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หมายเหตุ
1.เหตุผลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน
3. เหตุผลที่ยงัไม่ดําเนินการ
4. เหตุผลที่ชะลอโครงการและแนวทาง
ดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
6.วนัที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ
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

แผนงานที่  4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน ํา้

 แผนงานบูรณาการบร ิหารจัดการทรัพยากรน ํา้
• เงนิอุดหนุน  100 % 30.840       

1 กปภ.สาขาลาํพูน  
- ค่ากอ่สร้างเจาะบอ่บาดาล และปรับปรุงคุณภาพนํา้เพื่อเพิ่ม
นํา้ต้นทนุ กปภ.สาขาลําพูน  อําเภอเมือง  จังหวัดลําพูน

19.640       

2 กปภ.สาขาแม่ขะจาน  (น .วังเหนือ )
- ค่ากอ่สร้างโรงสบูนํา้ดิบ เพื่อเพิ่มนํา้ต้นทนุ กปภ.สาขาแมข่ะ
จาน(หน่วยบริการวังเหนือ)  อําเภอวังเหนือ  จังหวัดลําปาง

11.200       

แผนงานที่  5-2 แผนงานปรับปรุงประสทิธ ิภาพระบบผลติ
จ่ายตามหลัก WSP
5-2-1 โครงการจัดการน ํา้สะอาด  [Water Safety Plan: 
WSP]
งบท ําการ
กาํจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ
กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ )

1  - สถานีผลิตนํา้ป่าตัน 0.591        1         

2  - สถานีผลิตนํา้อโุมงค์ 0.197        1         

3  - สถานีผลิตนํา้แมก่วง 0.197        1         
กปภ.สาขาฮอด

4  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายฮอด 0.276        1         
กปภ.สาขาแม่ร ิม

5  - สถานีผลิตนํา้ แมร่ิม 1 0.197        1         

6  - สถานีผลิตนํา้ แมร่ิม 2 0.394        1         
กปภ.สาขาแม่แตง

7   - สถานีผลิตนํา้ สนัมหาพน 0.394        1         

8   - สถานีผลิตนํา้ น.ปาย 0.131        1         
กปภ.สาขาฝาง

9   - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายฝาง 0.459        1         

10   - สถานีผลิตนํา้ น.แมอ่าย 0.131        1         
กปภ.สาขาจอมทอง

11  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายจอมทอง 0.046        1         

12  - หน่วยบริการแมแ่จ่ม 0.020        1         
กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

13  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายแมฮ่่องสอน 0.066        1         

แบบฟอร์ม
แผนปฏบิัตกิาร   ประจําปี 2563
การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท ี่.31.ตุลาคม..2562...................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงงาน /กิจกรรม

งบลงทุน งบทาํการ งบลงทุน งบทาํการ

ได้รับจัดสรร
วงเงินตาม

สัญญา/ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏิบ ัต ิการ  ปี 2563

หน่วยงานใน
สังกัดที่

รับผิดชอบ
ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

สํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอ
โครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ
แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซ ือ้จัดจ้าง

รอทํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ระหว่างดําเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ชะลอ
โครง
การ

ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

ด้านการ
ผลติจ่ายนํา้

 ยุทธศาสตร์ที่  4 จัดหาและบร ิหารจัดการแหล่งน ํา้ด ิบให้
เพียงพอ

 ยุทธศาสตร์ที่  5 ผลติจ่ายน ํา้ให้ เพียงพอ  พร้อมทัง้ควบคุม
คุณภาพน ํา้ให้ได้มาตรฐาน

ยังไม่ต้องรายงานเนื่องจาก
อยู่ระหว่าง ครม. พ ิจารณา
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หมายเหตุ
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2.โครงการทดแทน
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4. เหตุผลที่ชะลอโครงการและแนวทาง
ดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง
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การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท ี่.31.ตุลาคม..2562...................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงงาน /กิจกรรม

