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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ของ กปภ. 
 
 
  

 
 

 
 
 

กปภ. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้้าประปาตาม พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 โดยค้านึงถึงประโยชน์ของรัฐและ
สุขอนามัยของประชาชนเป็นส้าคัญ พันธกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ ล้าดับความส้าคัญได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่านิยม เป็นพฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กร ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ จนเป็นวัฒนธรรม

องค์กร 
 
 
 
 
 

มุ่งเน้นคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ เพ่ือสุขของปวงชน 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์

สุจรติและโปร่งใส 
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของ

องค์กร 

1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนท่ีก้าหนด 
2. มีจิตส้านึกรับผดิชอบต่อความสา้เร็จ 
3. ท้างานเป็นทีม 
4. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนรว่มงาน 
5.พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. ตั้งใจรับฟังลูกค้า 
2. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา 
3. มีจิตสาธารณะ 

วิสัยทัศน ์

ค่านิยม 

1. ผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน้้าประปาท่ีมีคุณภาพ อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
2. ส้ารวจ จัดหาแหล่งน้้าดิบ 
3. จัดให้ได้มาซึ่งน้้าดิบ เพ่ือใช้ในการผลิต จัดส่ง และจ้าหน่ายน้้าประปา 
4. ส่งเสริมธุรกิจการประปา 
5. ด้าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา 

“มุ่ง - ม่ัน - เพื่อปวงชน” 

“มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้้าประปา” 
Leading to be a high performing and sustainable organization with excellent waterworks services 

พันธกิจ 
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ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator : KPI) 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย ปี 2564 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 : ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 
S1: การขยายพ้ืนที่การให้บริการ

ประปาในรูปแบบบูรณาการ
ทั่วประเทศ 

 Water Coverage ร้อยละ ร้อยละ 18.45 
(เพ่ิมผู้ใช้น้้า 200,000 ราย) 

 จ้านวน กปภ. สาขา ที่หยุดผลิตหรือ
จ่ายน้้าเป็นเวลา 

จ้านวน
สาขา 

- ไม่มี กปภ. สาขาท่ีหยุดผลิต 
- มี กปภ. สาขาท่ีจ่ายน้้าเป็น
เวลา จ้านวน10 สาขา (0/10) 

 ร้ อยละความส้ าเร็ จตามแผนการ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน* 

ร้อยละ ร้อยละ 100 

S2: บริหารจัดการน้้าสูญเสีย
รายพื้นที ่

 Loss ร้อยละ 26.03 

 Loss รายพื้นที่ที่วิกฤต ร้อยละ 28.5 
S3: พัฒนาคุณภาพน้้าประปา

ให้ ไ ด้ ม า ต ร ฐ านอย่ า ง
ต่อเนื่อง 

 กายภาพ/เคมี/แบคทีเรีย ร้อยละ 
(สาขา) 

100% 

 ผลส้ารวจด้านคุณภาพน้้าเปรียบเทียบ
กับคู่เทียบ* 

ล้าดับ ล้าดับ 1 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างความม่ันคงต่อผลประกอบการขององค์กร 
S4: ยกระดับผลประกอบการ  สัดส่วนลูกค้าประเภท 2 และ 3* ล้าน ลบ.ม. - สัดส่วนลูกค้าประเภท 2       

ที ่14.77% 
- สัดส่วนลูกค้าประเภท 3       
ที่ 3.69% 

 รายไดด้้าเนินงาน* ร้อยละ รายได้ด้าเนินงานเพ่ิมขึ้น 
S5: ควบคุมต้นทุนการด้าเนินงาน

ต่อหน่วยจ้าหน่าย 
 ระดับความส้าเร็จของแผนบริหาร

สัญญาภาคเอกชน* 
ร้อยละ ร้อยละ 100 

 ความส้าเร็จในการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการลงทุน PPP*  

ร้อยละ ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 
S6: พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทุนมนุษย์ (HRM) 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ร้อยละความส้าเร็จในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการด้าน 
HCM* 

