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ห น ่วยงาน  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร■๐-๕๓๓๔-๓๘๐๐ (๑๓๐๕:)
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เร ื่อง....ขอส่งข้อมูลแผนปฏ ิบ ัติการ แผนการไข้จ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

ด้วย กผว.๙ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงาน 

โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลการ 

ดำเนินงานของ กปภ.ข.๙ อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงผู้รับบริการ หรือประขาขนทั่วไปสามารถเช้าถึงข้อมูลได้ 
อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน

กผว.๙ ขอส่งข้อมูลดังกล่าวข้างด้น เพื่อใช้เผยแพร่ และอำนวยความสะดวกให้กับประขาซน
โดยสรุปได้ดังนี้-

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ 

๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

๓. แผนปฏิบัต ิการ และแผนการใช้จ ่ายงบประมาณ ประจำป ีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ
กปภ.ข.๙

๔. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๓

รายละเอ ียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งน ี้ ได้จัดส่งไฟล์ให้ กทส.๙ ทาง e-mail : 
๕๕๑๑๐๕®pwa.co.th แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง กทส.๙ ทราบและเผยแพรให้ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายสมพงษ์ ชูประสิฑธี๋)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิซาการ

เรียน ผอ.กทส.๙

- เพ่ือทราบ และเผยแพร่ 

ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๙ ต่อไป
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แบบ สงป.301 
 งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง รายการ ..........................
กระทรวง : มหาดไทย รหัส : จัดทําแผน
ส่วนราชการ : สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รหัส : รายงานผลไตรมาสที่ 
หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตําแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  เป้าหมายการ ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 รวม ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 รวม เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 รวม ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 รวม

ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ   กิจกรรม
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

        48.1604    14.6212    14.6212    16.7696    16.7696    33.5392

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค         48.1604    14.6212    14.6212    16.7696    16.7696    33.5392
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน)

         48.1604     14.6212     14.6212     16.7696     16.7696     33.5392

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน

         48.1604     14.6212     14.6212     16.7696     16.7696     33.5392

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : พื้นที่มีความเข้มแข็ง
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         48.1604     14.6212     14.6212     16.7696     16.7696     33.5392

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมศักยภาพของโครงสร้าพื้นฐาน
เมืองเป้าหมายและเมืองชายแดน

         48.1604     14.6212     14.6212     16.7696     16.7696     33.5392

1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนแห่งที่ได้รับการสร้าง
ปรับปรุงขยาย

แห่ง 1

1.2 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขา
เวียงเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนแห่งที่ได้รับการสร้าง แห่ง 1

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ          48.1604     14.6212     14.6212     16.7696     16.7696     33.5392
2.1 งบประมาณ          48.1604     14.6212     14.6212     16.7696     16.7696     33.5392

1 : ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเวียงเชียงของ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

         48.1604     14.6212     14.6212     16.7696     16.7696     33.5392

- รายจ่ายลงทุน (อุดหนุน) ล้านบาท          29.9734     12.2451     12.2451      3.3747     14.3537     17.7284
- รายจ่ายลงทุน (รายได้/เงินกู้) ล้านบาท          18.1870      2.3762      2.3762     13.3949      2.4159     15.8108

ยุทธศาสตร์จัดสรร : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

      146.0490      3.7500    16.2500    13.3425    14.3500    44.1854

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา       146.0490      3.7500    16.2500    13.3425    14.3500    44.1854
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการทรัพยากรน้ํา        146.0490      3.7500     16.2500     13.3425     14.3500     44.1854

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่มี
คุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา

       146.0490      3.7500     16.2500     13.3425     14.3500     44.1854

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  : ผลติจ่ายน้ําให้เพียงพอ
พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําให้ได้มาตรฐาน

       146.0490      3.7500     16.2500     13.3425     14.3500     44.1854

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

       146.0490      3.7500      3.7500      3.7500     11.2500      3.7500      3.7500      8.7500     16.2500     13.3425     16.4929     14.3500     44.1854     25.7548     13.1350     15.8339     54.7237

แผนไตรมาส 1 ( ต.ค.62- ธ.ค.62) แผนไตรมาส 2 ( ม.ค.63- มี.ค.63) แผนไตรมาส 3 ( เม.ย.63- มิ.ย.63) ไตรมาส 4 ( ก.ค.6- ก.ย.63) 

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น
แผน



ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  เป้าหมายการ ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 รวม ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 รวม เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 รวม ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 รวม

ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ   กิจกรรม

แผนไตรมาส 1 ( ต.ค.62- ธ.ค.62) แผนไตรมาส 2 ( ม.ค.63- มี.ค.63) แผนไตรมาส 3 ( เม.ย.63- มิ.ย.63) ไตรมาส 4 ( ก.ค.6- ก.ย.63) 
หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

แผน

1. แผนการปฏิบัติงาน
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนแห่งที่ได้รับก่อสร้างพัฒนา
และปรับปรุงแหล่งน้ํา

