


หน้าท่ี 1

งบกลาง
รายงานแผน
รายงานผลไตรมาสท่ี 

หน่วยนับ วงเงิน รวมท้ังส้ิน
เต็มโครงการ แผน ผล แผน ผล

รวมเงินงบประมาณท้ังส้ิน 188.1100 0.0000              -   
แผน/ผล การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณลงทุนของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

1.5000             -                -   
แห่ง             1 

28.3500             -                -   

39.0000             -                -   

10.8600             -                -   

แห่ง             3 

31.5300             -                -   

แห่ง             1 

รายงานการกำากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

แบบ สงป.301
กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำาแหน่ง)
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ผลิตจ่ายนำ้าให้เพียงพอ พร้อมท้ังควบคุมคุณภาพนำ้าให้ได้มาตรฐาน
แผนงาน : แผนงานท่ี 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP 
             5-2-1 โครงการจัดการนำ้าสะอาด  [Water Safety Plan: WSP] (เงินรายได้)
                    1. โครงการจัดการน้ำ�าสะอาด (กปภ.สาขาเลิงนกทา)
                    ตัวชี้วัด : จำานวนแห่งท่ีได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP
แผนงาน : แผนงานท่ี 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายนำ้า
             แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (เงินอุดหนุน)
                   1. ค่าวางท่อขยายเขตจ้ำาหน่ายน้ำ�าถนนเลี่ยงเมืองจากแยกเทพธานีถึงแยกสลักได และทางหลวง
หมายเลข 2077 จากแยกสลักได ถึง กม.9+150 ต้ำาบลสลักได อ้ำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (กปภ.สาขาสุรินทร์)

                   2. ค่าวางท่อขยายเขตจ้ำาหน่ายน้ำ�าบ้านค้ำาชะอี ม.6, บ้านโคกป่าหวาย ม.7, บ้านม่วง ม.8, ม.11 
ต้ำาบลค้ำาชะอี อ้ำาเภอค้ำาชะอี และ บ้านหนองสูง ต้ำาบลหนองสูง อ้ำาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร (กปภ.สาขา
มุกดาหาร (น.ค้ำาชะอี))
                   3. ค่าวางท่อขยายเขตจ้ำาหน่ายน้ำ�าพื�นท่ี ต้ำาบลมุกดาหาร อ้ำาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
(กปภ.สาขามุกดาหาร)
                   ตัวช้ีวัด : จำานวนแห่งท่ีได้รับการขยายเขตจำาหน่ายนำ้า
แผนงาน : แผนงานท่ี 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร
             แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (เงินอุดหนุน)
                   1. งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื�นฐาน ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ�าวารินช้ำาราบ ต้ำาบลแสนสุข 
อ้ำาเภอวารินช้ำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี (กปภ.สาขาอุบลราชธานี)
                   ตัวช้ีวัด : จำานวนแห่งท่ีได้รับการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร
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หน้าท่ี 2

หน่วยนับ วงเงิน รวมท้ังส้ิน
เต็มโครงการ แผน ผล แผน ผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำาแหน่ง)
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

9.1910             -                -   

11.9630             -                -   

3.4290             -                -   

แห่ง             3 

3.5000             -                -   

3.5000             -                -   

0.7580             -                -   

0.7580             -                -   

0.9500             -                -   
1.2710             -                -   

0.6500             -                -   

แห่ง             7 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ท่ี 6 บริหารจัดการลดนำ้าสูญเสียอย่างเป็นระบบ
แผนงาน : แผนงานท่ี 6-1 การจัดการนำ้าสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]
             6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีชำารุดและเส่ือมสภาพ 
             แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า (เงินอุดหนุน)
                   1. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ�า กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (กระสัง) อ้ำาเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์
                   2. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ�า กปภ.สาขาละหานทราย (ปะค้ำา) อ้ำาเภอปะค้ำา 
จังหวัดบุรีรัมย์
                   3. ค่าปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ�า กปภ.สาขาเดชอุดม อ้ำาเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธานี
                   ตัวช้ีวัด : จำานวนแห่งท่ีได้รับการปรับปรุงเส้นท่อ
             (เงินรายได้)
                   1. งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 219  จากโรงกรองน้ำ�า กม.7 – หน้า กองร้อย 
อส.บุรีรัมย์ ต้ำาบลเสม็ด อ้ำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (กปภ.สาขาบุรีรัมย์)
                   2. งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนทางหลวง 226 ต้ำาบลอิสาณ อ้ำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
(กปภ.สาขาบุรีรัมย์)
                   3. งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนจิระ ซอย 2 ต้ำาบลในเมือง อ้ำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 (กปภ.สาขาบุรีรัมย์)
                   4. งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนจิระ ซอย 4 ต้ำาบลในเมือง อ้ำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 (กปภ.สาขาบุรีรัมย์)
                   5. งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนวงศ์ค้ำาภา อ.เมือง จ.มุกดาหาร (กปภ.สาขามุกดาหาร)
                   6. งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโพธ์ิศรี ต้ำาบลบ้านซ่ง อ.ค้ำาชะอี จ.มุกดาหาร (กปภ.สาขามุกดาหาร 
(น.ค้ำาชะอี))
                   7. งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ช่วงล้ำาห้วยมุก) อ.ค้ำาชะอี จ.มุกดาหาร
 (กปภ.สาขามุกดาหาร (น.ค้ำาชะอี))
                   ตัวช้ีวัด : จำานวนแห่งท่ีได้รับการปรับปรุงเส้นท่อ



หน้าท่ี 3

หน่วยนับ วงเงิน รวมท้ังส้ิน
เต็มโครงการ แผน ผล แผน ผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำาแหน่ง)
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.) 

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน 
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

                   1. กปภ.สาขาอุบลราชธานี 37.0000  ด้ำาเนินการจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณท่ี กปภ.ส้ำานักงานใหญ่ 
แห่ง

                   1. งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำ�าหลัก กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย) ขนาด 250 มม. พร้อมอุปกรณ์ 0.8000             -                -   

0.7000             -                -   

                   3. ปรับปรุงมาตรวัดน้ำ�าหลัก สถานีจ่าย ภูเข้าแก้ว ขนาด 200 มม. พร้อมอุปกรณ์ 1.0000             -                -   
0.5000             -                -   

                   5. งานติดตั�งมาตรวัดน้ำ�าหลัก Ultrasonic Flow Meter ชนิด lnsert พร้อมอุปกรณ์ 0.9000             -                -   
แห่ง             5 

หมายเหตุ : แผน/ผล เป็นวงเงินตามสัญญาจ้างและเป็นวงเงินท่ีเบิกจ่ายเฉพาะในปีงบประมาณ 2563 เท่านั �น

             6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดนำ้าสูญเสีย 
             (เงินรายได้)

                   ตัวช้ีวัด : จำานวนโครงการท่ีดำาเนินการแล้วเสร็จ
             6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA 
             (เงินรายได้)

                   2. งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำ�าหลักสถานีแม่ข่าย กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย) ขนาด 300 
มม.

                   4. งานปรับปรุงมาตรวัดน้ำ�าหลัก กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่) ขนาด 150 มม. พร้อม
อุปกรณ์

                   ตัวช้ีวัด : จำานวนแห่งท่ีได้รับการปรับปรุงและติดตั้งมาตรวัดนำ้าหลัก
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