
บันทึกข้อความ
หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙ กองแผนและวิชาการ งานแผนงาน โทร■ ๐-๕๓๓๔-๓๘๐๐ (๑๓๐๕)
ท่ี มท ๕๕๑๑๐-๑ / ๒๗๖........................ ................วันท่ี...๑๙.ธันวาคม ๒๕๖๒................................
เร่ือง.....ขอส่งข้อมูลผลการไซ้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๒ (ที่ผ่านมา)
เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙

ด้วย กผว.๙ ได ้จ ัดทำรายงานสรุปผลการไข้จ ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ (ที่ผ ่านมา) 
เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณของ กปภ.ข.๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็น 
การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของ กปภ.ข.๙ อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงผู้รับบริการ หรือประชาชนทั่วไป 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่ซับซ้อน

กผว.๙ ขอส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการไข้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ ดังกล่าวข้างต้น 
เพื่อใช้เผยแพร่ และอำนวยความสะดวกให้กับประซาซน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้จัดส่ง 
ไฟลให้ กทส.๙ ทาง e -m a i l : ๕๕๑๑๐๕®pw a.co.th  แล้ว

จึงเรียบมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง กทส.๙ ทราบและเผยแพรให้ต่อไปด้วย จะชอบคุณยิ่ง” 11
(นายสมพงษ์ ชูประสิทธ้ี)

ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ

เรียน ผอ.กทส.๙
- เพื่อทราบ และเผยแพร่ 

ผ่านเว็บไซต์ กปภ.ข.๙ ต่อไป

เ / ไ  ใ___
(นายหลักชัย พิฒนเจริญ) 

ผอ.กปภ.ช.๙



แบบ สงป.301 
 งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

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

 แผน  ผล
        31.7410           7.0173                      -                        -                  4.6100                      -                17.5210                3.0318                9.6100                3.9854

แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตาม
หลัก WSP

        26.7410           7.0173                      -                        -                  4.6100                      -                17.5210                3.0318                4.6100                3.9854                 -   

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

กปภ.สาขาแพร่           5.0000                 -                  5.0000  ผู้รับจ้างดําเนินการ
ล่าช้า/รอวัสดุ อุปกรณ์
จากต่างประเทศ

กปภ.เขต 9 เชียงใหม่ งานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทราย
กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)           9.2200  ยกเลิก                4.6100                4.6100  เปลี่ยนเป็นระบบ 

Underdrain ซึ่งต้องใช้
งบลงทุนในการ
ดําเนินการ

กปภ.สาขาแม่แตง           0.6900           0.2730                0.6900                0.2730
กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน           1.1400  ยกเลิก                1.1400  เปลี่ยนเป็นระบบ 

Underdrain ซึ่งต้องใช้
งบลงทุนในการ
ดําเนินการ

กปภ.สาขาเกาะคา           0.5700           0.5670                0.5700                0.5670
กปภ.สาขาร้องกวาง           0.7200           0.6829                0.7200                0.6829
กปภ.สาขาพะเยา           4.7200           2.4653                4.7200                2.4653
กปภ.สาขาแม่สาย           1.3500           0.6771                1.3500                0.6771
กปภ.สาขาแม่ขะจาน           0.5900           0.2263                0.5900                0.2263

5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม  [Supervisory 
Control and Data Acquisition: SCADA]
งานบํารุงรักษาระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA)

1 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)           1.7080           1.0927                1.7080                1.0927
2 กปภ.สาขาเชียงราย           0.8430           0.8430                0.8430                0.8430

5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก [Programmable Logic 
Controller: PLC]
งานบํารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)

1 กปภ.สาขาแม่สาย           0.0470           0.0820                0.0470                0.0820
2 กปภ.สาขาลําปาง           0.0050           0.1080                0.0050                0.1080
3 กปภ.สาขาน่าน           0.0070  ยกเลิก                0.0070
4 กปภ.สาขาฮอด           0.0030  ยกเลิก                0.0030
5 กปภ.สาขาจอมทอง           0.0030  ยกเลิก                0.0030
6 กปภ.สาขาสันกําแพง           0.0030  ยกเลิก                0.0030

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รวมทั้งสิ้น
แผน

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

 แผน  ผล  แผน
หมายเหตุ

 ขอโอนเปลี่ยนแปลงไป
ให้กปภ.สาขาแม่สาย

 ผล  แผน  ผล  แผน  ผล

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน้ําให้เพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพน้ําให้ได้
ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ   กิจกรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  เป้าหมายการ

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์



 แผน  ผล

 รวมทั้งสิ้น
แผน

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

 แผน  ผล  แผน
หมายเหตุ

 ผล  แผน  ผล  แผน  ผล
ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ   กิจกรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  เป้าหมายการ

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

7 กปภ.สาขาแม่สะเรียง           0.0070  ยกเลิก                0.0070
8 กปภ.สาขาฝาง           0.0200  ยกเลิก                0.0200
9 กปภ.สาขาเถิน           0.0030  ยกเลิก                0.0030

10 กปภ.สาขาแม่ริม           0.0340  ยกเลิก                0.0340
11 กปภ.สาขาพะเยา           0.0290  ยกเลิก                0.0290
12 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน           0.0090  ยกเลิก                0.0090
13 กปภ.สาขาจุน           0.0200  ยกเลิก                0.0200

