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หมายเหตุ

1.เหตผุลทยีกเลกิ
2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลทยีังไมด่ําเนนิการ
4. เหตผุลทชีะลอโครงการและแนวทางดําเนนิงาน
5.เลขท ีมท.ทปีรับปรงุงบฯ
6.วันทเีสนอขอหรอืไดร้ับ
งบประมาณ
7.อนืๆ
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2
แผนงาน 4-1 กอ่สรา้งและปรับปรงุแหลง่นํา
* เงนิอดุหนุน : เงนิกู ้(50:50)
กปภ.สาขาฝาง (น.แมอ่าย) อ.แมอ่าย จ.เชยีงใหม่ 12.8225 1 ยังตดิปัญหาเรอืงขอบเขตทดีนิทจีะดําเนนิการ

แผนงาน 5-2 ปรับปรงุประสทิธภิาพระบบผลติจ่ายตามหลักการจัดการ นําสะอาด (WSP) และการบํารงุรักษาเชงิป้องกัน (PM)
5-2-1 โครงการจัดการนําสะอาด (Water Safety Plan: WSP)
โครงการขดุลอกสระพักตะกอน กปภ.เขต 9 31.11

1 กปภ.สาขาแมส่ะเรยีง งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 0.52 1
2 กปภ.สาขาแมฮ่อ่งสอน งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 0.52 1
3 กปภ.สาขาสันกาแพง งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 1.47 1
4 กปภ.สาขาเชยีงใหม ่งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 8.42 1
5 กปภ.สาขาจอมทอง งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 1.36 1
6 กปภ.สาขาลาพนู งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 3.37 1
7 กปภ.สาขาฝาง งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 1.9 1
8 กปภ.สาขาลาปาง งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 7.3 1
9 กปภ.สาขาเถนิ งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 2.5 1

10 กปภ.สาขาน่าน งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 2.6 1
11 กปภ.สาขาพาน งานปรับปรงุถังกรองและเปลยีนทรายกรอง 1.15 1

แผนงาน 5-5 วางทอ่ขยายเขตจ่ายนํา 52.6563
* เงนิอดุหนุน 44.3503

1 บา้นสบเตยีะ หมู ่1 และหมู ่2 ต.สบเตยีะ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 3.96 2.046729 1
2 บา้นรอ่งจอ้ง ซอย 8 ม.9 ต.ทา่วังทอง อ.เมอืง จ.พะเยา 0.3802 0.391215 1
3 เทศบาลแมจ่ัวะ ซอย 22 ม.5 ต.แมจ่ัวะ อ.เดน่ชยั จ.แพร่ 0.1604 0.116822 1
4 บา้นแมก่ลางลุม่ (ซอยป่าพล)ู ม.4 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 0.3267 0.3267 1
5 บา้นหว้ยหลอ่ หมู ่๒ ต.ชมพ ูอ.เมอืง จ.ลําปาง 0.2475 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
6 บา้นจอมกติต ิซอย 5 และซอย 6 หมูท่ ี13 ต.แมย่วม อ.แมส่ะเรยีง  จ.แมฮ่อ่งสอน 0.2247 0.224299 1
7 บา้นรอ่งจอ้ง ซอย 6 ม.9 ต.ทา่วังทอง อ.เมอืงจ.พะเยา 0.392 0.381682 1

ดา้นการผลติจ่า

ยทุธศาสตร ์4 จัดหาและบรหิารจัดการ แหลง่นําดบิใหเ้พยีงพอ

ยทุธศาสตร ์5 ผลติจ่ายนําใหเ้พยีงพอ พรอ้มทังควบคมุคณุภาพนําใหไ้ดม้าตรฐาน

ไดร้ับ งบป

ระหวา่งดําเนนิการ

แลว้เสร็จ< 50% ≥ 50% ≥  80% ยังไมด่ําเนชะลอโครรอทําสัญ

ระหวา่งกอ่สรา้ง

แลว้เสร็จ ยกเลกิ< 50% ≥ 50% ≥  80% เสนอขอใวงเงนิตามสัเบกิจ่ายจริ ไดร้ับ งบปสํารวจ  ออประมาณรหา ผูร้ับจา้ยกเลกิ เสนอขอใ

งบลงทนุ งบทําการ งบลงทนุ งบทําการ

ไดร้ับจัดสรร วงเงนิตามสั เบกิจ่ายจรไิดร้ับจัดสรร
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8 บา้นเขา้ซอ้น ม.1 ต.ไหลห่นิ อ.เกาะคา จ.ลําปาง 1.2741 1.001776 1
9 บา้นป่าแฝก อ.แมใ่จ จ.พะเยา บา้นรองคต ต.ทานตะวัน อ.พาน  จ.เชยีงราย 3.2967 1 ขอแกไ้ขชอืโครงการ