ร้อยละ ร้อยละ 100 

 ร้อยละความส้าเร็จในการยกระดับ
กระบวนการท้างาน* 

ร้อยละ ร้อยละ 100 

S7: ยกระดับระบบการพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องรองรับทิศทาง
และการด้า เนินงานใน
อนาคต (HRD) 

 ผลปร ะ เ มิ น  Competency แล ะ
ความส้าเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ต้าแหน่งเป้าหมาย (Key Strategic 
Position) ของผู้ สืบทอดต้าแหน่ ง 
(Successor)* 

ร้อยละ ร้อยละ 75 
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ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย ปี 2564 
 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของ

บุคลากร 
คะแนน 4.1 คะแนน 

 ระดับความส้าเร็จของการพัฒนา    
การจัดการความรู้* 

คะแนน ผลประเมิน Enabler KM 3.00 
คะแนน 

  ผลส้ารวจความตระหนักตามค่านิยม
องค์กร* 

คะแนน 4.0 คะแนน 

 ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส้ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด้ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น  Change 
Management* 

ร้อยละ ร้อยละ 100 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของ
กลุ่มลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
S8: ผลักดันกระบวนการท้างาน

ด้วยการเป็นผู้ให้บริการ
น้้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ความส้าเร็จในการจัดท้า EA* ระดับ
ความส้าเร็จ 

วิเคราะห์จัดท้ากระบวนการทั้ง
องค์กร เพ่ือก้าหนดกระบวนการ  
ที่จะน้า Digital เข้ามาใช้ 

 ความส้าเร็จในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและความปลอดภัยด้ าน 
Digital* 

ร้อยละ ร้อยละ 100 

 จ้านวนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่/
เ กี่ ย ว เ นื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ กา ร พัฒนาที่
ตอบสนองต่อความต้องการ/ความ
คาดหวังของลูกค้า* 

จ้านวน มีจ้านวนผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่/เกี่ยวเนื่องที่ได้รับการพัฒนา
ที่ตอบสนองต่อความต้องการ/
ความคาดหวังของลูกค้า  

 จ้านวนกระบวนการท้างานที่ท้าได้
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด (SLA) ไว้* 

จ้านวน จ้านวนกระบวนการท้างานที่
ท้าได้ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
(SLA) ไว้เท่ากับร้อยละ 100 

 คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า คะแนน ความพึงพอใจของลูกค้าเท่ากับ 
4.2 คะแนน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5: บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
S9: ยกระดับการบูรณาการ

การบริหารจัดการน้้า 
 ระดับความส้าเร็จในการขออนุญาต 

ใช้น้้า* 
จ้านวน 

กปภ. สาขา 
ร ะดั บ คว า มส้ า เ ร็ จ ใ นก า ร
อนุญาต ใช้น้้า 

S10: การสร้างความร่วมมือ 
(Synergy) การบริหารน้้า
และการลดการสูญเสีย 

 ความส้าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการนวัตกรรม* 

ร้อยละ ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : * หมายถึง ตัวชี้วัดของแผนงานใหม่ 
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สรุปงบประมาณและตัวชี้วัดแผนงาน  

แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ อ้างอิง 
(ภาคผนวก) งบลงทุน งบท าการ รวม 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1: ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพ 1,558 4,501.815   1,220.643   5,722.458  ก-1 ถึง ก-154 

ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 500  2,437.487      62.190  2,499.677  ก-2 ถึง ก-59 

WM 1.1 : ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นของประปา 489 2,437.487 0.000 2,437.487 ก-2 ถึง ก-58 
 1.1.1 : แผนงานก่อสร้างปรบัปรุงขยายระบบประปา จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 3 แห่ง 3 523.163 0.000 523.163 ก-2 
 1.1.2 : แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้า้ จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 458 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 458 889.267 0.000 889.267 ก-3 ถึง ก-51 
 1.1.3 : โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 9 แห่ง 9 205.611 0.000 205.611 ก-52 ถึง ก-53 
 1.1.4 : แผนงานก่อสร้างปรบัปรุงระบบประปาและอาคาร จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 19 แห่ง 19 819.446 0.000 819.446 ก-54 ถึง ก-58 

