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แผนงานที่ 4-3 เฝ้าระวังแหล่งน า้ดิบ

4-3-1 โครงการสถานีตรวจวัดน า้ดิบ [Telemetering]

กปภ.ข.10 งานซ่อมแซมระบบสถานีตรวจวัดน า้ดิบ
[Telemetering

1  - กปภ.สาขาพิจิตร 0.200         

2  - กปภ.สาขาแม่สอด 0.200         

3  - กปภ.ส าขาพยหุะ คีรี 0.200         

แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิต
จ่ายตามหลัก WSP

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

กปภ.เขต 10 นครสวรรค์ โครงการจัดการน า้สะอาด [Water
 Safety Plan:WSP] กปภ.สาขาในสังกัด

5.000         

1  - กปภ.สาขาท่าตะโก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 1.300           

2  - กปภ.สาขาหนองไผ ่(แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 1.200           

3  - กปภ.สาขาวเิชียรบุรี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 2.500           

* กปภ.เขต 10 นครสวรรค์ งานซ่อมแซมระบบกรองน า้และ
เปล่ียนกรวดทรายกรอง

7.200       

1 กปภ.สาขานครสวรรค์ (หน่วยบริการ) 0.270         

2 กปภ.สาขาลาดยาว (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.180         

3  กปภ.สาขาอทุยัธานี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.360         

4  กปภ.สาขาก าแพงเพชร (แม่ข่าย) 0.490         

5 กปภ.สาขาตาก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.820         

6  กปภ.สาขาแม่สอด  (แม่ข่าย) 1.070         

7 กปภ.สาขาสวรรคโลก (แม่ข่าย) 0.270         

8  กปภ.สาขาศรีสชันาลยั (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.355         

9 กปภ.สาขาอตุรดิตถ์ (หน่วยบริการ) 0.160         

10  กปภ.สาขาพิษณโุลก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.820         

11  กปภ.สาขานครไทย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.270         

12  กปภ.สาขาพิจิตร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 1.070         

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

ยุทธศาสตร์ที่ 4  จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน า้ดิบให้เพียงพอ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน า้ให้เพียงพอ พร้อมทัง้ควบคุม
คุณภาพน า้ให้ได้มาตรฐาน

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ยกเลิก
ส ารวจ 
ออกแบบ

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เสนอขอใช้
งบประมาณ

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562

กปภ.ข 10

แผนปฏบิตัิการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ยังไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

1/1



หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไม่ด าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ยกเลิก
ส ารวจ 
ออกแบบ

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562

กปภ.ข 10

แผนปฏบิตัิการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ยังไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

13  กปภ.สาขาบางมลูนาก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.270         

14 กปภ.สาขาชนแดน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.170         

15 กปภ.สาขาหนองไผ ่(แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.270         

16 กปภ.สาขาวเิชียรบุรี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.355         

กปภ.เขต 10 นครสวรรค์ งานขุดลอกตะกอนดินจากการ
ผลิตน า้ประปา

6.800       

1  กปภ.สาขานครสวรรค์ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.610         

2  กปภ.สาขาท่าตะโก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.320         

3 กปภ.สาขาลาดยาว (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.160         

4 กปภ.สาขาพยหุะคีรี (หน่วยบริการ) 0.160         

5 กปภ.สาขาชยันาท (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.160         

6 กปภ.สาขาอทุยัธานี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.290         

7  กปภ.สาขาก าแพงเพชร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.460         

8 กปภ.สาขาขาณวุรลกัษบุรี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.290         

9 กปภ.สาขาตาก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.210         

10 กปภ.สาขาแม่สอด (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.220         

11 กปภ.สาขาสโุขทยั (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.140         

12 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.110         

13 กปภ.สาขาสวรรคโลก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.570         

14  กปภ.สาขาศรีสชันาลยั (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.040         