งบลงทุน งบทาํการ งบลงทุน งบทาํการ

ได้รับจัดสรร
วงเงินตาม

สัญญา/ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏิบ ัต ิการ  ปี 2563

หน่วยงานใน
สังกัดที่

รับผิดชอบ
ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

สํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอ
โครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ
แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซ ือ้จัดจ้าง

รอทํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ระหว่างดําเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ชะลอ
โครง
การ

ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

14  - สถานีผลิตนํา้น.ปางมะผ้า 0.020        1         
กปภ.สาขาแม่สะเรียง

15  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายแมส่ะเรียง 0.066        1         

16  - สถานีผลิตนํา้ น.แมล่าน้อย 0.033        1         
กปภ.สาขาลาํพูน

17  - สถานีผลิตนํา้ริมปิง 0.328        1         
กปภ.สาขาบ้านโฮ่ง

18  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายบ้านโฮ่ง 0.046        1         
กปภ.สาขาลาํปาง

19  - สถานีผลิตนํา้ (อา่งฯ 1) 0.066        1         

20  - สถานีผลิตนํา้ น.แจ้หม่ 0.020        1         
กปภ.สาขาเกาะคา

21  - สถานีผลิตนํา้ Mobile Plant แมข่่ายเกาะคา 0.039        1         

22  - สถานีผลิตนํา้สํานักงานเกาะคา 0.079        1         
กปภ.สาขาเถนิ

23  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายเถิน 0.079        1         

24  - สถานีผลิตนํา้ น.สบปราบ 0.033        1         
กปภ.สาขาแพร่

25  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายแพร่ 0.407        1         
กปภ.สาขาเด่นชัย

26  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายเด่นชัย 0.098        1         
กปภ.สาขาร้องกวาง

27  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายร้องกวาง 0.033        1         
กปภ.สาขาน่าน

28  - สถานีผลิตนํา้ราษฎร์อํานวย 0.197        1         
กปภ.สาขาท่าวังผา

29  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายทา่วังผา 0.039        1         

30  - สถานีผลิตนํา้ น.ปัว 0.013        1         

กปภ.สาขาพะเยา

31  - สถานีผลิตนํา้ดอยจอมทอง 0.197        1         

กปภ.สาขาจุน

32  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายจุน 0.085        1         

33  - สถานีผลิตนํา้ น.เชียงคํา 0.033        1         

กปภ.สาขาเชียงราย

34  - สถานีผลิตนํา้วังคํา 0.328        1         

กปภ.สาขาพาน

35  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายพาน 0.066        1         
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หมายเหตุ
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ดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
6.วนัที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ
7.อื่นๆ
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ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท ี่.31.ตุลาคม..2562...................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงงาน /กิจกรรม

งบลงทุน งบทาํการ งบลงทุน งบทาํการ

ได้รับจัดสรร
วงเงินตาม

สัญญา/ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏิบ ัต ิการ  ปี 2563

หน่วยงานใน
สังกัดที่

รับผิดชอบ
ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

สํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอ
โครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ
แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซ ือ้จัดจ้าง

รอทํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ระหว่างดําเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ชะลอ
โครง
การ

ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

36  - สถานีผลิตนํา้ น.แมใ่จ 0.039        1         

กปภ.สาขาเท ิง

37  - สถานีผลิตนํา้แมข่่ายเทิง 0.066        1         

กปภ.สาขาเวียงเชียงของ

38  - สถานีผลิตนํา้แหง่ใหม่ 0.131        1         

กปภ.สาขาแม่สาย

39  - สถานีผลิตนํา้เกาะช้าง 0.381        1         

40  - หน่วยบริการแมจ่ัน 0.131        1         

41  - หน่วยบริการเชียงแสน 0.098        1         

42  - หน่วยบริการห้วยไคร้ 0.066        1         

กปภ.สาขาแม่ขะจาน

43  - แมข่่าย 0.982        1         

44  - น.วังเหนือ 0.066        1         

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

งานบํารุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์
รวม (SCADA)

