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แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
ผลิตจ่ายตามหลัก WSP

5-2-1 โครงการจัดการน า้สะอาด  [Water Safety Plan:
 WSP]

งบลงทุน

1 กปภ.สาขาเลิงนกทา
 - โครงการจดัการน า้สะอาด 

1.500          1      

งบท าการ

ขุดลอกสระพักตะกอน

1 กปภ.สาขาอบุลราชธานี 0.172        1        

2 กปภ.สาขาเดชอดุม 0.133        1        

3 กปภ.สาขาอ านาจเจรญิ 0.072        1        

4 กปภ.สาขายโสธร 0.080        1        

5 กปภ.สาขาบรุรีมัย ์(แมข่่าย/น.กระสงั) 0.585        1        

6 กปภ.สาขาสงัขะ 0.095        1        

7 กปภ.สาขาสรุนิทร ์(แมข่่าย/จอมพระ/ล าดวน) 0.389        1        

8 กปภ.สาขาล าปลายมาศ 0.127        1        

9 กปภ.สาขานางรอง (แมข่่าย/หนองก่ี) 0.123        1        

10 กปภ.สาขามหาชนะชยั 0.033        1        

11 กปภ.สาขารตันบรุ ี(แมข่่าย/ทา่ตมู) 0.155        1        

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

แผนงานติดตั้งและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ 
[SCADA]

1 กปภ.สาขาอบุลราชธานี 0.976        1            

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

งานซอ่มบ ารุงระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC)

ซอ่มและบ ารุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติ

1 กปภ.สาขาเลงินกทา 0.100        1            

ด้านการ
ผลิตจ่ายน า้

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ผลิตจ่ายน า้ใหเ้พียงพอ พร้อมทัง้ควบคุม
คุณภาพน า้ใหไ้ด้มาตรฐาน
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ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
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ระหว่างปี

เบกิจ่าย
จริง

ยกเลิก

แบบฟอรม์
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ระหว่างปี

2 กปภ.สาขารตันบรุี 0.200        1        

3 กปภ.สาขาสตกึ 0.100        1            

4 กปภ.สาขามกุดาหาร 0.100        1        

แผนงานที่ 5-3 โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
[Preventive Maintenance: PM]

งบท าการ

โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพือ่ปรับปรุง
ระบบผลิต-จ่ายน า้

1 กปภ.สาขาสรุนิทร ์(แมข่่ายและหน่วยบรกิาร) 0.342        1        

2 กปภ.สาขาศรสีะเกษ (แมข่่ายและหน่วยบรกิาร) 0.298        1        

3 กปภ.สาขาบรุรีมัย ์(แมข่่ายและหน่วยบรกิาร) 0.203        1        

4 กปภ.สาขาศีขรภมิู (แมข่่ายและหน่วยบรกิาร) 0.178        1        

5 กปภ.สาขาสตกึ (แมข่่ายและหน่วยบรกิาร) 0.435        1        

6 กปภ.สาขานางรอง (แมข่่ายและหน่วยบรกิาร) 0.066        1      

7 กปภ.สาขาสงัขะ (แมข่่ายและหน่วยบรกิาร) 0.101        1        

แผนงานที่ 5-4 วางทอ่ขยายเขตจ่ายน า้

แผนงานบรูณาการพัฒนาพืน้ที่ระดับภาค

      เงนิอุดหนุน 100 %

Ø  จังหวัดสุรินทร ์จ านวน 1 โครงการ

กปภ.สาขาสุรินทร์

1  - ถนนเลีย่งเมืองจากแยกเทพธานีถึงแยกสลกัได และทาง
หลวงหมายเลข 2077 จากแยกสลกัได ถึง กม.9+150 ต.
สลกัได อ.เมือง จ.สรุนิทร ์

28.350        1      

Ø  จังหวัดสาขามุกดาหาร จ านวน 2 โครงการ

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.ค าชะอี)

1  - บา้นค าชะอี ม.6, บา้นโคกป่าหวาย ม.7, บา้นมว่ง ม.8, 
ม.11 ต.ค าชะอี อ.ค าชะอี และ บา้นหนองสงู ต.หนองสงู อ.

