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หมายเหตุ
1.เหตุผลท่ียกเลิก

2. วันท่ีแล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน

3.เหตุผลท่ียังไม่ด าเนินการ

4.เลขท่ี มท.ท่ีโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณ5.วันท่ีเสนอขอหรือได้รับ
งบประมาณ6.อ่ืนๆ

กลยุทธ์ 1.1 : การลงทุนในพ้ืนท่ีศักยภาพ

แผนงาน 1.1.1 ก่อสร้าง/พัฒนา/ปรับปรุงระบบประปา และขยายเขตการ
ให้บริการ

• แผนงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า

· แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว) 78.088

1 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 2 บ้านกุดลาด, หมู่ 10 บ้านปากน ้า ต้าบลกุด
ลาด อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1.000 กผว.

2 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 4 บ้านโคกเพชร , หมู่ 21 บ้านหนองบัว ต้าบล
ท่าสว่าง อ้าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

1.214 กผว.

3 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 1 บ้านยาง ต้าบลยาง อ้าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1.318 กผว.

4 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 3 บ้านมะกรูด, หมู่ 5 บ้านหนองอีก่วง, หมู่ 6 
บ้านหนองทามใหญ่ ต้าบลค้าเนียม อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

3.200 กผว.

5 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 3 บ้านซาด ต้าบลบ้านบัว อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

1.480 กผว.

6 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 13 บ้านมะค่าใต้ ต้าบลบ้านยาง อ้าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1.700 กผว.

7 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 2, หมู่ 12 บ้านหนองกก ต้าบลยาง อ้าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

2.611 กผว.

8 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 4 บ้านหนองสาด ต้าบลหนองครก อ้าเภอเมือง
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2.964 กผว.

9 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ชุมชนนาโปใหญ่ ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1.042 กผว.

10 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 9 บ้านเหรียญทอง (ซอยข้างเมโทรทาวน์ 2 , 
ซอยไอรีสอร์ท) , หมู่ 10 บ้านพงสว่าง (ซอยข้างวัดหนองป่าพง , ซอยพงสว่าง 12) 
ต้าบลโนนผึ ง อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1.051 กผว.

11  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 6 บ้านแต้, หมู่ 4 บ้านหนองบก ต้าบลธาตุ ถึง
 หมู่ 10 บ้านคอนสวรรค์ ต้าบลไผ่ อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1.140 กผว.

12 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 9 บ้านเขามโนรมย์ ต้าบลนาสีนวน อ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2.191 กผว.

13 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 3 บ้านหนองปรือพัฒนา ต้าบลสวายจีก อ้าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1.140 กผว.

14 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 3 บ้านปลาดุก, ซอยจิตสง่า หมู่ 16 บ้านโนน
หงษ์ทอง ต้าบลไร่น้อย อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1.900 กผว.

15  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 4 บ้านคาบใต้, หมู่ 5 บ้านคาบเหนือ ต้าบล
เทนมีย์ อ้าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2.910 กผว.

16 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 7 บ้านก่อใน ต้าบลแสนสุข อ้าเภอวารินช้าราบ
 จังหวัดอุบลราชธานี

1.124 กผว.

17  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 2 บ้านยาง , หมู่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ ต้าบล
บ้านยาง อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2.676 กผว.

18 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 6 บ้านบุ, หมู่ 7 บ้านม่วงใต้ ต้าบลบ้านบัว 
อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

4.090 กผว.

19  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 4 บ้านบอน (คุ้มยาง), หมู่ 6 บ้านบาก ต้าบล
กุดขาคีม อ้าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1.221 กผว.

20 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 4 บ้านโคกจ๊ักจ่ัน, หมู่ 15 บ้านทุ่งสว่าง ต้าบล
บุ่ง อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ

1.100 กผว.

ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุนSO1 การพัฒนาระบบ
ประปา

4.จัดเตรียม 
เอกสาร
ประกวด

ราคา
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ด าเนินการ
ก่อสร้าง
และขอ
อนุญาต

7.
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน

แผนงาน ผลงาน

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ร้อยละ

1.
ยกเลิก

โครงการ

2. 
พิจารณา
อนุมัติ

งบประมาณ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ร้อยละ

ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏิบัติการ  ประจ าปี 2565
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

แผนปฏิบัติการ ปี 2565

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(วัน)

หน่วยงานใน
สังกัดท่ี

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี...5..พฤศจิกายน...2564..............)
(ตามหนังสือแจ้งเวียนท่ี มท 55700/212 ลว. 5 พฤศจิกายน 2564)

ปัญหาอุปสรรคของโครงการ แนวทางแก้ไข3.
ส ารวจ 
ออกแบบ

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน งบท าการ
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หมายเหตุ
1.เหตุผลท่ียกเลิก

2. วันท่ีแล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน

3.เหตุผลท่ียังไม่ด าเนินการ

4.เลขท่ี มท.ท่ีโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณ5.วันท่ีเสนอขอหรือได้รับ
งบประมาณ6.อ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุนSO1 การพัฒนาระบบ
ประปา

4.จัดเตรียม 
เอกสาร
ประกวด

ราคา

5.
ประกวด
ราคา ท า
สัญญา

6.
ด าเนินการ
ก่อสร้าง
และขอ
อนุญาต

7.
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน

แผนงาน ผลงาน

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ร้อยละ

1.
ยกเลิก

โครงการ

2. 
พิจารณา
อนุมัติ

งบประมาณ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ร้อยละ

ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏิบัติการ ปี 2565

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(วัน)

หน่วยงานใน
สังกัดท่ี

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี...5..พฤศจิกายน...2564..............)
(ตามหนังสือแจ้งเวียนท่ี มท 55700/212 ลว. 5 พฤศจิกายน 2564)

ปัญหาอุปสรรคของโครงการ แนวทางแก้ไข3.
ส ารวจ 
ออกแบบ

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน งบท าการ

21 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 5 บ้านโพนชาย, หมู่ 9 บ้านพูนทราย ต้าบล
บ้านชบ อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

2.710 กผว.

22  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 3 บ้านนาโก, หมู่ 1 บ้านสมสะอาด, หมู่ 5 
บ้านกุดแข้ ต้าบลกุดแข้ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

12.900 กผว.

23 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 19 บ้านอุดมธรรม ต้าบลกระสัง อ้าเภอกระสัง
 จังหวัดบุรีรัมย์

1.256 กผว.

24 งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า หมู่ 2 , หมู่ 13 บ้านพะวร ต้าบลจานแสนไชย 
อ้าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

22.950 กผว.

25  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า บริเวณส่ีแยกน ้าปลีก หมู่ 1 บ้านน ้าปลีก ต้าบลน ้า
ปลีก อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ

1.200 กผว.

แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร 9.430

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

เงินอุดหนุน 100%  (รายการปีเดียว)

1 งานก่อสร้างถังเก็บน ้าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. หน่วยบริการส้าโรงทาบ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ ต้าบลเกาะแก้ว อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

3.900 กผว.

2 งานก่อสร้างถังเก็บน ้าใส ขนาด 1,500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อ้านาจเจริญ ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ

5.530 กผว.

แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร

เงินรายได้ 100% 35.070

1 งานก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมก้าลังการผลิต จาก 100 ลบ.ม./ชม. เป็น 150 ลบ.ม./ชม. 
หน่วยบริการป่าติ ว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้านาจเจริญ ต้าบลนาหมอม้า 
อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ

7.160 กผว.

2 งานก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมก้าลังการผลิต จาก 200 ลบ.ม./ชม. เป็น 300 ลบ.ม./ชม. 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา ต้าบลสามแยก อ้าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

11.600 กผว.

3 งานก่อสร้างปรับปรุงเพ่ิมก้าลังการผลิต จาก 50 ลบ.ม./ชม. เป็น ขนาด 100 ลบ.ม./
ชม. หน่วยบริการค้าชะอี การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร ต้าบลน ้าเท่ียง 
อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

12.300 กผว.