WM 1.2 : ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการจากการรับโอนจาก อปท      
 1.2.1 : แผนงานก่อสร้างปรบัปรุงขยายระบบประปา (รับโอน)  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก-58 

WM 1.3 : จัดหาแหล่งน้ าส ารองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 11 0.000 62.190 62.190 ก-58 ถึง ก-59 
 1.3.1 : แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้า จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 2 แห่ง 2 0.000 55.000 55.000 ก-58 
 1.3.2: แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้้าดิบ จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 5 แห่ง 

จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 1 ลุม่น้้า 
9 0.000 7.190 7.190 ก-59 

WM 1.4 : มุ่งเน้นความคุ้มค่าในการขยายเขตการให้บริการ      
 1.4.1:  แผนงานวิเคราะห์และทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนใน

การขยายพื้นท่ีการให้บริการ  
      

ยุทธศาสตร์ S2: บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 614  1,636.118     886.954   2,523.072  ก-60 ถึง ก-117 
LM 2.1: บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 597 939.446 263.954 1,203.400 ก-60 ถึง ก-117 

 2.1.1 : ปรับปรุงเส้นท่อท่ีชารุดและเสื่อมสภาพ จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 478 แห่ง 478 857.656 0.000 857.656 ก-60 ถึง ก-108 
 2.1.2 : งานจ้างส้ารวจน้้าสูญเสียเชิงรุก ALC ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 10 0.000 100.000 100.000 ก-109 
 2.1.3 : งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้้าสูญเสียเชิงรุก ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 10 0.000 100.000 100.000 ก-109 
 2.1.4 : ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA  - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก-110 
 2.1.5 : งานเปลี่ยนมาตรวดัน้้าผู้ใช้น้้าท่ีมีอายุเกิน 10 ปี ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 77 41.790 57.819 99.609 ก-110 ถึง ก-113 
 2.1.6 : ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวดัน้้าขนาด 1 นิ้ว-8 นิ้ว ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 12 0.000 3.134 3.134 ก-114 
 2.1.7: ล้างมาตรวัดน้้าตามวาระขนาด 1/2”-1” ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 8 0.000 3.001 3.001 ก-114 
 2.1.8: งานติดตั้งมาตรวัดน้้าดิบ  - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก-115 
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ อ้างอิง 
(ภาคผนวก) งบลงทุน งบท าการ รวม 

 2.1.9 : งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้้าหลัก  - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก-115 
 2.1.10: โครงการโครงข่ายควบคุมการจ่ายน้้าด้วย เทคโนโลยี IoT ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 20.000 0.000 20.000 ก-115 
 2.1.11: โครงการน้าเข้าข้อมูล Data Logger กปภ.สาขา เข้าใช้งาน

ระบบบริหารจัดการน้้าสูญเสีย 
 

- ยกเลิกโครงการ ก-115 

 2.1.12: โครงการขยายผลการเช่ือมโยงข้อมูล SCADA DMA GIS 
เพื่อการบริหารจัดการอัตราการไหลและแรงดัน 

 
- ยกเลิกโครงการ ก-116 

 2.1.13: โครงการ Smart AMI ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 20.000 0.000 20.000 ก-116 
LM 2.2 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงพาณิชย์       

 2.2.1: แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการน้้ าสูญเสียด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้้าท้ังระบบ 

      

LM 2.3: ยกระดับการบริหารจัดการน้ าสูญเสีย ในเขตพ้ืนที ่Critical 17 696.672 623.000 1,319.672 ก-117 
 2.3.1: งานจ้างบริหารจดัการน้้าสูญเสีย ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 17 696.672 623.000 1,319.672 ก-117 
ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 444 428.210 271.499 699.709 ก-118 ถึง ก-154 
QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลติและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 444 428.210 271.499 699.709 ก-118 ถึง ก-155 