15 กปภ.สาขาอตุรดิตถ์ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.100         

16  กปภ.สาขาพิษณโุลก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.500         

17 กปภ.สาขานครไทย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.040         

18 กปภ.สาขาพิจิตร (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.390         

19  กปภ.สาขาบางมลูนาก (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.090         

20 กปภ.สาขาตะพานหิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.090         

21  กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.740         

22  กปภ.สาขาหลม่สกั (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.100         

23  กปภ.สาขาชนแดน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.130         

24  กปภ.สาขาหนองไผ ่(แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.160         

25  กปภ.สาขาวเิชียรบุรี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 0.720         

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้
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5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม 
[Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA]

1.810       

1 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.930         

2 กปภ.สาขาพิจิตร 0.880         

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

* กปภ.ข. 10 บ ารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 
(PLC)

0.100       

1 กปภ.สาขาลาดยาว -             

2 กปภ.สาขาพยหุะคีรี -             

3  กปภ.สาขาชยันาท 0.100         

4 กปภ.สาขาอทุยัธานี -             

5 กปภ.สาขาศรีสชันาลยั -             

6  กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ -             

7  กปภ.สาขาหลม่สกั -             

8 กปภ.สาขาชนแดน -             

9 กปภ.สาขาหนองไผ่ -             

10 กปภ.สาขาวเิชียรบุรี -             

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

* กปภ.เขต 10 นครสวรรค์ โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
[Preventive Maintenance: PM]

5.000         

1 กปภ.สาขาวเิชียรบุรี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) 5.000           

* กปภ.ข.10นครสวรรค์ โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
[Preventive Maintenance: PM]

1 กปภ.สาขานครสวรรค์ 0.150         

2  กปภสาขาท่าตะโก 0.200         

3 กปภ.สาขาลาดยาว 0.120         

4 กปภ.สาขาพยหุะคีรี 0.150         

5  กปภ.สาขาชยันาท 0.140         

6 กปภ.สาขาอทุยัธานี 0.230         

7 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.200         

8 กปภ.สาขาขาณลุกัษบุรี 0.110         

9 กปภ.สาขาตาก 0.160         

10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.190         

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้
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โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

11 กปภ.สาขาสโุขทยั 0.220         

12  กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม 0.060         

13 กปภ.สาขาศรีส าโรง 0.040         

14  กปภ.สาขาสวรรคโลก 0.110         

15  กปภ.สาขาศรีสชันาลยั 0.110         

16  กปภ.สาขาอตุรดิตถ์ 0.110         

17 กปภ.สาขาพิษณโุลก 0.310         

18  กปภ.สาขานครไทย 0.100         

19  กปภ.สาขาพิจิตร 0.260         

20 กปภ.สาขาบางมลูนาก 0.120         

21  กปภ.สาขาตะพานหิน 0.120         

22 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.180         

23 กปภ.สาขาหลม่สกั 0.060         

24 กปภ.สาขาชนแดน 0.080         

25  กปภ.สาขาหนองไผ่ 0.080         

26 กปภ.สาขาวเิชียรบุรี 0.160         

27 กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพน า้ 0.230         

 แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน า้

 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพืน้ที่ระดับภาค 
(ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

71.247       45.625         14.410       

• เงนิอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขาท่าตะโก (น.หนองบัว)

1 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 13 ต.หนองกลบั อ.หนองบวั 

จ.นครสวรรค์

0.183 0.170           0.170         

กปภ.สาขาชัยนาท

2 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย 

อ.เมือง จ.ชยันาท

0.250           0.231           0.231         

กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง)

3 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3 ต.หนองไผ ่

อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุยัธานี

0.996           0.593           0.593         

กปภ.สาขาบางมูลนาก

4 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ แยกครัวกาญจนา หมู่ 11 ต.เนิน

มะกอก อ.บางมลูนาก จ.พิจิตร

0.208           

กปภ.สาขาตาก

5 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หลงัวดัท่าช้าง หมู่ 4 

ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

0.140           0.133           0.133         

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

1/1



หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไม่ด าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ยกเลิก
ส ารวจ 
ออกแบบ