แห่ง 2

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  จํานวนแห่งที่ได้รับการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อ

แห่ง 14

1.2 กิจกรรมหลัก
- ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ํา แห่ง 2
- การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุง
เส้นท่อ]

แห่ง 14

2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ        146.0490
2.1 งบประมาณ        146.0490      3.7500      3.7500      3.7500     11.2500      3.7500      3.7500      8.7500     16.2500     13.3425     16.4929     14.3500     44.1854     25.7548     13.1350 15.8339 54.7237    

- ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ํา          30.8400            -              -              -              -              -              -              -        1.6800            -        4.7600      6.4400            -        4.7600            -   
ค่าก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล และปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เพื่อเพิ่มน้ําต้นทุน กปภ.สาขาลําพูน  อําเภอเมือง  
จังหวัดลําพูน

ล้านบาท          19.6400  - ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก ได้รับงบประมาณจากจังหวัดลําพูนแล้ว

ค่าก่อสร้างโรงสูบน้ําดิบ เพื่อเพิ่มน้ําต้นทุน กปภ.
สาขาแม่ขะจาน(หน่วยบริการวังเหนือ)  อําเภอวัง
เหนือ  จังหวัดลําปาง

ล้านบาท          11.2000            -        1.6800      4.7600      6.4400      4.7600      4.7600

- การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุง
เส้นท่อ]

       115.2090      3.7500      3.7500      3.7500     11.2500      3.7500      3.7500      8.7500     16.2500     11.6625     16.4929      9.5900     37.7454     25.7548      8.3750     15.8339     49.9637

ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา กปภ.
สาขาสันกําแพง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ล้านบาท          15.2010      2.2802      2.2802     12.9209     12.9209

ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา กปภ.
สาขาน่าน อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ล้านบาท            0.7900      0.7900      0.7900

 ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา กปภ.
สาขาแม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ล้านบาท            2.7140      2.7140      2.7140

ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา กปภ.
สาขาแม่ฮ่องสอน อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ล้านบาท            0.5870      0.5870      0.5870

ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา กปภ.
สาขาท่าวังผา (เชียงกลาง-ปัว) อําเภอปัว,เชียงกลาง 
จังหวัดน่าน

ล้านบาท            4.6250      4.6250      4.6250

ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา กปภ.
สาขาฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ล้านบาท            2.1130      2.1130      2.1130

ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา กปภ.
สาขาเชียงราย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ล้านบาท            3.3500      3.3500      3.3500

ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ํา กปภ.
สาขาแม่สาย อําเภอแม่สาย-แม่จัน-เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย (ระยะเร่งด่วน)

ล้านบาท          25.0020      3.7503      7.0839     10.8342      7.0839      7.0839     14.1678



ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  เป้าหมายการ ต.ค.62 พ.ย.62 ธ.ค.62 รวม ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 รวม เม.ย.63 พ.ค.63 มิ.ย.63 รวม ก.ค.63 ส.ค.63 ก.ย.63 รวม

ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ   กิจกรรม

แผนไตรมาส 1 ( ต.ค.62- ธ.ค.62) แผนไตรมาส 2 ( ม.ค.63- มี.ค.63) แผนไตรมาส 3 ( เม.ย.63- มิ.ย.63) ไตรมาส 4 ( ก.ค.6- ก.ย.63) 
หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น

แผน

งานปรับปรุงท่อเมนรองพร้อมย้ายมาตรวัดน้ํา พื้นที่ 
DMA 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน

ล้านบาท            2.0000      2.0000
2.0000     

งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพระเนตรและบ้านท่าช้าง 
ตั้งแต่ถนนสุมนเทวราช ถึง ถนนมะโน ต.ในเวียง อ.
เมืองน่าน จ.น่าน

ล้านบาท            0.8320      0.8320      0.8320

งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมือง
น่าน จ.น่าน

ล้านบาท            0.2400      0.2400      0.2400

งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน 
จ.น่าน

ล้านบาท            0.2650      0.2650      0.2650

งานจ้างบริหารจัดการลดน้ําสูญเสีย กปภ.สาขา
เชียงใหม่

ล้านบาท          45.0000      3.7500      3.7500      3.7500     11.2500      3.7500      3.7500      3.7500     11.2500      3.7500      3.7500      3.7500     11.2500      3.7500      3.7500      3.7500     11.2500

งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ําสูญเสียเชิงรุก กปภ.ข. 9 ล้านบาท          10.0000      5.0000      5.0000      5.0000      5.0000
งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลักขนาด 500 มม. กปภ.
สาขาน่าน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน

ล้านบาท            1.3300      1.3300      1.3300

งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลักขนาด 500 มม. กปภ.
สาขาแพร่ อําเภอเมือง จังหวัดแพร่

ล้านบาท            1.1600      1.1600      1.1600

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  ล้านบาท       194.2094
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