 3.1.1: โครงการจดัการน้้าสะอาด (WSP) จ้านวนสาขาท่ีด้าเนินการเสรจ็ 259 แห่ง 259 216.939 121.750 338.689 ก-118 ถึง ก-138 
 3.1.2 : โครงการระบบควบคมุและประมวลผลแบบศูนยร์วม 

(SCADA) 
จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 26 แห่ง 26 6.000 18.378 24.378 ก-138 ถึง ก-140 

 3.1.3 : โครงการระบบควบคมุอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 80 แห่ง 80 3.465 16.112 19.577 ก-140 ถึง ก-145 
 3.1.4 : โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความ

ร่วมมือ WSP 
จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 10 แห่ง 2 0.000 3.000 3.000 ก-145 

 3.1.5 : โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 77 แห่ง 77 201.806 112.259 314.065 ก-146 ถึง ก-154 
QC 3.2: ส่งเสริมความตระหนักเร่ืองคุณภาพน้ าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุกประเภท       
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ อ้างอิง 
(ภาคผนวก) งบลงทุน งบท าการ รวม 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 : สร้างความมั่นคงต่อผลประกอบการขององค์กร 3 0.000 0.000 0.000 ข-1 ถึง ข-2 
ยุทธศาสตร์ S4: ยกระดับผลประกอบการ 3 0.000 0.000 0.000 ข-2 
FA 4.1: การเพ่ิมรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้าที่เหมาะสม 1 0.000 0.000 0.000 ข-2 

 4.1.1 : แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการดา้เนินงาน ค่าใช้จ่ายรวม/หน่วยน้้าจ้าหนา่ยไม่เกิน 20 บาท/ลบ.ม. 1 0.000 0.000 0.000 ข-2 
FA 4.2: การเพ่ิมรายได้จากการด าเนินงานติดต้ังและวางท่อ       

ยุทธศาสตร์ S5: ควบคุมต้นทุนการด าเนินงานต่อหน่วยจ าหน่าย 2 0.000 0.000 0.000 ข-2 
RC 5.1: ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าผ่านการบริหารสัญญา  2 0.000 0.000 0.000  

 5.1.1: แผนบริหารสญัญาภาคเอกชน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 0.000 0.000 ข-2 
 5.1.2: แผนการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุน PPP  ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 0.000 0.000 ข-3 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 48 0.000  90.918   90.918  ค-1 ถึง ค-10 
ยุทธศาสตร์ S6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 35 0.000  68.218   68.218  ค-2 ถึง ค-7 
HRM 6.1: ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ในการน าเทคโนโยโลยีดิจิทัลในกระบวนการด้าน HCM       
HRM 6.2: เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 35 0.000 68.218 68.218 ค-2 ถึง ค-7 
 6.2.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างการบรหิารงานกปภ. ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 5.000 5.000 ค-2 
 6.2.2 : แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานท่ี กปภ. ควร

ด้าเนินการเองหรือจ้างเหมาแรงงาน 
ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 0.200 0.200 ค-2 

 6.2.3 : แผนงานการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ 
กปภ. (พ.ศ. 2565-2570) 

ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 3.500 3.500 ค-2 

 6.2.4 : โครงการพัฒนาบุคลากร  ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 30 0.000 53.950 53.950 ค-3 ถึง ค-6 
 6.2.5 : โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ภูมิสารสนเทศ 
ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 4.856 4.856 ค-7 

 6.2.6 : แผนงานการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 0.712 0.712 ค-7 
ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการด าเนินงานในอนาคต (HRD) 13 0.000 22.700 22.700 ค-7 ถึง ค-10 
HRD 7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากร  10 0.000 12.700 12.700 ค-7 ถึง ค-9 
 7.1.1 : แผนงานทบทวนโครงสร้างอัตราก้าลังเพื่อสนับสนุน     