4 โครงการจัดการน ้าสะอาดโรงกรองน ้าท่าวังหิน ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, โรงกรองน ้ากุดลาด ต้าบลกุดลาด อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี, โรงกรองน ้าโพธ์ิมูล ต้าบลหนองกินเพล อ้าเภอวารินช้า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

3.210 กรค.

5 ขุดสระพักตะกอน หน่วยบริการบ้านกรวด ต้าบลปราสาท อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์

0.800 กรค.

กลยุทธ์ 2.1 : น้ าสูญเสียท่ีกู้กลับมาได้

แผนงาน 2.1.1 การลดน้ าสูญเสีย

โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ า

• แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

เงินอุดหนุน 100% (รายการปีเดียว) 56.980

1 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ศีขรภูมิ – (น.ส้าโรงทาบ) ต้าบลระแง ต้าบลยาง อ้าเภอศีขรภูมิ ต้าบลเกาะแก้ว 
ต้าบลส้าโรงทาบ อ้าเภอส้าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

22.300 กรจ.

2 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
มหาชนะชัย ต้าบลฟ้าหยาด อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

18.000 กรจ.

3 โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน ้า การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เดชอุดม ต้าบลเมืองเดช อ้าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

16.680 กรจ.

เงินรายได้ 100% 49.923

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสีย
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งบลงทุน งบท าการ

1 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านป่งเป้า หมู่ 2 และ หมู่ 15 ต้าบลโพนทราย อ้าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

0.750 กรจ.

2 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านนาค้าน้อย หมู่ 2 ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

1.300 กรจ.

3 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านด่านค้า หมู่ 6 ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร

0.450 กรจ.

4 งานปรับปรุงเส้นท่อ ยกเลิกท่อเดิม บ้านโคกป่าหวาย หมู่ 7 และบ้านโนนน ้าแซบ 
หมู่ 5 อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

1.100 กรจ.

5 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนเมืองใหม่ ช่วง ซอยรัฐประชา ถึง หน้ากปภ.สาขา
มุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

0.800 กรจ.

6  งานปรับปรุงเส้นท่อซอยรังสรรค์ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 0.672 กรจ.

7 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนตาดแคน ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร

3.600 กรจ.

8 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสองนางสถิตย์ ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร

0.624 กรจ.

9 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านห้วยทราย หมู่ 3 ต้าบลค้าชะอี อ้าเภอค้าชะอี จังหวัด
มุกดาหาร

0.300 กรจ.

10 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยวิทยะธ้ารงค์ 13 ถึง ซอยวิทยะธ้ารงค์ 15 ต้าบลในเมือง  
อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

0.460 กรจ.

11 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนโรงฆ่าสัตว์ ถนนแจ้งสนิท ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดยโสธร

0.230 กรจ.

12 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนบ้านดอนแฮด หมู่ 7 ช่วงถนนศรีบุญลัย ซอยโค้งงามตา 
ต้าบลตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

0.661 กรจ.

13 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีบ้ารุง ถนนเทพมณี อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1.270 กรจ.

14 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทศบาล 5 (หลังประปา) ถึงสามแยกบ้านภู่ระหงส์ ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

0.164 กรจ.

15 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเขตยศไกร ช่วง ถนนแจ้งสนิท ถึง ถนนนครปทุม ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

0.127 กรจ.

16 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเล่ียงเมือง (ซ้ายทาง) จาก สนง.สรรพากรยโสธร ถึง ส่ีแยก
น ้าค้าน้อย ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

0.342 กรจ.

17 งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองคู ต้าบลหนองคู อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2.600 กรจ.

18 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนวิทยะธ้ารงค์ อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 2.100 กรจ.

19 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสหพัฒนา อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1.630 กรจ.

