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แผนงานที� 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ

ผลิตจ่ายตามหลัก WSP

5-2-1 โครงการจัดการนํ�าสะอาด  [Water Safety Plan:

 WSP]

งบลงทุน

1 กปภ.สาขาเลิงนกทา

 - โครงการจดัการนํ�าสะอาด 

1.500          เม.ย.-ม.ิย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

งบทาํการ

ขุดลอกสระพักตะกอน

1 กปภ.สาขาอบุลราชธานี 0.172          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

2 กปภ.สาขาเดชอดุม 0.133          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

3 กปภ.สาขาอาํนาจเจรญิ 0.072          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

4 กปภ.สาขายโสธร 0.080          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

5 กปภ.สาขาบรุรีมัย ์(แม่ข่าย/น.กระสงั) 0.585          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

6 กปภ.สาขาสงัขะ 0.095          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

7 กปภ.สาขาสรุนิทร ์(แม่ข่าย/จอมพระ/ลาํดวน) 0.389          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

8 กปภ.สาขาลาํปลายมาศ 0.127          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

9 กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย/หนองกี�) 0.123          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

10 กปภ.สาขามหาชนะชยั 0.033          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

11 กปภ.สาขารตันบรุ ี(แม่ข่าย/ท่าตมู) 0.155          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

5-2-2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์

รวม  [Supervisory Control and Data Acquisition: 

SCADA]

แผนงานติดตั�งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ 

[SCADA]

1 กปภ.สาขาอบุลราชธานี 0.976          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

5-2-3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 

[Programmable Logic Controller: PLC]

งานซ่อมบาํรุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)

ซ่อมและบาํรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติ

1 กปภ.สาขาเลิงนกทา 0.100          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

2 กปภ.สาขารตันบรุี 0.200          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

3 กปภ.สาขาสตกึ 0.100          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

4 กปภ.สาขามกุดาหาร 0.100          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

แบบฟอรม์
แผนปฏิบัตกิาร  ประจาํปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
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แผนปฏิบัตกิาร ปี 2563

ระยะเวลาดาํเนินการ หน่วยงานในสังกัดที�รับผดิชอบ

ด้านการ

ผลิตจ่ายนํ�า

 ยุทธศาสตรท์ี� 5 ผลิตจ่ายนํ�าให้เพียงพอ พร้อมทั�งควบคุม

คุณภาพนํ�าให้ได้มาตรฐาน
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แผนปฏิบัตกิาร ปี 2563

ระยะเวลาดาํเนินการ หน่วยงานในสังกัดที�รับผดิชอบ

แผนงานที� 5-3 โครงการบาํรุงรักษาเชิงป้องกัน 

[Preventive Maintenance: PM]

งบทาํการ

โครงการบาํรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื�อปรับปรุง

ระบบผลิต-จ่ายนํ�า

1 กปภ.สาขาสรุนิทร ์(แม่ข่ายและหน่วยบรกิาร) 0.342          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

2 กปภ.สาขาศรสีะเกษ (แม่ข่ายและหน่วยบรกิาร) 0.298          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

3 กปภ.สาขาบรุรีมัย ์(แม่ข่ายและหน่วยบรกิาร) 0.203          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

4 กปภ.สาขาศีขรภมูิ (แม่ข่ายและหน่วยบรกิาร) 0.178          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

5 กปภ.สาขาสตกึ (แม่ข่ายและหน่วยบรกิาร) 0.435          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

6 กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่ายและหน่วยบรกิาร) 0.066          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

7 กปภ.สาขาสงัขะ (แม่ข่ายและหน่วยบรกิาร) 0.101          ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบผลิตและควบคมุคณุภาพนํ�า

แผนงานที� 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายนํ�า

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื�นที�ระดับภาค

•      เงนิอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขาสุรินทร์

1  - ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํ�าถนนเลี�ยงเมืองจากแยก

