.14514      0.13543   0.13543  

 - กปภ.สาขาอตุรดติถ์ 0.19665      0.19554   0.19554  

 - กปภ.สาขาพิษณุโลก 0.30520      0.29399   0.29399  

 - กปภ.สาขานครไทย 0.14485      0.08553   0.08553  

 - กปภ.สาขาพิจิตร 0.71500      0.64472   0.64472  

 - กปภ.สาขาบางมลูนาก 0.05890      0.05700   0.05700  

 - กปภ.สาขาตะพานหนิ 0.43200      0.42296   0.42296  

 - กปภ.สาขาเพชรบรูณ์ 0.40000      0.19465   0.19465  

 - กปภ.สาขาหลม่สกั 0.13539      0.10210   0.10210  

 - กปภ.สาขาชนแดน 0.08340      0.06396   0.06396  

 - กปภ.สาขาหนองไผ่ 0.34800      0.34017   0.34017  

 - กปภ.สาขาวเิชียรบรีุ 0.28580      0.28152   0.28152  

รวม 8.43000     6.18549   6.18549 

       6-1-5 กิจกรรมบ ารุงรักษาอปุกรณ์ DMA และอปุกรณ์ทอ่จา่ยน า้

             กปภ. ด าเนินการเอง 20.000        

          กปภ. จ้างเอกชนบริหารจดัการ -                        

       6-1-6 จดัหาเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกิจกรรมหาน า้สญูเสยี -                        

       6-1-7 พฒันา DMA เพ่ือบริหารจดัการน า้สญูเสยี (จ้างบริหาร) .

       6-1-8  โครงการปรับปรุงเส้นทอ่ (เงินอดุหนนุรัฐบาล)

 - กปภ.สาขาตะพานหนิ อ.ตะพานหนิ-ทบัคล้อ จ.พิจิตร 14.381                   14.131     14.131    15 ธ.ค. 59 12 มิ.ย. 60 180 กผว.

แผนงานที่  6-2 แผนงานจัดการน า้สูญเสียเชิงพาณิชย์ 
(มาตรวัดน า้)

       6-2-1 การเปลีย่นมาตรวดัน า้

      เปลีย่นมาตรวดัน า้ ตามวาระขนาดเลก็ ½” ทีมี่อายมุากกวา่ 10 ปี

 -กปภ. เขต 10 นครสวรรค์ 2.353          กรจ.

       6-2-2 บ ารุงรักษา ล้างมาตร ตามวาระ

       บ ารุงรักษา ล้างมาตรวดัน า้ ตามวาระ ขนาดเลก็ 1/2”-1” ก าหนด 5

 ปี
 -กปภ. เขต 10 นครสวรรค์ 1.560          กรจ.

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 8/11
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รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2561)
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       6-2-4 ปรับปรุงมาตรวดัน า้หลกั

             กปภ. ด าเนินการเอง

 -งานตดิตัง้มาตรวดัน า้ขนาด Ø 400 มม. แบบ Ultrasonic Flow Meter 

(Clamp On Type) กปภ.สาขาหลม่สกั (สถานีสบูน า้ดบิแรงต ่า อา่งเก็บ

น า้ห้วยขอนแก่น)

0.413                     0.400       0.400      13 ก.ย. 61 26 พ.ย. 61 75 กรจ.

แผนงานที่  7-1 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ
หน่วยงานภายนอก

 - ขยายความร่วมมือทีเ่ก่ียวข้องกบักิจการประปาระหวา่ง กปภ.กบั

องค์กรตา่งๆ เพ่ือชว่ยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับน า้ประปาที่

มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน

0.200          กรจ./

กปภ.สาขา

3 ด้านการ
บริการลูกค้า

แผนงานที่ 8-1 เสริมสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า

       8-1-1 โครงการประปาทนัใจ ระยะ 2

 - จดัหาเสือ้แจ็คเก็ตให้มิสเตอร์ประปา 0.300          สสล./

กปภ.สาขา

       8-1-3 โครงการส านกังานประปาทนัสมยั ระยะ 2 

(ปรับปรุงอาคารส านกังาน สาขา)

แผนงานที่ 9-1 ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน : เน้นการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนโดยรอบ

       9-1-1 โครงการการประปาสว่นภมิูภาครักษ์ชมุชน

(กปภ.ข.10 มี 9 โครงการ)

30.000        สสล./

ฝผค./

กปภ.ข.

10/กปภ.