20 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนแจ้งสนิท (ซ้ายทาง) แยกทางเข้าบ้านคอนสาย ถึง บ้าน
ตาดทอง ต้าบลตาดทอง อ้าเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1.290 กรจ.

21 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ต้าบลบึงบูรพ์ อ้าเภอบึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

1.856 กรจ.

22 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนประชารังสรรค์ ต้าบลห้วยทับทัน อ้าเภอห้วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ

2.920 กรจ.

23 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนฝ่ังธน หมู่ 1 ต้าบลห้วยทับทัน อ้าเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ

0.946 กรจ.

24 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนธานี ซอย 11 ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด
บุรีรัมย์

0.516 กรจ.

25 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนนิวาศ จากแยก ถนนปลัดเมือง ถึง แยกสุนทรเทพ ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

0.408 กรจ.

26 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยอาญาเมือง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 0.300 กรจ.

27 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบุล้าดวน ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1.500 กรจ.

28 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเรียบคลองชลประทาน ต้าบลอุดมธรรม อ้าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์

0.505 กรจ.

29 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหน้าโรงงานวิกผม จากสามแยก ทางหลวงหมายเลข 219 
ถึง ส่ีแยกบ้านห้วย ต้าบลอิสาณ อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

2.425 กรจ.

30 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนนิวาศ จากแยก ตลาดสดถึงโทนี  อพาร์ทเม้นต์ ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1.273 กรจ.
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ส ารวจ 
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งบลงทุน งบท าการ

31 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทียนทอง ถึง ซอยปิยะแมนช่ัน ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1.047 กรจ.

32 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนรอบเมือง(ท้าใหม่) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 0.358 กรจ.

33  งานปรับปรุงเส้นท่อซอยชาญวิจิตร หมู่ 9 ต้าบลนอกเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์

0.720 กรจ.

34 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขพูน (ตรงข้ามโกดังเมย์) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์

0.200 กรจ.

35 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสุรินทร์ หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 11 ต้าบลล้าดวน 
อ้าเภอล้าดวน จังหวัดสุรินทร์

0.200 กรจ.

36 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสุรินทร์ หมู่ 2 ถนนเทศบาล 19 ต้าบลล้าดวน 
อ้าเภอล้าดวน จังหวัดสุรินทร์

0.200 กรจ.

37 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสุรินทร์ ถนนไตรงค์ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์

0.437 กรจ.

38 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสุรินทร์ ถนนศรีเชียงใหม่ (หลังตลาดสด) ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.290 กรจ.

39 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสุรินทร์ ถนนสุริยกานต์ถึงถนนบรรพต ต้าบลในเมือง
 อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.750 กรจ.

40 - งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสุรินทร์ ถนนพิชิตณรงค์ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง
 จังหวัดสุรินทร์

0.680 กรจ.

41 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสุรินทร์  ถนน (ซอยโพธ์ิใหญ่) หมู่ 14 ต้าบลนอก
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.830 กรจ.

42 งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาสุรินทร์ ถนนเทศบาลอนุสรณ์ (ซอยเทพสุนทร) 
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.185 กรจ.

43 งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนหมู่ท่ี 2 ถนนเทศบาล 19 ต้าบลล้าดวน อ้าเภอล้าดวน 
จังหวัดสุรินทร์

0.200 กรจ.

44 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทศบาลอนุสรณ์  ซอยมาลัยบิวตี  ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง
 จังหวัดสุรินทร์

0.860 กรจ.

45 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนกรุงศรีนอก (ซอยฝันดี) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์

0.130 กรจ.

46 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนธนสาร ซอยเมืองไทยลิสซ่ิงและซอยตรงข้าม ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.050 กรจ.

47 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยประดับทอง ถนนไชมมงคล ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์

0.116 กรจ.

48 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเลียบคลองชลประทาน จากแยกป๊ัม ปตท. ถึง ตรงข้ามแยก
วีอาร์ ต้าบลนอกเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.395 กรจ.