เทพธานีถงึแยกสลกัได และทางหลวงหมายเลข 2077 จาก

แยกสลกัได ถงึ กม.9+150 ตาํบลสลกัได อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสรุนิทร ์

28.350      เม.ย.-ก.ย.63 กองแผนและวิชาการ

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คาํชะอ)ี

2  - ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํ�าบา้นคาํชะอี ม.6, บา้นโคก

ป่าหวาย ม.7, บา้นม่วง ม.8, ม.11 ตาํบลคาํชะอี อาํเภอคาํ

ชะอี และ บา้นหนองสงู ตาํบลหนองสงู อาํเภอหนองสงู 

จงัหวดัมกุดาหาร

39.000      พ.ค.-พ.ย.63 กองแผนและวิชาการ

กปภ.สาขามุกดาหาร

3  - ค่าวางท่อขยายเขตจาํหน่ายนํ�าพื �นที� ตาํบลมกุดาหาร 

อาํเภอเมือง จงัหวดัมกุดาหาร

10.860      เม.ย.-ก.ย.63 กองแผนและวิชาการ

แผนงานที� 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา

และอาคาร

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื�นที�ระดับภาค

กปภ.สาขาอุบลราชธานี

1  - งานพฒันาระบบสาธารณปูโภคพื �นฐาน ก่อสรา้งสถานี

จ่ายนํ�าวารนิ  ชาํราบ ตาํบลแสนสขุ อาํเภอวารนิชาํราบ  

จงัหวดัอบุลราชธานี

31.530        พ.ค.63-ม.ค.64 กองแผนและวิชาการ
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แผนปฏิบัตกิาร ปี 2563

ระยะเวลาดาํเนินการ หน่วยงานในสังกัดที�รับผดิชอบ

แผนงานที� 6-1 การจัดการนํ�าสูญเสียเชิงกายภาพ 

[DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]

6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที�ชาํรุดและเสื�อมสภาพ

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ�า

·      เงนิอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขาบุรีรัมย ์(น.กระสัง)

1  - ค่าปรบัปรุงเพิ�มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนํ�า กปภ.สาขา

บรุรีมัย ์(กระสงั) อาํเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์

9.191          เม.ย.-ต.ค.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขาละหานทราย (น.ปะคาํ)

2  - ค่าปรบัปรุงเพิ�มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนํ�า กปภ.สาขา

ละหานทราย (ปะคาํ) อาํเภอปะคาํ จงัหวดับรุรีมัย์

11.963        เม.ย.-ต.ค.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขาเดชอุดม

3  - ค่าปรบัปรุงเพิ�มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายนํ�า กปภ.สาขา

เดชอดุม อาํเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี

3.429          เม.ย.-ส.ค.63 กองระบบจาํหน่าย

•      เงนิรายได้

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

1  - งานปรบัปรุงเสน้ท่อบรเิวณ ถนนทางหลวง 219  จากโรง

กรองนํ�า กม.7 – หนา้ กองรอ้ย อส.บรุรีมัย ์ตาํบลเสม็ด 

อาํเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์

3.500 ม.ค.-พ.ค.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

2  - งานปรบัปรุงเสน้ท่อบรเิวณ ถนนทางหลวง 226 ตาํบลอิ

สาณ อาํเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์

3.500          ม.ค.-พ.ค.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

3  - งานปรบัปรุงเสน้ท่อบรเิวณ ถนนจิระ ซอย 2 ตาํบลในเมือง

 อาํเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์

0.758          ม.ีค.-ม.ิย.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

4  - งานปรบัปรุงเสน้ท่อบรเิวณ ถนนจิระ ซอย 4 ตาํบลในเมือง

 อาํเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์

0.758          ม.ีค.-ม.ิย.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขามุกดาหาร

5  - งานปรบัปรุงเสน้ท่อ ถนนวงศค์าํภา  อ.เมือง จ.มกุดาหาร 0.950          ม.ีค.-ม.ิย.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คาํชะอ)ี