1 กปภ.สาขาเชียงใหม ่(พ) 1.757        1         

2 กปภ.สาขาเชียงราย 0.976        1         

5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัต ิขนาดเลก็ 
[Programmable Logic Controller: PLC]
งานซ่อมบํารุงระบบควบคุมอัตโนมัต ิขนาดเลก็ (PLC)

งานบํารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัต ิขนาดเลก็ (PLC)

1 กปภ.สาขาแมส่าย 0.400        1         
2 กปภ.สาขาลําปาง 0.150        1         
3 กปภ.สาขาน่าน 0.070        1         
4 กปภ.สาขาฮอด 0.050        1         
5 กปภ.สาขาจอมทอง 0.050        1         
6 กปภ.สาขาสนักําแพง 0.050        1         
7 กปภ.สาขาแมส่ะเรียง 0.100        1         
8 กปภ.สาขาฝาง 0.100        1         
9 กปภ.สาขาเถิน 0.050        1         
10 กปภ.สาขาแมร่ิม 0.300        1         
11 กปภ.สาขาพะเยา 0.300        1         
12 กปภ.สาขาแมฮ่่องสอน 0.150        1         

แผนงานที่  5-3 โครงการบํารุงรักษาเชงิป้องกัน  
[Preventive Maintenance: PM]
งบท ําการ
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หมายเหตุ
1.เหตุผลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน
3. เหตุผลที่ยงัไม่ดําเนินการ
4. เหตุผลที่ชะลอโครงการและแนวทาง
ดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
6.วนัที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ
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)

แผนปฏบิัตกิาร   ประจําปี 2563
การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท ี่.31.ตุลาคม..2562...................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงงาน /กิจกรรม

งบลงทุน งบทาํการ งบลงทุน งบทาํการ

ได้รับจัดสรร
วงเงินตาม

สัญญา/ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏิบ ัต ิการ  ปี 2563

หน่วยงานใน
สังกัดที่

รับผิดชอบ
ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

สํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอ
โครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ
แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซ ือ้จัดจ้าง

รอทํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ระหว่างดําเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ชะลอ
โครง
การ

ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

1 บํารุงรักษาเชิงป้องกันกปภ.สาขาในสังกัด ของกปภ.ข. 9 7.369        1         

แผนงานที่  6-1 การจัดการน ํา้สูญเสียเชงิกายภาพ  [DMA 
และปรับปรุงเส้นท่อ ]
6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชาํรุดและเสื่อมสภาพ

แผนงานบูรณาการบร ิหารจัดการทรัพยากรน ํา้

·      เงนิอุดหนุน  100 %
กปภ.สาขาสันกาํแพง

1  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายนํา้ กปภ.สาขาสนั
กําแพง อําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่

15.201       1             

กปภ.สาขาน่าน

2  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายนํา้ กปภ.สาขา
น่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

0.790         1             

กปภ.สาขาแม่ร ิม

3  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายนํา้ กปภ.สาขาแม่
ริม อําเภอแมร่ิม จังหวัดเชียงใหม่

2.714         1             

กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน

4  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายนํา้ กปภ.สาขา
แมฮ่่องสอน อําเภอเมืองแมฮ่่องสอน จังหวัดแมฮ่่องสอน

0.587         1             

กปภ.สาขาท่าวังผา (น .เช ียงกลาง-น .ปัว)
5  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายนํา้ กปภ.สาขาทา่

วังผา (เชียงกลาง-ปัว) อําเภอปัว,เชียงกลาง จังหวัดน่าน
4.625         1             

กปภ.สาขาฝาง
6  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายนํา้ กปภ.สาขาฝาง

 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
2.113         1             

กปภ.สาขาเชียงราย
7  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายนํา้ กปภ.สาขา

เชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
3.350         1             

กปภ.สาขาแม่สาย
8  - ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบทอ่จ่ายนํา้ กปภ.สาขาแม่