10 บา้นรอ่งจอ้ง ซอย 5  ม.9 ต.ทา่วังทอง อ.เมอืง จ.พะเยา 0.5465 1 ขอแกไ้ขชอืโครงการ
11 ซอย3 - ซอย5 ม.3 จําป่าหวายหลังตลาดเครอืวัลย ์ต.จําป่าหวาย อ.เมอืง  จ.พะเย 0.4158 0.38757 1
12 บา้นวังหนิ  หมู ่6  ต.เถนิบรุ ี อ.เถนิ   จ.ลําปาง 0.2792 1 ยกเลกิ เนืองจากไดง้บฯทอ้งถนิแลว้
13 ถนนเฉลมิพระเกยีรตหิลังศาลากลางจังหวัดแมฮ่อ่งสอน ต.จองคํา อ.เมอืง  จ.แมฮ่ 0.2762 0.258879 1
14 ถนนบา้นหว้ยง ู หมูท่ ี4 และบา้นหว้ยงกูลาง หมูท่ ี9 ต.สันทราย อ.ฝาง  จ.เชยีงใ 3.2868 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
15 บา้นรอ่งคต หมู ่1 ต.ทานตะวัน อ.พาน  จ.เชยีงราย 0.2713 1
16 บา้นหนองบัว หมู ่6  ต.ลอ้มแรด  อ.เถนิ  จ.ลําปาง 0.4603 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
17 บา้นใหมส่ามัคคแีละบา้นวังดนิ ต.ขว่งเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 3.96 0.728972 1
18 วัดศรบีญุเรอืง ถงึโรงเรยีนผดงุวทิย ์ต.สบตุย๋ บอ่แฮว้ อ.เมอืง  จ.ลําปาง 1.683 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
19 บา้นกา้วนคร ม.12 ต.หว้ยขา้วกํา อ.จุน จ.พะเยา 0.4099 0.409346 1
20 ซอย 2 รัชดา ม.15 ต.เชยีงกลาง อ.เชยีงกลาง จ.น่าน 0.2673 0.233645 1
21 หมูท่ ี3 ต.ทุง่ศร ีอ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 0.7049 1 ประชาชนในพนืทมีปีระปาหมูบ่า้นแลว้
22 บา้นดอนมลู ม.4 และ ม.9 ต.ดอนมลู อ.สงูเมน่ จ.แพร่ 0.5544 1
23 บา้นนําโคง้ ม.4 ต.เดน่ชยั อ.เดน่ชยั จ.แพร่ 0.5584 1
24 พนืท ีต.เวยีงยอง อ.เมอืง จ.ลําพนู 1.584 1.056075 1
25 หมูท่ ี1 ต.รอ้งกวาง อ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 0.204 1 ยกเลกิ เนืองจากไดง้บฯทอ้งถนิแลว้
26 หมทู ี4 ต.ทุง่ศร ีอ.รอ้งกวาง จ.แพร่ 0.1931 0.181 1
27 ชมุชนบา้นหนุน ม.6 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา 0.9009 1
28 ภริมยว์ลิลา่ - บา้นเหลา่ ม.5 และ 8 ต.นาจักร อ.เมอืง จ.แพร่ 4.95 1
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29 บา้นศรดีอนไชย-กอกชมุ ต.พระบาท อ.เมอืง จ.ลําปาง 4.158 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
30 บา้นป่าดํา ม.13 ต.บา้นโฮง่ อ.บา้นโฮง่  จ.ลําพนู 0.594 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
31 ชมุชนบา้นหนุน ต.ปง อ.ปง  จ.พะเยา 0.7425 1
32 บา้นดอนแกว้ ม.4 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา 0.1238 0.1238 1
33 บา้นโฮง่ ม. 2 ต.บา้นโฮง่ อ.บา้นโฮง่ จ.ลําพนู 0.6435 1 ยกเลกิเนืองจากไดร้ับงบฯปี 59 แลว้
34 ปลายทอ่โครงการอรสรินิ บสิซเินส เซน็เตอร3์ ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ไชยสถาน 6.3202 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้

* เงนิกู ้ 8.306
1 บา้นสองแควใต ้หมูท่ ี2 (ดา้นขวาทาง) ต.นาแกว้ อ.เกาะคา  จ.ลําปาง 1.809 1
2 พนืท ีต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชยีงใหม่ 1.28 1
3 บา้นสระนคิม ม.20 ต.เวยีง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 1.472 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
4 หมูท่ ี3 ต.ป่าบง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม่ 1.105 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
5 บา้นแมม่าวขเีหล็ก ม.1,3 ต.มอ่นปิน อ.ฝาง จ.เชยีงใหม่ 1.12 1 ยกเลกิเนืองจากไดง้บฯจังหวัด 60 แลว้
6 ถนนพญาพล ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.แพร่ 1.52 1 ขอยกเลกิเนืองจากไมม่กีารขยายตัวของชมุชน

แผนงาน 6-1 การจัดการนําสญูเสยีเชงิกายภาพ (DMA และปรับปรงุเสน้ทอ่)
6-1-3 จา้งบรหิารจัดการนําสญูเสยี (จา้งบรหิารจัดการ)

1 จา้งบรหิารจัดการ 159.482
6-1-3 จา้งบรหิารจัดการนําสญูเสยี (กปภ.ดําเนนิการเอง)

1 กปภ.ดําเนนิการเอง 100

แผนงาน 7-1 ขยายความรว่มมอืกับองคก์ร หรอืหน่วยงานภายนอก

1 ขยายความรว่มมอืทเีกยีวขอ้งกับกจิการประปาระหวา่งกปภ.กับองคก์ารตา่งๆเพอืชว่ยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ และไดร้ับนําประปาทมีคีณุภาพไดม้าตรฐาน

ยทุธศาสตร ์7 ขยายความรว่มมอืกับองคก์รตา่งๆเพอืใหบ้รกิารนําประปาทมีคีณุภาพ

รวม

* ใหใ้สเ่ลข 1 ในชอ่งความกา้วหนา้โครงการตามสถานะของการดําเนนิงานเกดิจรงิแตล่ะเดอืน

ยทุธศาสตร ์6 บรหิารจัดการลดนําสญูเสยีอยา่งเป็นระบบ
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