การด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 0.200 0.200 ค-7 
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 7.1.2 : โครงการส้ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของ
พนักงานต่อกปภ. ปี 2564 

-ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
-ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

1 0.000 2.000 2.000 ค-8 

 7.1.3 : โครงการจดัสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ปี 2564 -ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
-ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

1 0.000 7.000 7.000 ค-8 

 7.1.4 : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Web-based online paperless 
performance management system) 

ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 0.000 0.000 ค-8 

 7.1.5 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้มุ่งสู่
นวัตกรรม 

- จ้านวนองค์ความรู้ที่สามารถน้าไปปรับปรุงการให้บริการ
ลูกค้าหรือคณุภาพงาน 2 องค์ความรู ้

- ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

6 0.000 3.500 3.500 ค-9 

HRD 7.2: เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลกูค้าและคุณภาพงาน 3 0.000 10.000 10.000 ค-10 
 7.2.1 : แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม - ความส้าเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ  

- จ้านวนผลงานนวัตกรรมที่น้ามาใช้ในองค์กร 2 ผลงาน 
3 0.000 10.000 10.000 ค-10 

HRD 7.3: Change Management       
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพ่ือมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และ
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

18  258.747   78.940   337.687  ง-1 ถึง ง-8 

ยุทธศาสตร์ S8: ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 18  258.747   78.940   337.687  ง-2 ถึง ง-8 
DT 8.1: พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น Digital Process  7  253.747   25.000   278.747  ง-2 ถึง ง-5 

 8.1.1 : โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
(GIS) การประปาส่วนภูมภิาค 

ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 0.000 20.000 20.000 ง-2 

 8.1.2 : โครงการบรูณาการและเพิ่มประสทิธิภาพระบบคลังข้อมูล
สารสนเทศสา้หรับผู้บรหิารกปภ. 

 - ยกเลิกโครงการ ง-2 

 8.1.3 : โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Re OIS)  - ยกเลิกโครงการ ง-2 
 8.1.4 : โครงการจดัซื้อซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ ์ ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 15.000 0.000 15.000 ง-3 
 8.1.5 : โครงการระบบบริหารข้อมลูสินทรพัย์ (Asset 

Management System : AMS) 
 - ยกเลิกโครงการ ง-3 

 8.1.6 : โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจา้หน่ายบัญชีรายได้รอ
การรับรู้ในระบบ SAP  

ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 2.000 0.000 2.000 ง-3 
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ อ้างอิง 
(ภาคผนวก) งบลงทุน งบท าการ รวม 

 8.1.7 : โครงการพัฒนาระบบบรหิารคอมพิวเตอร์และจัดการ
ระบบเครือข่าย 

 
- ยกเลิกโครงการ 

ง-4 

 8.1.8 : โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade) ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1 40.000 5.000 45.000 ง-4 
 8.1.9 : โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network 

Upgrade) 
ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1  118.252   -      118.252  ง-4 

 8.1.10: โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการใหบ้ริการระบบ Private Cloud ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1  20.000   -      20.000  ง-4 
 8.1.11: โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) 

และรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมภิาค 
ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 1  58.495   -      58.495  ง-5 

PD 8.2: พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่/เกี่ยวเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า       
DT 8.3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการท างาน ภายใต้ EA ขององค์กร  4 5.000 26.100 31.100 ง-5 ถึง ง-6 
 8.3.1 : โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662  การรับฟังและบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน 

SLA  ร้อยละ 87 
1 0.000 12.000 12.000 ง-5 

 8.3.2 : โครงการประปาทันสมัยระยะ 2 (GECC) จ้านวนกปภ.สาขาสะสมทีผ่่านมาตรฐานการรับรอง 
GECC 234 สาขา 

1 5.000 10.000 15.000 ง-5 

 8.3.3 : โครงการส่งเสริมความเช่ือมั่นคุณภาพน้้าประปา ของกปภ. 
(Water is life) 

