
งบส่วนราชการ / รฐัวิสาหกิจ
งบกลาง

กระทรวง : รฐัวิสาหกิจ รหัส : 
ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  :การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 รหัส : 
แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง )

ยทุธศาสตรจ์ัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ หน่วยนับ
เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง-เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน แผน ผล ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
รายงานผลการใช้งบประมาณท าการตามโครงการแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2562
ยทุธศาสตรท์ี่ 5 ผลิตจ่ายน้ าให้เพียงพอ พรอ้มทั้งควบคุมคุณภาพน้ าให้ได้มาตรฐาน
แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรบัปรงุประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP (เงินรายได้ กปภ.)                 5.530                 2.533
5- 2-1 โครงการจัดการน้ าสะอาด [Water Safety Plan: WSP]
1. กปภ.สาขาจตุัรัส (แม่ข่ายโนนจาน)                 2.430                 2.037
2. กปภ.สาขาขอนแกน่                 2.550                      -   อยู่ระหว่างด าเนินการแกไ้ขสัญญา
3. กปภ.สาขาเมืองพล                 0.550                 0.495
แผนงานที่ 5-3 โครงการบ ารงุรกัษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM] (เงินรายได้ กปภ.)                 5.000                 3.460
1. งานปรับปรุงระบบประปา โรงสูบน  าแรงต  าบา้นท่าศาลา กปภ.สาขาจตุัรัส                 3.500                 2.350
2. งานปรับปรุงระบบประปา (หน่วยบริการ) กปภ.สาขากระนวน                 1.500                 1.110
 แผนงานที่ 5-4 วางท่อขยายเขตจ่ายน้ า               36.630               24.046
 แผนงานบูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค (ด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)
 *เงินอุดหนุน 100%

              12.961                 8.490

1. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าบา้นทุ่ม ม.3 ต.บา้นทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแกน่                 0.115                 0.114
2. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าซอยมิตรสัมพนัธ์ ม.14 ต.เมืองเกา่   อ.เมือง จ.ขอนแกน่                 0.238                 0.208
3. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าซอยเมตตา 1 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเกา่ อ.เมือง จ.ขอนแกน่                 0.144                 0.121
4. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าชุมชนตรงข้ามทางเข้า บา้นหนองโข่ย ทล.208 ท่าพระ-มหาสารคาม ต.
ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแกน่

                1.040                 0.696
5. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าซอยสนน้อยร่วมใจ 1 บา้นโนนม่วง  ม.3 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแกน่                 0.156                 0.143
6. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าชุมชนหลัง หมู่บา้นเคหะเอื อฯ บา้นเปด็  ต.บา้นเปด็ อ.เมือง จ.ขอนแกน่                 0.593                 0.137
7. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าบา้นโนนบอ่ ม.4,12 และ 15  ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแกน่                 3.350                 2.103
8. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าบา้นหนองหญ้าแพรก ม.11 ต.ดอนหนั อ.เมือง จ.ขอนแกน่                 3.933                 2.478
9. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าบา้นโนนสิงหท์อง ม.5 ต.หนิตั ง  อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแกน่                 1.796                 1.164
10. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าบา้นหนิตั ง ม.10 (คุ้มหลังโรงเรียน) บา้นโคกกอ่ง ม.2 ต.หนิตั ง อ.บา้นไผ่
 จ.ขอนแกน่

                0.849                 0.845

11. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  าบา้นหนองกระรอก ม.4 ต.แวงใหญ่  อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแกน่                 0.747                 0.481
แผนงานบูรณาการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ า
*เงินอุดหนุน 100 %

              23.669               15.556

1. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นดงประเสริฐ หมู่ 9, 1 ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็                 0.761                 0.471
2. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นโนนส าลี หมู่ 8 ต.ชื นชม   อ.ชื นชม จ.มหาสารคาม                 0.853                 0.523
3. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นหวันา หมู่6 (ซอยตรงข้ามวัดบา้นหวันา) ต.บุง่คล้า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ                 0.162                 0.132
4. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นหนองสนม หมู่ 4 และบา้นหนองขาม หมู่ 9 ต.กา้มป ูอ.พยัคฆภูมิ
พสัิย จ.มหาสารคาม