สาย อําเภอแมส่าย-แมจ่ัน-เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ระยะ
เร่งด่วน)

25.002       1             

      เงนิรายได้

กปภ.สาขาลาํพูน
1  - งานปรับปรุงทอ่เมนรองพร้อมย้ายมาตรวัดนํา้ พืน้ที่ DMA 4 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน
2.000         1             

กปภ.สาขาน่าน
2  - งานปรับปรุงเส้นทอ่บ้านพระเนตรและบ้านทา่ช้าง ตัง้แต่

ถนนสมุนเทวราช ถงึ ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
0.832         1             

กปภ.สาขาน่าน

 ยุทธศาสตร์ที่  6 บริหารจัดการลดน ํา้สูญเสียอย่างเป็นระบบ

ยังไม่ต้องรายงานเนื่องจาก
อยู่ระหว่าง ครม. พ ิจารณา
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หมายเหตุ
1.เหตุผลที่ยกเลิก

2.โครงการทดแทน
3. เหตุผลที่ยงัไม่ดําเนินการ
4. เหตุผลที่ชะลอโครงการและแนวทาง
ดําเนินงาน
5.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
6.วนัที่เสนอขอหรือได้รับงบประมาณ
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)

แผนปฏบิัตกิาร   ประจําปี 2563
การประปาส่วนภูมภิาคเขต 9

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท ี่.31.ตุลาคม..2562...................)

ผลลัพธ์ของโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ /แผนงาน /โครงงาน /กิจกรรม

งบลงทุน งบทาํการ งบลงทุน งบทาํการ

ได้รับจัดสรร
วงเงินตาม

สัญญา/ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏิบ ัต ิการ  ปี 2563

หน่วยงานใน
สังกัดที่

รับผิดชอบ
ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

สํารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง ยกเลิก
ชะลอ
โครง
การ

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ
แล้ว อยู่
ระหว่าง

จัดซ ือ้จัดจ้าง

รอทํา
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ระหว่างดําเน ินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80% < 50% ≥ 50% ≥  80%

ชะลอ
โครง
การ

ยังไม่
เริ่ ม

ดําเนิน

3  - งานปรับปรุงเส้นทอ่บ้านดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.
น่าน

0.240         1             

กปภ.สาขาน่าน
4  - งานปรับปรุงเส้นทอ่บ้านทา่ลี่ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 0.265         1             

6-1-2 งานจ้างบร ิหารจัดการลดน ํา้สูญเสีย
1 กปภ.สาขาเชียงใหม่ 45.000       45.000      1         1           

6-1-3  งานจ้างสาํรวจน ํา้สูญเสียเชงิรุก ALC
1 กปภ.ข.9 10.000      1         

6-1-4  งานเพื่อสนับสนุนกจิกรรมน ํา้สูญเสียเชงิรุก
1 กปภ.ข. 9 10.000       10.000      1             1         

6-1-5 ปรับปรุงและติดตัง้ระบบ DMA
กปภ.สาขาน่าน

1  -  งานเปลี่ยนมาตรวัดนํา้หลกัขนาด 500 มม. กปภ.สาขาน่าน
 อําเภอเมือง จังหวัดน่าน

1.330         1             

กปภ.สาขาแพร่
2  - งานเปลี่ยนมาตรวัดนํา้หลกัขนาด 500 มม. กปภ.สาขาแพร่ 

อําเภอเมือง จังหวัดแพร่
1.160         1             

แผนงานที่  7-1 ขยายความร่วมมือกับองค์กร  หรือ  
หน่วยงานภายนอก

1 ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกบักิจการประปาระหว่างกปภ.
กบัองค์การต่างๆเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ และ
ได้รับนํา้ประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  7 ขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อ
ให้บร ิการน ํา้ประปาที่มีคุณภาพ

รวม

* ให้ใส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการดําเน ินงานเกดิจร ิงแต่ละเดือน
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