หนองสงู จ.มกุดาหาร

1      

กปภ.สาขามุกดาหาร

2  - พืน้ที่ ต.มกุ อ.เมือง จ.มกุดาหาร 1      

แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน า้
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      เงนิอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขาสุรินทร์

1  - คา่วางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้ถนนเลีย่งเมืองจากแยก
เทพธานีถึงแยกสลกัได และทางหลวงหมายเลข 2077 จาก

แยกสลกัได ถึง กม.9+150 ต าบลสลกัได อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสรุนิทร ์

28.350      1     

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.ค าชะอี)

2  - คา่วางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้บา้นค าชะอี ม.6, บา้น
โคกป่าหวาย ม.7, บา้นมว่ง ม.8, ม.11 ต าบลค าชะอี 
อ าเภอค าชะอี และ บา้นหนองสงู ต  าบลหนองสงู อ าเภอ
หนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร

39.000      1     

กปภ.สาขามุกดาหาร

3  - คา่วางทอ่ขยายเขตจ าหน่ายน า้พืน้ที่ ต  าบลมกุดาหาร 
อ าเภอเมือง จงัหวดัมกุดาหาร

10.860      1     

แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
และอาคาร

แผนงานบรูณาการพัฒนาพืน้ที่ระดับภาค

กปภ.สาขาอุบลราชธานี

1  - งานพฒันาระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน ก่อสรา้งสถานี
จา่ยน า้วารนิ  ช  าราบ ต  าบลแสนสขุ อ าเภอวารนิช าราบ  
จงัหวดัอบุลราชธานี

31.530        1      

แผนงานที่ 6-1 การจัดการน า้สูญเสียเชิงกายภาพ 
[DMA และปรับปรุงเส้นทอ่]

6-1-1 ปรับปรุงเส้นทอ่ที่ช ารุดและเส่ือมสภาพ

แผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน า้

·      เงนิอุดหนุน 100 %

กปภ.สาขาบุรีรัมย ์(น.กระสัง)

1  - คา่ปรบัปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพระบบทอ่จา่ยน า้ กปภ.
สาขาบรุรีมัย ์(กระสงั) อ าเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย์

9.191          1      

กปภ.สาขาละหานทราย (น.ปะค า)

2  - คา่ปรบัปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพระบบทอ่จา่ยน า้ กปภ.สาขา
ละหานทราย (ปะค า) อ าเภอปะค า จงัหวดับรุรีมัย์

11.963        1      

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 บริหารจัดการลดน า้สูญเสียอย่างเป็น
ระบบ
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ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ
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กปภ.สาขาเดชอุดม

3  - คา่ปรบัปรุงเพ่ิมประสทิธิภาพระบบทอ่จา่ยน า้ กปภ.สาขา
เดชอดุม อ าเภอเดชอดุม จงัหวดัอบุลราชธานี

3.429          1      

      เงนิรายได้

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

1  - งานปรบัปรุงเสน้ทอ่บรเิวณ ถนนทางหลวง 219  จากโรง
กรองน า้ กม.7 – หนา้ กองรอ้ย อส.บรุรีมัย ์ต  าบลเสม็ด 
อ าเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์

3.500 1           

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

2  - งานปรบัปรุงเสน้ทอ่บรเิวณ ถนนทางหลวง 226 ต าบลอิ
สาณ อ าเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์

3.500          1           

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

3  - งานปรบัปรุงเสน้ทอ่บรเิวณ ถนนจิระ ซอย 2 ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์

0.758          1           

กปภ.สาขาบุรีรัมย์

4  - งานปรบัปรุงเสน้ทอ่บรเิวณ ถนนจิระ ซอย 4 ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย์

0.758          1           

กปภ.สาขามุกดาหาร

5  - งานปรบัปรุงเสน้ทอ่ ถนนวงศค์  าภา  อ.เมือง จ.มกุดาหาร 0.950          1           

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.ค าชะอี)

6  - งานปรบัปรุงเสน้ทอ่บา้นโพธ์ิศร ีต  าบลบา้นซง่ อ.ค าชะอี 

จ.มกุดาหาร

1.271          1      

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.ค าชะอี)