6  - งานปรบัปรุงเสน้ท่อบา้นโพธิ�ศร ีตาํบลบา้นซ่ง อ.คาํชะอี 

จ.มกุดาหาร

1.271          ม.ีค.-ม.ิย.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.คาํชะอ)ี

7  - งานปรบัปรุงเสน้ท่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ช่วง

ลาํหว้ยมกุ) อ.คาํชะอี จ.มกุดาหาร

0.650          ม.ีค.-ม.ิย.63 กองระบบจาํหน่าย

 ยุทธศาสตรท์ี� 6 บริหารจัดการลดนํ�าสูญเสียอย่างเป็นระบบ
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การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ประเดน็

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/โครงงาน/กจิกรรม

งบลงทุน (ล้านบาท) งบทาํการ (ล้านบาท)

ได้รับจัดสรร

วงเงนิตาม

สัญญา/

ปรับปรุง
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ระหว่างปี

เบิกจ่ายจริง

แผนปฏิบัตกิาร ปี 2563

ระยะเวลาดาํเนินการ หน่วยงานในสังกัดที�รับผดิชอบ

6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดนํ�าสูญเสีย

1 กปภ.สาขาอบุลราชธานี 37.000        36.000        ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบจาํหน่าย

6-1-3  งานจ้างสาํรวจนํ�าสูญเสียเชิงรุก ALC

1 กปภ.ข. 8 10.000        ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบจาํหน่าย

6-1-4  งานเพื�อสนับสนุนกิจกรรมนํ�าสูญเสียเชิงรุก

1 กปภ.ข. 8 10.000        ต.ค.62-ก.ย.63 กองระบบจาํหน่าย

6-1-5 ปรับปรุงและติดตั�งระบบ DMA

กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย)

1  -  งานปรบัปรุงมาตรวดันํ�าหลกักปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย)

 ขนาด 250 มม. พรอ้มอปุกรณ์

0.800          ม.ค.-เม.ย.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย)

2  - งานปรบัปรุงมาตรวดันํ�าหลกัสถานีแม่ข่าย กปภ.สาขา

พิบลูมงัสาหาร (แม่ข่าย) ขนาด 300 มม.

0.700          ม.ค.-เม.ย.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย)

3  - ปรบัปรุงมาตรวดันํ�าหลกั สถานีจ่าย ภเูขา้แกว้ ขนาด 200

 มม. พรอ้มอปุกรณ์

1.000          ม.ค.-เม.ย.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่)

4  -  งานปรบัปรุงมาตรวดันํ�าหลกั กปภ.สาขามกุดาหาร(น.

หวา้นใหญ่) ขนาด 150 มม. พรอ้มอปุกรณ์

0.500          ม.ค.-ม.ีค.63 กองระบบจาํหน่าย

กปภ.สาขาสุรินทร ์(แม่ข่าย)

5  - งานติดตั�งมาตรวดันํ�าหลกั Ultrasonic Flow Meter ชนิด 

lnsert พรอ้มอปุกรณ์

0.900          ม.ค.-เม.ย.63 กองระบบจาํหน่าย

แผนงานที� 7-1 ขยายความร่วมมือกับองคก์ร หรือ 

หน่วยงานภายนอก

1 ขยายความรว่มมือที�เกี�ยวขอ้งกบักิจการประปาระหว่างกปภ.

กบัองคก์ารต่างๆเพื�อช่วยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึ และ

ไดร้บันํ�าประปาที�มีคณุภาพไดม้าตรฐาน

ต.ค.62-ก.ย.63 กองแผนและวิชาการ

188.110      61.063        
รวม

ยุทธศาสตรท์ี� 7 ขยายความร่วมมือกับองคก์รต่างๆเพื�อ

ให้บริการนํ�าประปาที�มีคุณภาพ
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