                3.403                 2.145

5. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นสองหอ้ง หมู่ 7  ต.หนองบวัแกว้ อ.พยัคฆภูมิพสัิย จ.มหาสารคาม                 0.959                 0.598
6. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า ถนนถีนานนท์ ซอยอดุมสุข ข้างไฟฟา้สมเด็จ ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.
กาฬสินธ์ุ

                0.204                 0.160
7. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า ทางหลวงหมายเลข 23 จากปอ้มต ารวจทางหลวงเสลภูมิ ถึงกม.139+000 
อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็

                0.115                 0.114

8. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นดอนยูง หมู่ 17 (ทางไปบา้นสะอาดไชยศรี) ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
 จ.กาฬสินธ์ุ

                0.293                      -   ยกเลิกเนื องจากได้รับงบ อปท.
ด าเนินการแล้ว

9. ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นค้อ หมู่ 9 ต.หนองจกิ อ.บรบอื จ.มหาสารคาม                 0.295                 0.293
10.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นโคกภูดิน หมู่ 6 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็                 0.534                 0.290
11.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นดงบอ่ หมู่ 10,19 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ                 0.333                 0.227
12.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นเมืองไพร หมู่ 9 ต.เมืองไพร  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็                 0.459                 0.445
13.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นขวาน้อย หมู่ 1 (ซอยข้างโรงสีทางไปหนองตาด า) ต.บุง่คล้า อ.เมือง
 จ.ชัยภูมิ

                0.124                 0.124

14.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า  บา้นหนองโสน หมู่ 15 (ทางไปบา้นคาเซ) ต.บา้นชวน อ.บ าเหน็จณรงค์ 
จ.ชัยภูมิ

                0.405                 0.364

รายงานสรปุผลการใช้จ่ายงบประมาณท าการในการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง )

ยทุธศาสตรจ์ัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ หน่วยนับ
เป้าหมายการให้บรกิารกระทรวง-เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงาน แผน ผล ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2562

15.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นหนองอึ ง หมู่ 4 ต.เชียงใหม่ อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอด็                 0.568                 0.360
16.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นโนนศิวิไล หมู่ 11 ต.กดุสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ                 1.074                 0.653
17.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นผือ (ซอยตะวันตกศาลา SML ไปบา้นโนนม่วง) ต.กดุตุ้ม อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ

                0.221                 0.214

18.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นหญ้านาง หมู่ 2 ต.บา้นเปา้  อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภูมิ                 0.086                 0.058
19.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นโนนโก หมู่ 10 ต.บา้นเปา้  อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภูมิ                 0.087                 0.075
20.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นบวัค า หมู่  2 ต.บวัค า อ.โพธ์ิชัย จ.ร้อยเอด็                 1.595                 1.008
21.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นโสกม่วง หมู่ 14 ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอด็                 0.792                 0.509
22.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นสุขสวัสด์ิ หมู่ 14 ต.หลุบ  อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ                 4.558                 3.028
23.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นตลาด หมู่ 1 ต.กดุน  าใส อ.จตุัรัส จ.ชัยภูมิ                 0.283                 0.282
24.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นยาง หมู่ 1 ถนนแจง้สว่าง  ต.บา้นยาง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชัยภูมิ                 0.120                 0.120
25.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า ชุมชนหลังวัดหนองริวหนัง หมู่ 5 ต.ล าหนองแสน อ.หนองกงุศรี จ.
กาฬสินธ์ุ