49  งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทศบาล 2 ซอยศรีจุมพล 2 ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์

0.665 กรจ.

50 งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านสมโภชน์ เมืองใหม่ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์

0.387 กรจ.

51 งานปรับปรุงเส้นท่อแยกวัดไตรถึงหมู่บ้านถาวรนิเวศน์ หมู่ท่ี 13 สุรินทร์ ต้าบลนอก
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.180 กรจ.

52 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนยุทธนา ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 0.435 กรจ.

53 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหลักเมือง ซอยป่วนอุทิศ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์

0.191 กรจ.

54 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหลักเมือง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 0.130 กรจ.

55 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนรอบเมือง (ท้าใหม่) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์

0.358 กรจ.

56 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยชาญจิตร หมู่ 9 ต้าบลนอกเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 0.720 กรจ.

57 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขพูน (ตรงข้ามโกดังเมย์) ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์

0.200 กรจ.

58 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุริยกานต์ ถึง ถนนบรรพต ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์

0.750 กรจ.
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59  งานปรับปรุงเส้นท่อถนนพิชิตณรงค์ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 0.680 กรจ.

60 งานปรับปรุงเส้นท่อซอยโพธ์ิใหญ่ หมู่ 14 ต้าบลนอกเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 0.830 กรจ.

61 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทศบาลอนุสรณ์ (ซอยเทพสุนทร) ต้าบลในเมือง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์

0.185 กรจ.

62 งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 7 ถนนบ้านเจ็มเนียง ต้าบลนอกเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์

0.250 กรจ.

63  งานปรับปรุงเส้นท่อจากบ้านหนองกง ไปชนบ้านกัลปพฤกษ์และบ้านกฤษนัย 
ต้าบลนอกเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.335 กรจ.

64 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนเทศบาล 15 ต้าบลล้าดวน อ้าเภอล้าดวน จังหวัด
สุรินทร์

0.300 กรจ.

65 งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณบ้านโคกสะอาด ต้าบลจอมพระ อ้าเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์

0.430 กรจ.

66 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเลียบค่ายทหาร ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1.820 กรจ.

67 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเลียบคลองชลประทาน จากแยกต้านานยาง ถึง ซอยศรีหลัก
เมือง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

0.310 กรจ.

เงินกู้ในประเทศ 100% 60.000

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายน ้า กปภ.สาขายโสธร 60.000 กรจ.

งานจ้างส ารวจน้ าสูญเสียเชิงรุก ALC 10.000

1 กปภ.ข. 8 10.000 กรจ.

งานเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมน้ าสูญเสียเชิงรุก 10.000

กปภ.ข. 8 10.000 กรจ.

งานเปล่ียนมาตรวัดน้ าผู้ใช้น้ าท่ีมีอายุเกิน 10 ปี 14.479

1 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาอุบลราชธานี จ้านวน 2,500 เคร่ือง 2.413 กรจ.

2 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาเขมราฐ จ้านวน 500 เคร่ือง 0.483 กรจ.

3 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จ้านวน 400 เคร่ือง 0.386 กรจ.

4 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จ้านวน 2,500 เคร่ือง 2.413 กรจ.

5 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขานางรอง จ้านวน 400 เคร่ือง 0.386 กรจ.

6 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาละหานทราย จ้านวน 600 เคร่ือง 0.579 กรจ.

7 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาล้าปลายมาศ จ้านวน 200 เคร่ือง 0.193 กรจ.

8 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาสตึก จ้านวน 500 เคร่ือง 0.483 กรจ.

9 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาศรีสะเกษ จ้านวน 1,800 เคร่ือง 1.737 กรจ.

10 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาสุรินทร์ จ้านวน 2,400 เคร่ือง 2.316 กรจ.

11 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขารัตนบุรี จ้านวน 300 เคร่ือง 0.290 กรจ.

12 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาสังขะ จ้านวน 400 เคร่ือง 0.386 กรจ.

13 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาอ้านาจเจริญ จ้านวน 500 เคร่ือง 0.483 กรจ.