จ้านวน กปภ.สาขาสะสมที่ผา่นมาตรฐาน Water is Life 
234 สาขา 

1 0.000 4.000 4.000 ง-6 

 8.3.4 : โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน ์ จ้านวนช้ินงานท่ีสื่อสารผ่าน YouTube 12 ตอน 1 0.000 0.100 0.100 ง-6 
CR 8.4: การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 7 0.000 27.840 27.840 ง-6 ถึง ง-8 

 8.4.1: โครงการประปาทันใจ ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมากกว่า 
3.5 คะแนน 

1 0.000 0.000 0.000 ง-6 

 8.4.2: โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน - จ้านวนสาขาท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ 234 สาขา 
- ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ที่ กปภ.สาขาลง
พื้นที่สร้างความสัมพันธ์ร้อยละ 1 (ไม่ต่้ากว่า 10 ราย) 
- จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์กับ
ลูกค้า กปภ.สาขารเิริ่มด้าเนินการเอง (ไม่ใช่กิจกรรมตาม
แผนงานขององค์กร)  2 กิจกรรม 

1 0.000 2.340 2.340 ง-7 

 8.4.3: โครงการกปภ. รักษ์ชุมชน จ้านวนชุมชนที่ดเนินการเสร็จ 40 ชุมชน 1 0.000 15.000 15.000 ง-7 
 8.4.4 : โครงการน้้าประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน จ้านวนครั้งท่ี กปภ.เขตจดักิจกรรมกับ อปท. 2 ครั้ง 1 0.000 1.000 1.000 ง-7 



.  
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แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ อ้างอิง 
(ภาคผนวก) งบลงทุน งบท าการ รวม 

 8.4.5 : โครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้้าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร 

จ้านวนพื้นที่ปลูกป่าต้นน้้า 200 ไรต่่อปี 1 0.000 2.000 2.000 ง-8 

 8.4.6 : โครงการ กปภ. ส่งใจให้น้้าดื่ม (PWA Care) ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ 4.00 คะแนน 1 0.000 5.500 5.500 ง-8 
 8.4.7 : โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จ้านวนกิ่งปะการังท่ีปลูกตามแผนระยะยาว 6,000 

โครงการ (ก่ิง) 
1 0.000 2.000 2.000 ง-8 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5: บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสร้างความได้เปรียบ และความคุ้มค่าในการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน 

3 0.000 4.000 4.000 จ-1 ถึง จ-2 

ยุทธศาสตร์ S9: ยกระดับการบูรณาการการบริหารรจัดการน้ า 1 0.000 0.000 0.000 จ-2 
CO 9.1: พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริหารจัดการแหล่งน้ า ให้เพียงพอ 1 0.000 0.000 0.000 จ-2 

 9.1.1 : แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก จ้านวนความร่วมมือ 200 ครั้ง 1 0.000 0.000 0.000 จ-2 
ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ าและการลดการสุญเสีย 2 0.000 4.000 4.000 จ-2 
CO 10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ า และร่วมพัฒนาและใชน้วัตกรรมในการสนับสนุนการลดน้ าสูญเสีย 2 0.000 4.000 4.000 จ-2 

 10.1.1: แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ - ความส้าเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ   
- จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 2 แห่ง 

2 0.000 4.000 4.000 จ-2 

รวม 1,630 4,760.562 1,394.501 6,155.063  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1: ขยายเขตการให้บริการ ด้วยระบบจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ S1: การขยายพื้นที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
กลยุทธ์ WM 1.1 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 
 

แผนงาน 1.1.1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ กปภ. สาขา มีก้าลังการผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายน้้าที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้น้้าในพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 3 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท้าแผนงานและออกแบบรายละเอียด                
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
3. ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด                
4. ประกวดราคา                
5. ด้าเนินงานก่อสร้าง                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ (ภายใต้ Gantt chart) 
ผลผลิต (output) ของโครงการ เพิ่มก้าลังการผลติ 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนไดร้ับบริการน้้าประปาเพิ่มขึ้น 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
523.163 0.000 523.163 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ความพร้อมเรื่องที่ดิน การขออนุญาตหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเหตุสดุวสิัยหน้างาน 
ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   

