


งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
งบกลาง

กระทรวง : รัฐวิสาหกิจ รหัส : 50000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ  :การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 รหัส : 50602

แหล่งเงิน : งบประมาณลงทุน
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง )

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หน่วยนับ อนุมัติด าเนินการ อนุมัติเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย

ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม
รายงานผลการใช้งบประมาณท าการตามโครงการแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดหาและบริหารจัดการแหล่งน  าดิบให้เพียงพอ
แผนงานที่ 4-1 ก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  า (เงินอุดหนุน 100%) 9.824 9.800 9.800

1. ค่าปรับปรุงระบบสูบส่งน ้าดิบ เพื่อเพิ่มน ้าต้นทุน กปภ.สาขากระนวน อ้าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 9.824 9.800 9.800

           ตัวชี วัด : จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ  1 โครงการ 9.824 9.800 9.800

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ผลิตจ่ายน  าให้เพียงพอ พร้อมทั งควบคุมคุณภาพน  าให้ได้มาตรฐาน
แผนงานที่ 5-2 แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบผลิตจ่ายตามหลัก WSP (เงินรายได้ กปภ.) 0.636 0.611 0.611

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

1. งานปรับปรุงถังตกตะกอนระบบผลิตน ้าประปา Mobile Plant 1 ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขา
มหาสารคาม

0.636 0.611 0.611

แผนงานที่ 5-3 โครงการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน [Preventive Maintenance: PM] (เงินรายได้ กปภ.) 4.970 3.623 3.623

 1. งานติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแรงสูงสถานีเพิ่มแรงดันรัตนาภา จ้านวน 1 ชุด กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) 2.600 1.941 1.941

2. งานติดตั งเคร่ืองสูบน ้าแรงต้่า โรงสูบน ้าแรงต้่าบ้านค้าบอน จ้านวน 1 ชุด กปภ.สาขาน ้าพอง 2.370 1.682 1.682

แผนงานที่ 5-7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร 51.994 32.028 6.355

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน 100%)

1. งานแก้ปัญหาน ้าไหลอ่อน อ้าเภอแวงใหญ ่และวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน ้า ต้าบลบ้านแท่น อ้าเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น

51.994 32.028 6.355

           ตัวชี วัด : จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ  4 โครงการ 57.600 36.262 10.589

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการลดน  าสูญเสียอย่างเป็นระบบ
แผนงานที่ 6-1 การจัดการน  าสูญเสียเชิงกายภาพ [DMA และปรับปรุงเส้นท่อ]

6-1-1 ปรับปรุงเส้นท่อที่ช ารุดและเสื่อมสภาพ 29.658 22.395 22.395

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื นที่ระดับภาค (เงินอุดหนุน 100%) 24.300 18.346 18.346

1. งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน ้าสูญเสีย)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ (น.สีชมพู) ต.วังเพิ่ม 
อ.สีชมพู  จ.ขอนแก่น

15.000 11.150 11.150

2. งานปรับปรุงเส้นท่อ (งานควบคุมน ้าสูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท  (น.โคกโพธ์ิไชย) 

ต.บ้านโคก อ.โคกโพธ์ิไชย จ.ขอนแก่น
9.300 7.196 7.196

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน  า (เงินอุดหนุน 100%) 5.358 4.049 4.049

1. งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านเหล่าเรือ ม.16 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 0.460 0.429 0.429

2. งานปรับปรุงเส้นท่อถนนรณชัยชาญยุทธ ซ.13 ถึงศูนย์ กศน. (ฝ่ังขวา) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 0.508 0.271 0.271

3. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตรงข้ามสนามกีฬากลาง ถึงวงแหวนรอบใน ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 0.333 0.198 0.198

4. งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.สนามบิน (ซอยร้านขนมจีน) ต.กาฬสินธ์ุ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 0.325 0.324 0.324

5. งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.บ้านดงปอ ม.10 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ 0.120 0.120 0.120

6. งานปรับปรุงเส้นท่อสามแยกข้างโรงเรียนเมืองเกษตรวิสัยถึงส่ีแยกร้านช่างพัด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 0.594 0.371 0.371

7. งานปรับปรุงเส้นท่อห้าแยกร้านคลังอุปกรณ์ถึงส่ีแยกลานกีฬา ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 0.126 0.108 0.108

8. งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการจันทร์วิว  ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 0.337 0.335 0.335

9. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านศรีพิลา ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
0.102 0.101 0.101

10. งานปรับปรุงเส้นท่อจากชุมชนขวัญเมือง-สามแยกหน้าวัดบ้านซ้าแฮด ต.ซ้าแฮด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 0.231 0.229 0.229

11. งานปรับปรุงเส้นท่อจากถนนบรบือ-วาปีปทุมถึงส่ีแยกบ้านค้อ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 0.160 0.160 0.160

12. งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างไปรษณีย์เทพสถิต ต.วะตะแบก อ.บ้าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 0.400 0.364 0.364

13. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเถียงนาครูน้อย ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 0.259 0.249 0.249

14. งานปรับปรุงเส้นท่อจากสามแยกบ้านขามเรียง-หอพักไอที ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 0.165 0.155 0.155

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563
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หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง )
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน หน่วยนับ อนุมัติด าเนินการ อนุมัติเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

15. งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่มฉัตร2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 0.239 ยกเลิก

16. งานปรับปรุงเส้นท่อทางไป อบต.บ้านกอก ม.3 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 1.000 0.636 0.636

6-1-2 งานจ้างบริหารจัดการลดน  าสูญเสีย (เงินรายได้ กปภ.) 41.000 22.149 22.149

1. กปภ.สาขาขอนแก่น 41.000 22.149 22.149

6-1-5 ปรับปรุงและติดตั งระบบ DMA (เงินรายได้ กปภ.) 6.504 5.508 5.508

1. งานติดตั งปรับปรุง/เปล่ียนมาตรวัดน ้าหลัก กปภ.สาขาบ้านไผ่ 1.026 0.667 0.667

2. งานติดตั ง/เปล่ียนมาตรวัดน ้าหลัก กปภ.สาขาภูเขียว 1.626 1.122 1.122

3. งานติดตั งปรับปรุง/เปล่ียนมาตรวัดน ้าหลัก กปภ.สาขามหาสารคาม 1.226 1.178 1.178

4. งานติดตั ง/เปล่ียนมาตรวัดน ้าหลัก กปภ.สาขาหนองบัวแดง 2.626 2.542 2.542

           ตัวชี วัด : จ านวนโครงการที่แล้วเสร็จและการเบิกจ่ายงบประมาณ  23 โครงการ 77.162 50.052 50.052

รวมเงินงบประมาณทั งสิ น  28 โครงการ 144.586 96.114 70.441

           ตัวชี วัด : ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

ปัญหา/อุปสรรค

 1. ความจ้าเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้าง เนื่องจาก มีอุปสรรคภายหลังเข้าพื นที่ด้าเนินการจริง
หรือสภาพพื นที่มีการเปล่ียนแปลง

 2. การชะลอโครงการเหตุอันเนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื อโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท้าให้การขนส่งเคร่ืองสูบน ้าและอุปกรณ์ประกอบที่ส่ังจากต่างประเทศล่าช้ากว่าก้าหนด

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด้าเนินการแก้ไขสัญญาเพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้าง เหตุอัน
เนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื อโรคไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

                    จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจ้าปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับ 70.441 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.29 ของ
วงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จ้านวน 96.114 ล้านบาท โดยมีจ้านวน 1 โครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2563 โดยปัญหา/อุปสรรค ที่มีผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนประจ้าปี
งบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย สรุปได้ดังนี 
                    1. ความจ้าเป็นต้องปรับแบบรูป/รายการก่อสร้าง เนื่องจาก มีอุปสรรคภายหลังเข้าพื นที่ด้าเนินการจริงหรือสภาพพื นที่มีการเปล่ียนแปลง
                    2. การชะลอโครงการเหตุอันเนื่องจากผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของเชื อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                    จากปัญหา/อุปสรรค ข้างต้น มีแนวทางในการด้าเนินการ/แนวทางแก้ไข ดังนี 

แนวทางด าเนินการ/แนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด้าเนินการแก้ไขปรับแบบรูป/รายการก่อสร้างตามสภาพ
หน้างานที่เปล่ียนแปลง และเร่งด้าเนินการเพื่อให้การด้าเนินโครงการเป็นไปตาม
แผนการก่อสร้าง พร้อมเร่งการเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่าย

ยกเลิก
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