14 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขายโสธร จ้านวน 500 เคร่ือง 0.483 กรจ.

15 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขามหาชนะชัย จ้านวน 600 เคร่ือง 0.579 กรจ.

16 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขาเลิงนกทา จ้านวน 400 เคร่ือง 0.386 กรจ.

17 งานเปล่ียนมาตรวัดน ้า กปภ.สาขามุกดาหาร จ้านวน 500 เคร่ือง 0.483 กรจ.

งานติดต้ังและเปล่ียนมาตรวัดน้ าดิบ 5.700

1 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 150 มม.ชนิดElectromagnatic Flow Meter 
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาเขมราฐ (น.ตระการพืชผล)

0.500 กผว.

2 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 300 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter 
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาอ้านาจเจริญ (น.พนา)

0.700 กผว.

3 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 250 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาอ้านาจเจริญ (น.ป่าติ ว)

0.600 กผว.
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4 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 200 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขามหาชนะชัย (น.ค้อวัง)

0.550 กผว.

5 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 200 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาสตึก (น.พุทไธสง)

0.550 กผว.

6 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 200 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (น.กะสัง)

0.550 กผว.

7 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 250 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขารัตนบุรี (น.ท่าตูม)

0.600 กผว.

8 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 250 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.แม่ข่าย)

0.600 กผว.

9 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 150 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.ห้วยทับทัน)

0.500 กผว.

10 งานติดตั งมาตรวัดน ้าดิบ ขนาด Ø 200 มม.ชนิด Electromagnatic Flow Meter
 พร้อมอุปกรณ์ กปภ.สาขามุกดาหาร (น.หว้านใหญ่)

0.550 กผว.

งานติดต้ังและเปล่ียนมาตรวัดน้ าหลัก 11.500

1 ปรับปรุงมาตรวัดน ้าหลักการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ (น.แม่ข่าย) อ้าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1.200 กรจ.

2 ปรับปรุงมาตรวัดน ้าหลักการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม (น.แม่ข่าย) อ้าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2.000 กรจ.

3 ปรับปรุงมาตรวัดน ้าหลักการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร (น.แม่ข่าย) อ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1.700 กรจ.

4 ปรับปรุงมาตรวัดน ้าหลักการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร (น.นิคมค้าสร้อย) 
อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

0.600 กรจ.

5 ปรับปรุงมาตรวัดน ้าหลักการประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย (น.บ้านกรวด) 
อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

1.000 กรจ.

6 ปรับปรุงมาตรวัดน ้าหลักสถานีผลิตน ้าห้วยจรเข้มาก การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
บุรีรัมย์ อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

0.500 กรจ.

7 ปรับปรุงมาตรวัดน ้าหลักสถานีจ่ายน ้า กม.7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ 
อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

0.500 กรจ.

8 ปรับปรุงมาตรวัดน ้าสถานีเพ่ิมแรงดันสนามกีฬาเทศบาลอ้านาจเจริญ การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาอ้านาจเจริญ อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ

0.500 กรจ.

9 ติดตั งมาตรวัดน ้า DMA บริเวณสถานีจ่ายน ้าบ้านสะเดา การประปาส่วนภูมิภาค
สาขายโสธร อ้าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

0.700 กรจ.

10 ติดตั งมาตรวัดน ้า DMA บริเวณต้าบลมุกดาหาร การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
มุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

0.700 กรจ.

11 ติดตั งมาตรวัดน ้า DMA บริเวณต้าบลโพธ์ิไทร การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
อ้านาจเจริญ อ้าเภอป่าติ ว จังหวัดยโสธร

0.700 กรจ.

12 ติดตั งมาตรวัดน ้า DMA บริเวณต้าบลพนา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้านาจเจริญ
 อ้าเภอพนา จังหวัดอ้านาจเจริญ

0.700 กรจ.