 

 

 
หน้า 14 

 
  

แผนงาน 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้้าประปาที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการ
อุปโภคบริโภคได้อย่างท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 458 แห่ง 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ เพิ่มจ้านวนผู้ใช้น้้า 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนไดร้ับบริการน้้าประปาเพิ่มขึ้น 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
889.267 0.000 889.267 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-3 ถึง ก-51 
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แผนงาน 1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้น้้าได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อใน
เชิงพื้นที่ท้ังแนวตะวันตก-ตะวันออกและแนวเหนือ-ใต ้

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 9 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้าง                
   5.1 การขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินงานแล้วเสรจ็ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ เปลี่ยนแปลงแนวท่อให้สอดคล้องกับโครงการก่อสร้างของทางหลวง 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพื่อให้ผู้ใช้น้้าได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเพื่อเช่ือมต่อในเชิง
พื้นที่ท้ังแนวตะวันตก-ตะวันออก และแนวเหนือ-ใต ้

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
205.611 0.000 205.611 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-52 ถึง ก-53 
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แผนงาน 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมปัจจัยในการผลิตและระบบประปา เกิดประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น อีกทั้งท้าให้มีสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงานที่ดี และ
สามารถเพิ่มปริมาณน้้าจ้าหน่าย ให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการเพิ่ม
จ้านวน ของผู้ใช้น้้าในอนาคตตลอดจนควบคุมการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 19 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้าง                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินงานแล้วเสรจ็ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถระบบผลิต 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ สามารถควบคุมระบบการผลิตและจ่ายน้้าได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน้าข้อมูล
วิเคราะห์เพื่อวางแผนระบบผลิตจ่าย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
819.446 0.000 819.446 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-54 ถึง ก-58 
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กลยุทธ์ WM 1.2 : ขยายเขตพื้นที่การให้บริการจากการรับโอนจาก อปท. ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน 1.2.1 แผนงานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (รับโอน) 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ กปภ. สาขา มีก้าลังการผลิต หรือประสิทธิภาพในการผลิตจ่ายน้้าที่
สอดคล้องกับความต้องการใช้น้้าในพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานโครงการ/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท้าแผนงานและออกแบบรายละเอียด                
2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
3. ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด                
4. ประกวดราคา                
5. ด้าเนินงานก่อสร้าง                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ (ภายใต้ Gantt chart) 
ผลผลิต (output) ของโครงการ เพิ่มก้าลังการผลติ 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนไดร้ับบริการน้้าประปาเพิ่มขึ้น 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณ 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ความพร้อมเรื่องที่ดิน การขออนุญาตหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเหตุสดุวสิัยหน้างาน 
ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-58 
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กลยุทธ์ WM 1.3 : จัดหาแหล่งน้ าส ารองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย 2
แผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน 1.3.1 แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้า 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อรองรับความต้องการใช้น้้าประปาเพิ่มขึ้น และป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้้าดิบในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนการสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้้าดิบ
ของ กปภ.สาขาต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 2 แห่ง 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรน้้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ปริมาณน้้าดิบเพยีงพอต่อความต้องการ 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้้า และประชาชนไดร้ับบริการน้้าประปาเพิ่มมากขึ้น 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 55.000 55.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- -  

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การขออนุญาตวางท่อส้าหรับโครงการฯ ดังกล่าว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มี
อุปสรรค ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-58 
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แผนงาน 
1.3.2 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้้าดิบ 

  1.3.2.1 โครงการสถานีตรวจวดัน้้าดิบ (Telemetering) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามเฝ้าระวังปัญหาด้านแหล่งน้้าดิบของ กปภ.