สาขา

 - ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ตามหลกัเกณฑ์ที ่กปภ. ก าหนดเพ่ือเป้าหมาย

ในกระบวนงานของ กปภ. พฒันาชมุชนร่วมกบั อปท. และผู้ มีสว่นได้สว่น

เสยี และเพ่ือการสง่เสริมกิจการประปา

1 ปรับปรุงซอ่มแซมห้องน า้ โรงเรียนบ้านวงัทา่ด ี(กปภ.สาขาหนองไผ)่ 0.090          0.096       0.090      กรจ./

กปภ.สาขา

2 ปรับปรุงซอ่มแซมสนามเดก็เลก็ โรงเรียนบ้านกลาง (กปภ.สาขาหนองไผ)่ 0.070          0.075       0.070      กรจ./

กปภ.สาขา

3 ปรับปรุงซอ่มแซมเคร่ืองออกก าลงักาย สนามกีฬา และลานกีฬาประจ า

หมูบ้่าน (กปภ.สาขาหนองไผ)่

0.140          0.158       0.140      กรจ./

กปภ.สาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บริการ
น า้ประปาที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 8. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านคุณภาพ
น า้ประปาและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 9. รักษาสิงแวดล้อม และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชนโดยรอบ

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 9/11
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ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2561)
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4 โครงการน า้ดืม่สะอาดเพ่ือประชาชน  โรงเรียนบ้านหนองจิก (กปภ.

สาขาก าแพงเพชร)

0.106          0.113       0.113      กรจ./

กปภ.สาขา

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 10/11
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แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2560
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

แผนปฏิบัติการ ปี 2560
ระยะเวลาด าเนินโครงการ

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2561)
งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ยงัไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

ระหว่างด าเนินการ
แล้วเสร็จยกเลิก

5 โครงการน า้ดืม่สะอาดเพ่ือประชาชน ชมุชนวดัหนองจิก (กปภ.สาขา

ก าแพงเพชร)

0.070          0.081       0.070      กรจ./

กปภ.สาขา

6 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ วดัหนองจิก (กปภ.สาขา

ก าแพงเพชร)

0.106          0.113       0.113      กรจ./

กปภ.สาขา

7 จดัหาเคร่ืองออกก าลงักาย (กปภ.สาขาตาก) 0.210          0.231       0.210      กรจ./

กปภ.สาขา

8 ปรับภมิูทศัน์ ก่อสร้างศาลาชมววิสวนสาธารณะพระยาลไิท ในพืน้ที่

ส านกังานเทศบาลเมืองศรีสชันาลยั (กปภ.สาขาศรีสชันาลยั)

0.300          0.316       0.270      กรจ./

กปภ.สาขา

9 ขอใช้ทีด่นิกรมป่าไม้ เพ่ือสร้างสถานีจา่ยน า้ประดาง 0.200          ฝผค./กผว.

รวม 1.292          1.185       1.077      

แผนงานที่ 9-2 ด้านรักษาส่ิงแวดล้อม : เน้นการปลูกป่าต้นน า้
และประหยัดทรัพยากรน า้

      9-2-1  โครงการครอบครัวประหยดัน า้เทดิพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

 - จดักิจกรรมรณรงค์ประหยดัในโรงเรียนภาคเีครือข่าย, รับสมคัร

นกัเรียนเป็นแกนน ารณรงค์ประหยดัน า้ และรับสมคัรครอบครัวเข้าร่วม

โครงการ

3.000          สสล./

กปภ.ข./

กปภ.สาขา

      9-2-2  โครงการการประปาสว่นภมิูภาคปลกูป่าต้นน า้เพ่ือแผน่ดนิ

เทดิพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าสริิ

กิต์พระบรมราชินีนารถ

 - ร่วมกบักรมชลประทาน/กรมป่าไม้ก าหนดพืน้ทีป่ลกูป่าต้นน า้ผืนใหญ่ 

2,000 ไร่

2.000          กปภ.ข.3

4 ด้านการเงนิ

แผนงานที่ 10-1 ควบคุมค่าใช้จ่าย

      10-1-1 ควบคมุคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน

 - คณะท างานจดัท าแผนงานควบคมุคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน โดย

ก าหนดมาตรการแผนปฏบิตักิารควบคมุคา่ใช้จา่ยอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือ

สร้างจิตส านกึให้กบัพนกังานและลกูจ้าง นอกจากนีต้ดิตาม ประเมินผล 

และรายงานให้ ผวก.ทราบ  

0.120          ฝวง./ฝงบ.

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการด าเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน 11/11