แผนงานที่ 5-3 โครงการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive 
Maintenance: PM]

          5.0000                 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                  5.0000                      -   

บํารุงรักษาเชิงป้องกันกปภ.สาขาในสังกัด ของกปภ.ข. 9
1 กปภ.สาขาพะเยา           5.0000                 -                  5.0000  ผู้รับจ้างดําเนินการ

ล่าช้า/รอวัสดุ อุปกรณ์
จากต่างประเทศ

159.1451      35.9358        30.4549             -                   28.8498             -                   37.7282             11.7009             57.5103             23.2669             
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และ
ปรับปรุงเส้นท่อ] 154.5431      34.9678        30.4549             -                   28.8498             -                   37.7282             11.7009             57.5103             23.2669             
6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
·      เงินอุดหนุน 100 %

1 โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 10.7011        10.6542        1.6052               4.2804               10.6542             4.8155               
·      เงินรายได้

1  งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.น่าน น.กลางเวียงตั้งแต่ รร.อนุบาลกุลหทัย-สมโภชการ
ยาง 0.4120          0.4112          0.4120               0.4112               

2 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.น่าน น.กลางเวียงตั้งแต่ ทางเทศบาลเวียงสา-นารีบิวตี้ 0.3350          0.3346          0.3350               0.3346               
3 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.น่าน น.กลางเวียงที่ บ้านดอนชัยหน้า รร.บ้านดอนชัย 0.3580          0.3579          0.3580               0.3579               
4  งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.น่าน น.กลางเวียงตั้งแต่ รร.สา-สามแยก รร.นาหลวง 0.3020          0.3009          0.3020               0.3009               
5  จากดับเพลิงหน้าร้านตัดผมแดงบาร์เบอร์ ปากทางหนองโค้ง ถึง จุดดันลอดหน้า

เปรมประชา ต.ต้นเปา อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 2.6240          0.1838          2.6240               0.1838               
6  ถนนราษฎร์บํารุง จากแยกตั๊มจุ๊บ ถึงสามแยกฝั่งตรงข้ามวัดทรายมูล  ต.ทรายมูล 

อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 1.2210          0.1121          1.2210               0.1121               
7  ถนนศรีบุญเรือง จากสามแยกบ้านเหล่าถึงปากทางเข้าหมู่บ้านสันกําแพงวิวดอย ต.

สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 1.0420          0.6776          1.0420               0.6776               
8 จากสามแยกไปวัดสันก้างปลา ถึง ถนนราษฎร์บํารุง (ซอยข้างวัดสันโค้ง) ต.ทรายมูล

 อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 0.7740          0.5376          0.7740               0.5376               
9 จากจุดดันลอดสี่แยกป่าไผ่-หน้าวัดแช่ช้าง (ด้านซ้ายและด้านขวาทาง) ต.แช่ช้าง อ.

สันกําแพง จ.เชียงใหม่ 1.3750          0.9579          1.3750               0.9579               
6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน้ําสูญเสีย

1 กปภ.สาขาเชียงใหม่ 115.3990       -               28.8498             28.8498             28.8498             28.8498              กองจัดหา/รอลง
นามสัญญา

6-1-3  งานจ้างสํารวจน้ําสูญเสียเชิงรุก ALC
1 กปภ.สาขาเชียงใหม่(พ) 10.0000        10.4400        10.0000             10.4400             

6-1-4  งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้ําสูญเสียเชิงรุก
1 กปภ.ข. 9 10.0000        10.0000        10.0000             10.0000             

ใหกปภ.สาขาแมสาย
และกปภ.สาขาลําปาง 
กปภ.สาขาที่ขอยกเลิก
สามารถดําเนินการ
บํารุงรักษาเบื้องต้นได้
และอุปกรณ่ต่างๆยังใช้
งานได้ดีอยู่

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน้ําสูญเสียอย่างเป็นระบบ



 แผน  ผล

 รวมทั้งสิ้น
แผน

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

 แผน  ผล  แผน
หมายเหตุ

 ผล  แผน  ผล  แผน  ผล
ให้บริการหน่วยงาน /ผลผลิต/ โครงการ   กิจกรรม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง  เป้าหมายการ

ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ําสูญเสียเชิงพาณิชย์ [มาตรวัดน้ํา] 4.6020          0.9680          
6-2-1 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก

1 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก ขนาด 200 มม. กปภ.สาขาพาน 0.4550          0.4040          0.4550               0.4040               
2 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก ขนาด 150 มม. หน่วยบริการแม่ใจ กปภ.สาขาพาน 0.4290          0.3190          0.4290               0.3190               
3 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ําหลัก ขนาด 200 มม. หน่วยบริการสบปราบ กปภ.สาขาเถิน 0.4550          0.2450          0.4550               0.2450               

6-2-2 ค่าซ่อมมาตรของโรงงานมาตรวัดน้ํา
1 กปภ.ข. 9 จํานวน 7,500 เครื่อง 3.2630          ยกเลิก 3.2630                เปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินงานโดย
กองมาตรวัดน้ําจะ
จัดส่งมาตรที่ซ่อม
แล้วให้กปภ.ข.9 
นํามาทดแทน
มาตรที่ชํารุดหรือ
ใช้งานไม่ได้
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