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หมายเหตุ
1.เหตุผลที่ยกเลิก
2.โครงการทดแทน
3. เหตุผลที่ยังไม่ดําเน ินการ
4. เหตุผลที่ชะลอโครงการ
และแนวทางดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่ปร ับปรุงงบฯ
6.วันที่เสนอขอหรือได้ร ับ
งบประมาณ
7.อื่นๆ

  (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
แผนงาน  4-1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน ํา้
* เงนิอุดหนุน  : เงนิกู้ (50:50)
กปภ.สาขาฝาง (น.แมอ่าย) อ.แมอ่าย จ.เชียงใหม่ 12.823         1         ยังติดปัญหาเรื่ อง

ขอบเขตที่ด ินที่ จะ
ดําเน ินการ

แผนงาน  5-2 ปรับปรุงประสทิธ ิภาพระบบผลติจ่ายตามหลักการจัดการ
 น ํา้สะอาด (WSP) และการบํารุงรักษาเชงิป้องกัน  (PM)
5-2-1 โครงการจัดการน ํา้สะอาด (Water Safety Plan: WSP)
โครงการขุดลอกสระพักตะกอน  กปภ.เขต 9 31.110     

1 กปภ.สาขาแมส่ะเรียง งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 0.520        1         

2 กปภ.สาขาแมฮ่่องสอน งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 0.520        1         
3 กปภ.สาขาสนักาแพง งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 1.470        1         
4 กปภ.สาขาเชียงใหม ่งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 8.420        1         
5 กปภ.สาขาจอมทอง งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 1.360        1         
6 กปภ.สาขาลาพูน งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 3.370        1         
7 กปภ.สาขาฝาง งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 1.900        1         
8 กปภ.สาขาลาปาง งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 7.300        1         
9 กปภ.สาขาเถิน งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 2.500        1         

10 กปภ.สาขาน่าน งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 2.600        1         
11 กปภ.สาขาพาน งานปรับปรุงถงักรองและเปลี่ยนทรายกรอง 1.150        1         

แผนงาน  5-5 วางท่อขยายเขตจ่ายน ํา้ 52.656          
* เงนิอุดหนุน 44.350         

1 บ้านสบเตี๊ยะ หมู ่1 และหมู ่2 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 3.960            2.047       1         
2 บ้านร่องจ้อง ซอย 8 ม.9 ต.ทา่วังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 0.380            0.391       1         
3 เทศบาลแมจ่ั๊วะ ซอย 22 ม.5 ต.แมจ่ั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ 0.160            0.117       1       
4 บ้านแมก่ลางลุม่ (ซอยป่าพล)ู ม.4 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 0.327            0.327       1       
5 บ้านห้วยหลอ่ หมู ่๒ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 0.248            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ

จังหวัด 60 แล้ว
6 บ้านจอมกิตติ ซอย 5 และซอย 6 หมูท่ี่ 13 ต.แมย่วม อ.แมส่ะเรียง 
จ.แมฮ่่องสอน

0.225            0.224       1       

7 บ้านร่องจ้อง ซอย 6 ม.9 ต.ทา่วังทอง อ.เมืองจ.พะเยา 0.392            0.382       1         

ด้านการ
ผลติจ่ายนํา้

ยุทธศาสตร์  4 จัดหาและบร ิหารจัดการ  แหล่งน ํา้ด ิบให้ เพียงพอ

ยุทธศาสตร์  5 ผลติจ่ายน ํา้ให้ เพียงพอ  พร้อมทัง้ควบคุมคุณภาพน ํา้ให้ได้
มาตรฐาน

เสนอขอ
ใช้

งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด
จ้าง

ระหว่างดําเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอทํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง ยกเลิก

เสนอขอ
ใช้

งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด
จ้าง

สํารวจ 
ออกแบ

บ

งบลงทุน งบทาํการ งบลงทุน งบทาํการ

ยังไม่
ดําเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏบิัตกิาร   ประจําปี 2561
กปภ.เขต 9

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
แผนปฏิบ ัต ิการ  ปี 2561

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท ี่...30 ธนัวาคม 2560................... )

