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หมายเหตุ
1.เหตผุลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลที่ยังไม่ดําเนินการ
4. เหตผุลที่ชะลอโครงการและ
แนวทางดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่ปรับปรุงงบฯ
6.วนัที่เสนอขอหรือได้รับ
งบประมาณ
7.อื่นๆ
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แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธ ิภาพระบบ
ผลิตจ่ายตามหลัก WSP

5- 2-1 โครงการจัดการนํา้สะอาด [Water Safety Plan :
 WSP ]
กปภ.เขต 9 เชียงใหม่ โครงการจัดการนํา้สะอาด 
[Water Safety Plan :WSP ] กปภ.สาขาในสังกัด

5.000       

1 กปภ.สาขาแพร่ 5.000         3.750         1       
* กปภ.เขต 9 เชียงใหม่ งานปรับปรุงถังกรองและ
เปลี่ยนทราย

19.000     4.892      

1 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 9.220       -           1         เปลี่ยนเป็นระบบ Underdrain 
ซึ่งต้องใช้งบลงทนุในการ
ดําเนินการ

2  กปภ.สาขาแม่แตง 0.690       0.273       1       1         
3  กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 1.140       -           1         เปลี่ยนเป็นระบบ Underdrain 

ซึ่งต้องใช้งบลงทนุในการ
ดําเนินการ

4 กปภ.สาขาเกาะคา 0.570      0.567      1      
5 กปภ.สาขาร้องกวาง 0.720      0.683      1     
6 กปภ.สาขาพะเยา 4.720      2.465      1     
7  กปภ.สาขาแม่สาย 1.350      0.677      1     
8  กปภ.สาขาแม่ขะจาน 0.590      0.226      1      

5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์
รวม [Supervisory Control and Data Acquisition : 
SCADA]

2.551      

1 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 1.708       1.093      1      

2 กปภ.สาขาเชียงราย 0.843       1        

5-2-3 โครงการระบบควบคุมอ ัตโนมัตขินาดเล็ก  
[Programmable Logic Controller : PLC]

* กปภ.ข . 9 บาํรุงรักษาระบบควบคุมอ ัตโนมัตขินาดเล็ก 
(PLC)

0.190      0.190      

1 กปภ.สาขาแม่สาย 0.047       0.082      1      
2 กปภ.สาขาลําปาง 0.005       0.108      1      
3 กปภ.สาขานา่น 0.007       -         1       ขอโอนเปลี่ยนแปลงไป

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัตกิาร   ประจาํปี 2562

กปภ.ข  9

ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิาร  ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วนัท ี่...30 มิถุนายน  2562..................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน  งบทาํการ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ส ํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

ยังไม่
ดาํเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

งบลงทุน งบทาํการ

รอท ํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ระหว่างดาํเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

ด้านการ
ผลิตจ่ายนํา้

 ยุทธศาสตร์ท ี่ 5 ผลิตจ่ายนํา้ให้เพ ียงพอ พร้อมทัง้ควบคุม
คุณภาพนํา้ให้ได้มาตรฐาน
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3. เหตผุลที่ยังไม่ดําเนินการ
4. เหตผุลที่ชะลอโครงการและ
แนวทางดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่ปรับปรุงงบฯ
6.วนัที่เสนอขอหรือได้รับ
งบประมาณ
7.อื่นๆ
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ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิาร  ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วนัท ี่...30 มิถุนายน  2562..................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน  งบทาํการ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ส ํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

ยังไม่
ดาํเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

งบลงทุน งบทาํการ

รอท ํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ระหว่างดาํเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

4 กปภ.สาขาฮอด 0.003       -         1       ให้กปภ.สาขาแม่สาย
5 กปภ.สาขาจอมทอง 0.003       -         1       กปภ.สาขาลําปาง
6 กปภ.สาขาสันกําแพง 0.003       -         1       กปภ.สาขาที่ขอยกเลิก
7 กปภ.สาขาแม่สะเรียง 0.007       -         1       สามารถดาํเน ินการ
8 กปภ.สาขาฝาง 0.020       -         1       บาํรุงรักษาเบือ้งต้นได้
9 กปภ.สาขาเถิน 0.003       -         1       และอุปกรณ่ต่างๆ ยังใช้
10 กปภ.สาขาแม่ริม 0.034       -         1       งานได้ดีอยู่
11 กปภ.สาขาพะเยา 0.029       -         1      
12 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.009       -         1      
13 กปภ.สาขาจุน 0.020       -         1      

แผนงานที่ 5-3 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน 
[Preventive Maintenance : PM]

1 กปภ.เขต 9 เชียงใหม่ โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน 
[Preventive Maintenance : PM]