13 ติดตั งมาตรวัดน ้า DMA บริเวณต้าบลพุทไธสง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก 
อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

0.700 กรจ.

กลยุทธ์ 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา

แผนงาน 3.1.1 การควบคุมคุณภาพน้ าตามมาตรฐาน

• โครงการจัดการน้ าสะอาด (WSP) 4.631 กรค

ขุดลอกสระพักตะกอน 4.631 กรค

1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี 0.429 กรค

2 กปภ.สาขาเดชอุดม 0.112 กรค

3 กปภ.สาขาเขมราฐ 0.111 กรค

4 กปภ.สาขาอ้านาจเจริญ 0.284 กรค

5 กปภ.สาขายโสธร 0.091 กรค

6 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 1.174 กรค

7 กปภ.สาขาสังขะ 0.155 กรค

8 กปภ.สาขาเลิงนกทา 0.091 กรค

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน



หมายเหตุ
1.เหตุผลท่ียกเลิก

2. วันท่ีแล้วเสร็จ/ตรวจรับงาน

3.เหตุผลท่ียังไม่ด าเนินการ

4.เลขท่ี มท.ท่ีโอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณ5.วันท่ีเสนอขอหรือได้รับ
งบประมาณ6.อ่ืนๆ

ยุทธศาสตร์ S1 ความคุ้มค่าในการลงทุนSO1 การพัฒนาระบบ
ประปา

4.จัดเตรียม 
เอกสาร
ประกวด

ราคา

5.
ประกวด
ราคา ท า
สัญญา

6.
ด าเนินการ
ก่อสร้าง
และขอ
อนุญาต

7.
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้า
ในการด าเนินงาน

แผนงาน ผลงาน

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ร้อยละ

1.
ยกเลิก

โครงการ

2. 
พิจารณา
อนุมัติ

งบประมาณ

ได้รับ
จัดสรร

วงเงินตาม
สัญญา/
ปรับปรุง
ระหว่างปี

เบิกจ่าย
จริง

ร้อยละ

ได้รับ
จัดสรร

แผนปฏิบัติการ ปี 2565

ระยะเวลา
ด าเนินการ

(วัน)

หน่วยงานใน
สังกัดท่ี

รับผิดชอบ

ความก้าวหน้าโครงการ*  (ข้อมูล ณ วันท่ี...5..พฤศจิกายน...2564..............)
(ตามหนังสือแจ้งเวียนท่ี มท 55700/212 ลว. 5 พฤศจิกายน 2564)

ปัญหาอุปสรรคของโครงการ แนวทางแก้ไข3.
ส ารวจ 
ออกแบบ

วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม

งบลงทุน งบท าการ

9 กปภ.สาขาล้าปลายมาศ 0.099 กรค

10 กปภ.สาขาละหานทราย 0.142 กรค

11 กปภ.สาขานางรอง 0.251 กรค

12 กปภ.สาขาสุรินทร์ 0.411 กรค

13 กปภ.สาขามหาชนะชัย 0.103 กรค
14 กปภ.สาขาศีขรภูมิ 0.160 กรค
15 กปภ.สาขามุกดาหาร 0.090 กรค
16 กปภ.สาขาศรีสะเกษ 0.770 กรค
17 กปภ.สาขารัตนบุรี 0.158 กรค

โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) 0.600
1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี 0.600 กรค

โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 0.200
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

1 กรค.8 0.200 กรค

กลยุทธ์ 9.1 ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
แผนงาน 9.1.1 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการบริหารจัดการน้ าและการ
ด าเนินงานตาม พ.ร.บ ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561

1 การประชุมบริหารจัดการน ้าของ กปภ.ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 0.020

ผู้ตรวจสอบ.................................................. ผู้จัดท า..................................................
(นายนวพงษ์   มังคลา) (นายยุทธศาสตร์   นครชัย)
  หัวหน้างานแผนงาน        นายช่างโยธา 7

SO5
 การบูรณาการและ

การสร้าง
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ S9 บูรณาการการบริหารจัดการน้ า