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงงาน /กิจกรรม

1/1



หมายเหตุ
1.เหตุผลที่ยกเลิก
2.โครงการทดแทน
3. เหตุผลที่ยังไม่ดําเน ินการ
4. เหตุผลที่ชะลอโครงการ
และแนวทางดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่ปร ับปรุงงบฯ
6.วันที่เสนอขอหรือได้ร ับ
งบประมาณ
7.อื่นๆ

  (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)

เสนอขอ
ใช้

งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด
จ้าง

ระหว่างดําเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอทํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง ยกเลิก

เสนอขอ
ใช้

งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด
จ้าง

สํารวจ 
ออกแบ

บ

งบลงทุน งบทาํการ งบลงทุน งบทาํการ

ยังไม่
ดําเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏบิัตกิาร   ประจําปี 2561
กปภ.เขต 9

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
แผนปฏิบ ัต ิการ  ปี 2561

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท ี่...30 ธนัวาคม 2560................... )

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงงาน /กิจกรรม

8 บ้านเข้าซ้อน ม.1 ต.ไหลห่ิน อ.เกาะคา จ.ลําปาง 1.274            1.002       1       
9 บ้านป่าแฝก อ.แมใ่จ จ.พะเยา บ้านรองคต ต.ทานตะวัน อ.พาน 
จ.เชียงราย

3.297            1         ขอแก้ไขชื่อโครงการ

10 บ้านร่องจ้อง ซอย 5  ม.9 ต.ทา่วังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 0.547            1         ขอแก้ไขชื่อโครงการ
11 ซอย3 - ซอย5 ม.3 จําป่าหวายหลงัตลาดเครือวัลย์ ต.จําป่าหวาย อ.เมือง 

จ.พะเยา
0.416            0.388       1         

12 บ้านวังหิน  หมู ่6  ต.เถินบรุี  อ.เถิน   จ.ลําปาง 0.279            1         ยกเลิก เนื่องจากได้งบฯ
ท้องถิ่นแล้ว

13 ถนนเฉลิมพระเกียรติหลงัศาลากลางจังหวัดแมฮ่่องสอน ต.จองคํา อ.เมือง 
จ.แมฮ่่องสอน

0.276            0.259       1         

14 ถนนบ้านห้วยงู  หมูท่ี่ 4 และบ้านห้วยงูกลาง หมูท่ี่ 9 ต.สนัทราย อ.ฝาง 
จ.เชียงใหม่

3.287            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ
จังหวัด 60 แล้ว

15 บ้านร่องคต หมู ่1 ต.ทานตะวัน อ.พาน  จ.เชียงราย 0.271            1         
16 บ้านหนองบวั หมู ่6  ต.ล้อมแรด  อ.เถิน  จ.ลําปาง 0.460            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ

จังหวัด 60 แล้ว
17 บ้านใหมส่ามคัคีและบ้านวังดิน ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 3.960            0.729       1         
18 วัดศรีบญุเรือง ถงึโรงเรียนผดุงวิทย์ ต.สบตุ๋ย บอ่แฮ้ว อ.เมือง  จ.ลําปาง 1.683            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ

จังหวัด 60 แล้ว
19 บ้านก้าวนคร ม.12 ต.ห้วยข้าวกํ่า อ.จุน จ.พะเยา 0.410            0.409       1       
20 ซอย 2 รัชดา ม.15 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 0.267            0.234       1       
21 หมูท่ี่ 3 ต.ทุง่ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 0.705            1         ประชาชนในพืน้ที่มี

ประปาหมูบ่้านแล้ว
22 บ้านดอนมลู ม.4 และ ม.9 ต.ดอนมลู อ.สงูเมน่ จ.แพร่ 0.554            1         
23 บ้านนํา้โค้ง ม.4 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 0.558            1         
24 พืน้ที่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน 1.584            1.056       1       
25 หมูท่ี่ 1 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 0.204            1         ยกเลิก เนื่องจากได้งบฯ