5.000       

กปภ.สาขาพะเยา 5.000         3.848         1       

2 กปภ.ข . 9 เชียงใหม่  โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน 
[Preventive Maintenance : PM]: กปภ.สาขาในสังกัด

10.000     5.638      

1 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาเชียงใหม่(ชัน้พเิศษ)

0.711      1        

2 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาฮอด

0.106      1        

3 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาแม่ริม

0.460      1      

4 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาแม่แตง

0.196      1      

5 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาฝาง

0.094      1      

6 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาจอมทอง

0.169      1      

7 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

0.461      1      

8 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาแม่สะเรียง

0.019      1      

9 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาลําพูน

0.018      1      
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กปภ.ข  9

ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิาร  ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วนัท ี่...30 มิถุนายน  2562..................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน  งบทาํการ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ส ํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

ยังไม่
ดาํเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

งบลงทุน งบทาํการ

รอท ํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ระหว่างดาํเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

10 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง

0.136      1      

11 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาเกาะคา

0.240      1      

12 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาเถิน

0.465      1      

13 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาน่าน

0.112      1        

14 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาท่าวังผา

0.121      1      

15 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาพะเยา

0.432      1        

16 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาจุน

0.292      1        

17 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาเชียงราย

0.570      1        

18 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาพาน

0.122      1      

19 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาเทงิ

0.234      1      

20 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาเวียงเชียงของ

0.048      1      

21 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาแม่สาย

0.392      1      

22 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กปภ.สาขาแม่ขะจาน

0.039      1      

23 โครงการบาํรุ งรักษาเช ิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance : PM] กรค.9

0.205      1      

แผนงานที่ 5-7 โครงการระบบผลิตได้รับการรับรอง 
ISO 9001

1 กปภ.ข. 1-10 เสนอรายชื่อ กปภ.สาขา กปภ.ข.ละ 2 แหง่ 
รวม 20 แหง่ เข้าร่วมโครงการ แตง่ตัง้คณะกรรมการร่าง 
TOR โครงการฯ และดําเนินการจ้างที่ปรึกษาดําเนินงานตาม
ขอบเขตของงานใน TOR และ กปภ.สาขา 20 แหง่ ได้รับการ
รับรอง ISO 9001:2015

10.000      1           
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หมายเหตุ
1.เหตผุลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลที่ยังไม่ดําเนินการ
4. เหตผุลที่ชะลอโครงการและ
แนวทางดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่ปรับปรุงงบฯ
6.วนัที่เสนอขอหรือได้รับ
งบประมาณ
7.อื่นๆ
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แผนปฏิบัตกิาร   ประจาํปี 2562
กปภ.ข  9

ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิาร  ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วนัท ี่...30 มิถุนายน  2562..................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน  งบทาํการ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ส ํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

ยังไม่
ดาํเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

งบลงทุน งบทาํการ

รอท ํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ระหว่างดาํเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

แผนงานที่ 6-1 การจัดการนํา้สูญเสียเช ิงกายภาพ 
[DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]

6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ช ํารุดและเสื่อมสภาพ

* แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํา้

 เงินอ ุดหนุน 100 % 10.701      

กปภ.สาขาแม่สาย

โครงการปรับปรุงเส้นทอ่ กปภ.สาขาแม่สาย อ.แม่สาย จ.
เชียงราย

10.701       10.654       1            

เงินรายได้ 8.443         

กปภ.สาขาน่าน

1  งานปรับปรุงเส้นทอ่ กปภ.นา่น น.กลางเวียงตัง้แต ่รร.
อนบุาลกุลหทยั-สมโภชการยาง

0.412         0.411         1            

2 งานปรับปรุงเส้นทอ่ กปภ.นา่น น.กลางเวียงตัง้แต ่ทาง
เทศบาลเวียงสา-นารีบิวตี ้

0.335         0.335         1            

3 งานปรับปรุงเส้นทอ่ กปภ.นา่น น.กลางเวียงที่ บ้านดอนชัย
หน้า รร.บ้านดอนชัย

0.358         0.358         1       

4  งานปรับปรุงเส้นทอ่ กปภ.นา่น น.กลางเวียงตัง้แต ่รร.สา-
สามแยก รร.นาหลวง

0.302         0.301         1            

กปภ.สาขาสันกําแพง

5  จากดบัเพลิงหน้าร้านตดัผมแดงบาร์เบอร์ ปากทางหนองโค้ง
 ถึง จุดดนัลอดหน้าเปรมประชา ต.ต้นเปา
 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

2.624         0.184         1       

6  ถนนราษฎร์บํารุง จากแยกตัม๊จุ๊บ ถึงสามแยกฝั่งตรงข้าม
วดัทรายมูล  ต.ทรายมูล อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