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562

กปภ.ข 10

แผนปฏบิตัิการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ยังไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองแบน)

6 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 12 บ้านถนนแยก ต.หนอง

กระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0.138           0.136           0.136         

กปภ.สาขาชัยนาท (น.หันคา)

7 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ริมถนน 3211 หน้าวดัห้วยซงุ - 

แยกหนองจิกโพรง ต.บ้านเช่ียน อ.หนัคา

 จ.ชยันาท

0.573           0.366           0.366         

กปภ.สาขาพิจิตร

8 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 4 ต.สากเหลก็ 

อ.สากเหลก็ จ.พิจิตร

1.605           0.900           0.900         

กปภ.สาขานครไทย (น.ชาติตระการ)

9  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ปลายหวัดบัเพลงิ ตรงข้ามตู้  CL

 หมู่ 9 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณโุลก

0.112           0.108           0.108         

กปภ.สาขาแม่สอด

10 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 ต.แม่ก ุอ.แม่สอด จ.ตาก 4.230           2.691           2.691         

กปภ.สาขาอุทัยธานี

11 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 4,หมู่ 5,หมู่ 7 

ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อทุยัธานี

0.314           0.311           0.311         

กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์)

12 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1-3 ต.สวา่งอารมณ์ อ.สวา่ง

อารมณ์ จ.อทุยัธานี

0.584           0.399           0.399         

กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง)

13 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ แยกวดัมงคลรัตนคีรี ถึงหน้า 

อบต.หนองไผ ่หมู่ 4 ต.หนองไผ ่อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุยัธานี

0.214           0.211           0.211         

กปภ.สาขาพิจิตร (น.วังกรด)

14 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1,3 ต.ดงป่าค า

 อ.เมือง  จ.พิจิตร

5.548           3.162           

 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง)

15 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 6 บ้านคเูมือง 

ต.ดงขวาง  อ.หนองขาหยา่ง จ.อทุยัธานี

0.356           0.353           0.353         

กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.ทัพทัน)

16 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ อบต.หนองยายดา หมู่ 5 ต.

หนองยายดา อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี

0.800           0.557           0.557         

กปภ.สาขาพิจิตร (น.หัวดง)

17  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 3  ต.ดงป่าค า 

อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

2.995           1.681           

กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.ตลุกดู่)

18 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หน่วยบริการตลกุดู่ หมู่ 6 ต.เขา

กวางทอง อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี

0.649           0.532           0.532         

กปภ.สาขาหล่มสัก

19 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 บ้านหนองบวัแก้ว ต.หลม่

เก่า อ.หลม่เก่า จ.เพชรบูรณ์

0.900           0.607           0.607         

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

1/1



หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไม่ด าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ยกเลิก
ส ารวจ 
ออกแบบ

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562

กปภ.ข 10

แผนปฏบิตัิการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ยังไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

กปภ.สาขาก าแพงเพชร (น.หนองปลิง)

20 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บริเวณชมุชนท่อทองแดง (ป่า

แดง)    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร

0.540           0.362           0.362         

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์

21 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยจา่อร่าม ต.ชอนไพร อ.เมือง 

จ.เพชรบูรณ์

0.460           0.457           0.457         

กปภ.สาขาตะพานหิน

22 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บ้านหนองแก,หมู่ 11 บ้าน

หนองโสน ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

3.010           1.962           

กปภ.สาขาหนองไผ่

23 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านคลองล าบวัน้อย ต.บวั

พฒันา อ.หนองไผ ่จ.เพชรบูรณ์

0.561           0.383           0.383         

กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.ทับกฤช)

24 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หลงัวดัคลองปลากด (นอก) ถึง

สะพานข้ามแม่น า้น่าน ต.พนัลาน อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค์

0.554           0.392           0.392         

กปภ.สาขาตาก

25  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2,3 ต.หนองบวัเหนือ อ.เมือง

   จ.ตาก

4.250           2.448           

กปภ.สาขาตาก (น.สามเงา)

26  คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หน่วยสง่เสริมการเกษตรและ

สหกรณ์ที่ 3 ต.วงัหมนั อ.สามเงา จ.ตาก

1.122           0.677           0.677         

กปภ.สาขาหล่มสัก

27 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 5 ต.หลม่เก่า อ.หลม่เก่า จ.