7  - งานปรบัปรุงเสน้ทอ่ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 (ชว่ง
ล  าหว้ยมกุ) อ.ค าชะอี จ.มกุดาหาร

0.650          1      

6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน า้สูญเสีย

1 กปภ.สาขาอบุลราชธานี 37.000        36.000      1        

6-1-3  งานจ้างส ารวจน า้สูญเสียเชิงรุก ALC

1 กปภ.ข. 8 10.000      1      

6-1-4  งานเพือ่สนับสนุนกิจกรรมน า้สูญเสียเชิงรุก

1 กปภ.ข. 8 10.000        10.000      1      

6-1-5 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA

กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย)
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หมายเหตุ
1.เหตผุลที่ยกเลกิ

2.โครงการทดแทน
3. เหตผุลที่ยงัไมด่  าเนินการ
4. เหตผุลที่ชะลอโครงการและ

แนวทางด าเนินงาน

5.เลขที่ มท.ที่โอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ

6.วนัที่เสนอขอหรอืไดร้บังบประมาณ

7.อ่ืนๆ

  (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)

ยังไม่
เร่ิม

ด าเนิน

เสนอ
ขอใช้
งบประ
มาณ

ได้รับ
งบประมาณ
แล้ว อยู่
ระหว่าง
จัดซือ้จัด

จ้าง

ระหว่างด าเนินการ
แล้ว
เสร็จ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

รอท า
สัญญา

ระหว่างก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ยกเลิก

ชะลอ
โครง
การ

< 50% ≥ 50% ≥  80%

ชะลอ
โครง
การ

ยังไม่
เร่ิม

ด าเนิน

ส ารวจ 
ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

หา
ผู้รับจ้าง

เบกิจ่ายจริง
ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบกิจ่าย
จริง

ยกเลิก

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

แผนปฏิบัติการ ปี 2563

หน่วยงานใน
สังกัดที่

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันที ่18 มิ.ย. 63 )

ผลลัพธข์องโครงการประเด็น
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร/์แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน งบท าการ งบลงทุน งบท าการ

ได้รับจัดสรร
วงเงินตาม

สัญญา/ปรับปรุง
ระหว่างปี

1  -  งานปรบัปรุงมาตรวดัน า้หลกักปภ.สาขานางรอง (แม่
ข่าย) ขนาด 250 มม. พรอ้มอปุกรณ์

0.800          1           

กปภ.สาขาพิบลูมังสาหาร (แม่ข่าย)

2  - งานปรบัปรุงมาตรวดัน า้หลกัสถานีแมข่่าย กปภ.สาขา

พิบลูมงัสาหาร (แมข่่าย) ขนาด 300 มม.

0.700          1      

กปภ.สาขาพิบลูมังสาหาร (แม่ข่าย)

3  - ปรบัปรุงมาตรวดัน า้หลกั สถานีจา่ย ภเูขา้แกว้ ขนาด 200
 มม. พรอ้มอปุกรณ์

1.000          1           

กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่)

4  -  งานปรบัปรุงมาตรวดัน า้หลกั กปภ.สาขามกุดาหาร(น.
หวา้นใหญ่) ขนาด 150 มม. พรอ้มอปุกรณ์

0.500          1           

กปภ.สาขาสุรินทร ์(แม่ข่าย)

5  - งานติดตัง้มาตรวดัน า้หลกั Ultrasonic Flow Meter ชนิด 
lnsert พรอ้มอปุกรณ์

0.900          1           

แผนงานที่ 7-1 ขยายความร่วมมือกับองคก์ร หรือ 
หน่วยงานภายนอก

1 ขยายความรว่มมือที่เก่ียวขอ้งกบักิจการประปาระหวา่ง
กปภ.กบัองคก์ารตา่งๆเพ่ือชว่ยใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึง 
และไดร้บัน า้ประปาที่มีคณุภาพไดม้าตรฐาน

1        

รวม

* ใหใ้ส่เลข 1 ในช่องความก้าวหน้าโครงการตามสถานะของการด าเนินงานเกิดจริงแต่ละเดือน

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 ขยายความร่วมมือกับองคก์รต่างๆเพือ่
ใหบ้ริการน า้ประปาที่มีคุณภาพ
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