                0.279                 0.278
26.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า สวนไดโนเสาร์ ต.นิคม อ.สหสัขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ                 0.369                 0.363
27.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า คุ้มดอกประดู่ ชุมชน หมู่ 15  ต.บวัขาว อ.กฉุินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ                 0.049                 0.049
28.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นหนองโก หมู่10 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ                 0.147                 0.073
29.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นนาหนองทุ่ม (ถนนประชาร่วมมิตร -บา้นนกเขาทอง) หมู่ 12,14
 ต.นาหนองทุ่ม อ.แกง้คร้อ จ.ชัยภูมิ

                0.465                 0.409
30.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นส าราญ หมู่ 8 ต.ศรีส าราญ   อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ                 0.241                 0.240
31.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นโนนพกิลุ หมู่ 7  ต.สระพงัทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ                 2.714                 1.120
32.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นโนนสูง หมู่10 ถนนข้างศาลเจา้แม่กวนอมิ ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิ
พสัิย จ.มหาสารคาม

                0.202                 0.201

33.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า หมู่ 8 ต.กดุสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธ์ุ                 0.389                 0.388
34.ค่าวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน  า บา้นทุ่งสว่าง หมู่ 13 (หมู่บา้นนานาชาติเปรมปรีดี) ต.ล าพาน อ.เมือง 
จ.กาฬสินธ์ุ

                0.530                 0.243

           ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการที่แล้วเสรจ็และการเบิกจ่ายงบประมาณ  50 โครงการ               47.160               30.039
ยทุธศาสตรท์ี่ 6 บรหิารจัดการลดน้ าสูญเสียอยา่งเป็นระบบ
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรบัปรงุเส้นท่อ]
6-1-1 ปรบัปรงุเส้นท่อที่ช ารดุและเสื่อมสภาพ               20.211               15.760
แผนงานบูรณาการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ า (เงินอุดหนุน 100%)
 1. โครงการปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาร้อยเอด็ อ.เมือง
 จ.ร้อยเอด็

               20.211                15.760

6-1-2 งานจ้างบรหิารจัดการลดน้ าสูญเสีย (เงินรายได้ กปภ.)               28.330                      -   
1. กปภ.สาขาขอนแกน่                28.330                      -   อยู่ระหว่างหาผู้รับจา้ง (ส่วนกลาง)
แผนงานที่ 6-2 การจัดการน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย ์[มาตรวัดน้ า]
6-2-1 งานติดต้ังและเปลี่ยนมาตรวัดน้ าหลัก (เงินรายได้ กปภ.)               11.004                 0.887
1. งานติดตั ง/เปลี ยนมาตรวัดน  าหลัก กปภ.สาขาบ าเหน็จณรงค์                 1.626                      -   ยังไม่สิ นสุดสัญญา
2 .งานติดตั ง/เปลี ยนมาตรวัดน  าหลัก กปภ.สาขาชนบท                 1.602                      -   ยังไม่สิ นสุดสัญญา
3. งานติดตั ง/เปลี ยนมาตรวัดน  าหลัก กปภ.สาขาหนองเรือ                 2.372                      -   ยังไม่สิ นสุดสัญญา
4. งานติดตั ง/เปลี ยนมาตรวัดน  าหลัก กปภ.สาขาเมืองพล                 2.286                      -   ยังไม่สิ นสุดสัญญา
5. งานติดตั ง/เปลี ยนมาตรวัดน  าหลัก กปภ.สาขาแกง้คร้อ                 1.568                      -   ยังไม่สิ นสุดสัญญา
6. งานติดตั ง/เปลี ยนมาตรวัดน  าหลัก กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพสัิย                 1.550                 0.887
           ตัวช้ีวัด : จ านวนโครงการที่แล้วเสรจ็และการเบิกจ่ายงบประมาณ  8 โครงการ               59.545               16.647

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น  58 โครงการ              106.705               46.686
           ตัวช้ีวัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ :  แผนเปน็วงเงินที ได้รับจดัสรรงบประมาณ
               ผลเปน็วงเงินตามสัญญาจา้ง
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