เพชรบูรณ์

0.950           0.719           0.719         

กปภ.สาขานครไทย

28 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ แยกภหูินร่องกล้า หมู่ 27 ต.

หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณโุลก

0.259           0.251           0.251         

กปภ.สาขาก าแพงเพชร

29 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บริเวณหลงัโรงเรียนอนบุาล

ก าแพงเพชร ต.สระแก้ว อ.เมือง  จ.ก าแพงเพชร

0.143           0.141           0.141         

กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.ทัพทัน)

30 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ บ้านหนองโรง หมู่ 1,2,3  ต.ทุ่งนา

ไทย อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี

2.286           1.422           1.422         

กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง)

31 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 ต.หนองขาหยา่ง อ.หนอง

ขาหยา่ง จ.อทุยัธานี

0.445           0.442           0.442         

กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.บางม่วง-หนองเบน)

32 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 ต.

หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

0.203           0.201           0.201         

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี

33 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 1 ต.พเุตย อ.วเิชียรบุรี จ.

เพชรบูรณ์

0.260           0.259           0.259         

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

1/1



หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไม่ด าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ยกเลิก
ส ารวจ 
ออกแบบ

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562

กปภ.ข 10

แผนปฏบิตัิการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ยังไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.เก้าเลีย้ว)

34 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ หมู่ 2 บ้านสนัเนิน ต.บางเคียน 

อ.ชมุแสง จ.นครสวรรค์

0.409           0.406           0.406         

กปภ.สาขาก าแพงเพชร

35 คา่วางท่อขยายเขตจ าหน่ายน า้ ต.ท่าขนุราม อ.เมือง จ.

ก าแพงเพชร

35.000         21.962         

แผนงานที่ 5-7 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง ISO 
9001

1 กปภ.ข. 1-10 เสนอรายช่ือ กปภ.สาขา กปภ.ข.ละ 2 แห่ง รวม 20

 แห่ง เข้าร่วมโครงการ แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง TOR โครงการฯ

 และด าเนินการจ้างที่ปรึกษาด าเนินงานตามขอบเขตของงานใน 

TOR และ กปภ.สาขา 20 แห่ง ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015

10.000       

- กปภ.สาขาก าแพงเพชร

- กปภ.สาขาพิจิตร

แผนงานที่ 6-1 การจัดการน า้สูญเสียเชิงกายภาพ [DMA 
และปรับปรุงเส้นท่อ]

6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ช ารุดและเส่ือมสภาพ

* แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน า้

 เงนิรายได้ 9.874           

กปภ.สาขาแม่สอด

1  งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าส านักงาน กปภ.สาขาแม่สอด 0.833           0.833           

กปภ.สาขาก าแพงเพชร

2 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนซอยโรงเรียนวชัระ ต.ในเมือง 0.750           0.562           

กปภ.สาขาศรีส าโรง

3 - งานปรับปรุงเส้นท่อ ต.เกาะตาเลีย้ง 1.030           

กปภ.สาขาพิจิตร

4 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณแยกโรงพยาบาลพิจิตรถึงแยกหมอ

เลีย้ง

2.000           1.682           

กปภ.สาขานครสวรรค์ (น.เก้าเลีย้ว)

5 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าบริษัทกล้าแกร่ง จ ากดั ต.มหาโพธ์ิ

 อ.เก้าเลีย้ว

0.476           0.378           0.378         

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (น.ศรีเทพ)

6 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านพกัหลงัอ าเภอ ม.13  ต.สระกรวด

 อ.ศรีเทพ

0.167           0.166           0.166         

7  งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยยอ่ยที่ 1 ระหวา่ง ซอย 8-6 ม.15  

    ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ

0.124           

8 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล 9 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ 0.157           

9  งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเช่ือม 18-22 ก่อนถึงโรงน า้ ต.