ท้องถิ่นแล้ว
26 หมทูี่ 4 ต.ทุง่ศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 0.193            0.181       1       
27 ชุมชนบ้านหนนุ ม.6 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 0.901            1       
28 ภิรมย์วิลลา่ - บ้านเหลา่ ม.5 และ 8 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 4.950            1         

1/1



หมายเหตุ
1.เหตุผลที่ยกเลิก
2.โครงการทดแทน
3. เหตุผลที่ยังไม่ดําเน ินการ
4. เหตุผลที่ชะลอโครงการ
และแนวทางดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่ปร ับปรุงงบฯ
6.วันที่เสนอขอหรือได้ร ับ
งบประมาณ
7.อื่นๆ

  (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)

เสนอขอ
ใช้

งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด
จ้าง

ระหว่างดําเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

ประมา
ณราคา

หา
ผู้รับจ้าง

รอทํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง ยกเลิก

เสนอขอ
ใช้

งบประมาณ

ได้รับ
งบประมาณ
จัดซือ้จัด
จ้าง

สํารวจ 
ออกแบ

บ

งบลงทุน งบทาํการ งบลงทุน งบทาํการ

ยังไม่
ดําเนิน
การ

ชะลอ
โครงการได้รับจัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏบิัตกิาร   ประจําปี 2561
กปภ.เขต 9

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
แผนปฏิบ ัต ิการ  ปี 2561

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท ี่...30 ธนัวาคม 2560................... )

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงงาน /กิจกรรม

29 บ้านศรีดอนไชย-กอกชุม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 4.158            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ
จังหวัด 60 แล้ว

30 บ้านป่าดํา ม.13 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง  จ.ลําพูน 0.594            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ
จังหวัด 60 แล้ว

31 ชุมชนบ้านหนนุ ต.ปง อ.ปง  จ.พะเยา 0.743            1         
32 บ้านดอนแก้ว ม.4 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 0.124            0.124       1       
33 บ้านโฮ่ง ม. 2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลําพูน 0.644            1         ยกเลิกเนื่องจากได้รับงบ

ฯปี 59 แล้ว
34 ปลายทอ่โครงการอรสิริน บิสซิเนส เซ็นเตอร์3 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ไชย

สถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
6.320            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ

จังหวัด 60 แล้ว
* เงนิกู้ 8.306          

1 บ้านสองแควใต้ หมูท่ี่ 2 (ด้านขวาทาง) ต.นาแก้ว อ.เกาะคา  จ.ลําปาง 1.809            1         
2 พืน้ที่ ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1.280            1         
3 บ้านสระนิคม ม.20 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1.472            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ

จังหวัด 60 แล้ว
4 หมูท่ี่ 3 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 1.105            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ

จังหวัด 60 แล้ว
5 บ้านแมม่าวขีเ้หลก็ ม.1,3 ต.มอ่นปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1.120            1         ยกเลิกเนื่องจากได้งบฯ

จังหวัด 60 แล้ว
6 ถนนพญาพล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 1.520            1         ขอยกเลิกเนื่องจากไมม่ี

การขยายตัวของชุมชน

แผนงาน  6-1 การจัดการน ํา้สูญเสียเชงิกายภาพ  (DMA และปรับปรุง
เส้นท่อ )
6-1-3 จ้างบร ิหารจัดการน ํา้สูญเสีย (จ้างบร ิหารจัดการ)

1 จ้างบริหารจัดการ 159.482    
6-1-3 จ้างบร ิหารจัดการน ํา้สูญเสีย (กปภ.ดําเน ินการเอง)

1 กปภ.ดําเนินการเอง 100.000    

แผนงาน  7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร  หรือหน่วยงานภายนอก
1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกบักิจการประปาระหว่างกปภ.กบัองค์การต่างๆ
เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ และได้รับนํา้ประปาที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์  7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้บร ิการน ํา้ประปา
ที่มีคุณภาพ

รวม

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดําเน ินงานเกดิจร ิงแต่ละเดือน

ยุทธศาสตร์  6 บร ิหารจัดการลดน ํา้สูญเสียอย่างเป็นระบบ
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