1.221         0.112         1       

7  ถนนศรีบุญเรือง จากสามแยกบ้านเหล่าถึงปากทางเข้า
หมู่บ้านสันกําแพงวิวดอย ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.
เชียงใหม่

1.042         0.678         1       

8 จากสามแยกไปวดัสันก้างปลา ถึง ถนนราษฎร์บํารุง (ซอย
ข้างวดัสันโค้ง) ต.ทรายมูล อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

0.774         0.538         1       

9 จากจุดดนัลอดสี่แยกป่าไผ่-หน้าวดัแช่ช้าง (ด้านซ้ายและ
ด้านขวาทาง) ต.แช่ช้าง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่

1.375         0.958         1       

ยุทธศาสตร์ท ี่ 6 บริหารจัดการลดนํา้สูญเสียอย่างเป็นระบบ
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หมายเหตุ
1.เหตผุลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลที่ยังไม่ดําเนินการ
4. เหตผุลที่ชะลอโครงการและ
แนวทางดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่ปรับปรุงงบฯ
6.วนัที่เสนอขอหรือได้รับ
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)

แผนปฏิบัตกิาร   ประจาํปี 2562
กปภ.ข  9

ยกเลิก เสนอขอใช้
งบประมาณ

แผนปฏบิตักิาร  ปี 2562

หน่วยงาน
ในสังกัดที่
รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วนัท ี่...30 มิถุนายน  2562..................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน  งบทาํการ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ส ํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

ยังไม่
ดาํเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

งบลงทุน งบทาํการ

รอท ํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ระหว่างดาํเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดนํา้สูญเสีย 63.200      52.199     

1 กปภ.สาขาเชียงใหม่** 63.200       52.199      1         1              เป็นสัญญาตอ่เนื่องและ
สัญญาที่จะเริ่มในปี 2562

6-1-3  งานจ้างสํารวจนํา้สูญเสียเช ิงรุก ALC 10.000     

1 กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) 10.000      10.440      1        กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ)
ดําเนินการสํารวจหานํา้
สูญเสียอย่างตอ่เนื่อง

6-1-4  งบทาํการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมนํา้สูญเสียเช ิง
รุก

10.000     

1 กปภ.เขต 9 10.000      1        ดําเนินการสํารวจหานํา้
สูญเสียตามกปภ.สาขา
ในสังกัดอย่างตอ่เนื่อง

แผนงานที่ 6-2 การจัดการนํา้สูญเสียเช ิงพาณิชย์ 
[มาตรวัดนํา้]
6-2-1 งานตดิตัง้และเปลี่ยนมาตร วัดนํา้หลัก 1.339       

กปภ.สาขาพาน/แม่ข่าย

1 - งานเปลี่ยนมาตรวดันํา้หลัก ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาพาน 0.455         0.404         0.404       1            

กปภ.สาขาพาน/แม่ใจ

2 - งานเปลี่ยนมาตรวดันํา้หลัก ขนาด 150 มม. หนว่ยบริการ
แม่ใจ กปภ.สาขาพาน

0.429         0.319         0.319       1            

กปภ.สาขาเถิน/สบปราบ

3 - งานเปลี่ยนมาตรวดันํา้หลัก ขนาด 200 มม. หนว่ยบริการ
สบปราบ กปภ.สาขาเถิน

0.455         0.245         0.245       1            

6-2-2 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาตรวัดนํา้ 3.263      

1 กปภ.ข. 9 จํานวน 7,500 เครื่อง 3.263       1          เปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน
โดยกองมาตรวดันํา้จะ
จัดส่งมาตรที่ซอ่มแล้วให้
กปภ.ข.9 นํามาทดแทน
มาตรที่ชํารุดหรือใช้งาน
ไม่ได้
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รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วนัท ี่...30 มิถุนายน  2562..................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน  งบทาํการ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้รับ
จัดสรร

วงเงิน
ตาม

สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ส ํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

ยังไม่
ดาํเนิน
การ

ชะลอ
โครงการ

งบลงทุน งบทาํการ

รอท ํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง

แล้วเสร็จ ยกเลิก

< 50% ≥ 50% ≥  80%

เสนอขอใช้
งบประมาณ

ได้ร ับ
งบประมาณ
จัดซ ือ้จัดจ้าง

ระหว่างดาํเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร  หรือ 
หน่วยงานภายนอก

1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาระหวา่ง
กปภ.กับองค์การตา่งๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง 
และได้รับนํา้ประปาที่มีคณุภาพได้มาตรฐาน

รวม

* ให้ใส่เลข  1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดาํเน ินงานเกิดจริงแต่ละเดือน

ยุทธศาสตร์ท ี่ 7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อ
ให้บริการนํา้ประปาที่มีคุณภาพ
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