สระกรวด อ.ศรีเทพ

0.076           0.076           0.076         

10 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยยอ่ย 1 ซอย 18 ต.สระกรวด  อ.ศรี

เทพ

0.081           0.080           

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน า้สูญเสียอย่างเป็นระบบ
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หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไม่ด าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ยกเลิก
ส ารวจ 
ออกแบบ

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562

กปภ.ข 10

แผนปฏบิตัิการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ยังไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

11 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยยอ่ย 2 ซอย 18 ต.สระกรวด อ.ศรี

เทพ

0.080           0.078           

กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.ลานสัก)

12  งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ อ.ลานสกั 2.000           

กปภ.สาขาพิจิตร

13 งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน่วยสากเหลก็ถึงแยกสากเหลก็ 2.100           1.269           1.269         

6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน า้สูญเสีย 5.000       

1 กปภ.สาขานครสวรรค์ (ปีที่ 16-17)* 5.000         

6-1-3  งานจ้างส ารวจน า้สูญเสียเชิงรุก ALC 10.000      

1 กปภ.เขต 10 10.000       

6-1-4  งบท าการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน า้สูญเสียเชิงรุก 10.000      

1 กปภ.เขต 10 10.000       

แผนงานที่ 6-2 การจัดการน า้สูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัด
น า้]

6-2-2 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาตรวัดน า้ 3.306       

1 กปภ.ข. 10 จ านวน 7,600 เคร่ือง 3.306         

6-2-3 ล้างมาตรวัดน า้ ตามวาระ ขนาดเล็ก 1/2”-1” 1.980       

* กปภ.เขต 10 1.980       

1 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 1,500 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
0.225         

2 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 1,500 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาพยหุะคีรี อ.พยหุะคีรี จ.นครสวรรค์
0.225         

3 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 1,200 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาชยันาท อ.เมือง จ.ชยันาท
0.180         

4 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 1,500 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาสโุขทยั อ.เมือง จ.สโุขทยั
0.225         

5 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 800 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาสวรรคโลก  อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั
0.120         

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้
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หมายเหตุ
1.เหตผุลทีย่กเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทีย่งัไม่ด าเนินการ
4. เหตผุลทีช่ะลอโครงการและแนวทาง

ด าเนินงาน

5.เลขที ่มท.ทีป่รับปรุงงบฯ
6.วนัทีเ่สนอขอหรือได้รับ

งบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31)

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ระหว่างด าเนินการ

แล้วเสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ยกเลิก
ส ารวจ 
ออกแบบ

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัดจ้าง

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้ รับจ้าง

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2562

กปภ.ข 10

แผนปฏบิตัิการ ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2562)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม
ยังไม่
ด าเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่ายจริง ได้รับจัดสรร

6 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 800 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาศรีสชันาลยั อ.ศรีสชันาลยั จ.สโุขทยั
0.120         

7 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 1,800 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาพิษณโุลก อ.วงัทอง จ.พิษณโุลก
0.270         

8 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 1,800 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาพิจิตร อ.เมือง  จ.พิจิตร
0.270         

9 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 1,500 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาเพชรบูรณ์  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์
0.225         

10 โครงการงานล้างมาตรวดัน า้ ขนาดเลก็ 1/2" - 1" จ านวน 800 

เคร่ือง

การประปาสว่นภมิูภาคสาขาวเิชียรบุรี อ.วเิชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์
0.120         

แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือ 
หน่วยงานภายนอก

1 ขยายความร่วมมือที่เก่ียวข้องกบักิจการประปาระหวา่งกปภ.กบั

องค์การตา่งๆเพ่ือชว่ยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับ

น า้ประปาที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการด าเนินงานเกิดจริงแต่ละเดือน

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อ
ให้บริการน า้ประปาที่มีคุณภาพ

รวม
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