สาขา ที่มีความเสี่ยงปัญหาคุณภาพน้้าและปริมาณน้้าทั้งในภาวะปกติและภาวะ
วิกฤตได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 5 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรน้้า/ กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้าง                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จ้านวนข้อร้องเรียนด้านคุณภาพน้า้ลดลง 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนไดร้ับบริการน้้าประปาที่ต่อเนื่อง 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 2.050 2.050 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
  

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ผู้รับจ้างท้ิงงาน กรมเจา้ท่าไม่อนุญาติให้ก่อสร้าง 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   

 

 

 
หน้า 20 

 
  

แผนงาน 
1.3.2 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้้าดิบ 

1.3.2.2 โครงการสถานเีฝ้าระวังระดับน้้าดิบขนาดเล็ก 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องมือหรือแบบจ้าลองอย่างง่ายส้าหรับใช้สนับสนุนการ

ตัดสินใจในการบริหารจัดการแหล่งน้้าดิบ ได้ทันต่อเหตุการณ์อันจะเป็นการป้องกัน
และแสดงผลกระทบจากการขาดแคลนน้้าดิบ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 1 ลุ่มน้้า 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายทรัพยากรน้้า/ กปภ.เขต 1-10/ส้านักเทคโนโลยีสารสนเทศ (สนับสนุน) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการเฝ้าระวังน้้าเพื่อการเตือนภัย 3 ลุ่มน้้า 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
บางส่วน) 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวนลุ่มน้้าที่ดา้เนินการแล้วเสรจ็ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ แบบจ้าลองการประเมินน้้าต้นทุน 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ คาดการณ์พื้นที่เสีย่งขาดแคลนน้า้ดิบและน้้าท่วม 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 5.140 5.140 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ไม่มผีู้มาขอรับเอกสารรายละเอียดการจ้างท่ีปรึกษา 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-59 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ยุทธศาสตร์ S2 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
กลยุทธ์LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ ประกอบด้วย 13 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 

วัตถุประสงค์          ปรับปรุงเส้นท่อเพื่อลดอัตราน้้าสูญเสียที่มีสาเหตุมาจากท่อจ่ายน้้าเก่า ช้ารุด 
หรือเสื่อมสภาพการใช้งาน โดยส่วนใหญ่เป็นท่อประเภท AC 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 478 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการน้้าสูญเสียได้อย่างถูกต้อง 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ สามารถด้าเนินการตามแผนจดัการน้้าสญูเสยีเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
857.656 0.000 857.656 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การขออนุญาตวางท่อส้าหรับโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไมม่ีอุปสรรคและผู้
รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-60 ถึง ก-108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 2.1.2 งานจ้างส้ารวจน้้าสูญเสียเชิงรุก ALC 

วัตถุประสงค์          เพื่อเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์การลดน้้าสูญเสียในแต่ละพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็วท้าให้การจัดการลดน้้าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการน้้าสูญเสียได้อย่างถูกต้อง 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ สามารถด้าเนินการตามแผนจดัการน้้าสญูเสยีเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 100.000 100.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้้าสูญเสียเชิงรุก 

วัตถุประสงค์         เพื่อเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์การลดน้้าสูญเสียในแต่ละพื้นท่ีได้อย่าง
รวดเร็วท้าให้การจัดการลดน้้าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการน้้าสูญเสียได้อย่างถูกต้อง 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ สามารถด้าเนินการตามแผนจดัการน้้าสญูเสยีเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 100.000 100.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 2.1.4 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA 

วัตถุประสงค์ 

ระบบบริหารจัดการน้้าสูญเสีย ที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่ย่อยๆ ตาม
ปริมาณจ้านวนผู้ใช้น้้า 3,000-5,000 รายต่อโซน โดยในแต่ละ DMA จะมีเส้นทาง
ท่อที่น้าน้้าเข้าพื้นที่เพียงเส้นเดียว ซึ่งมีการติดตั้งมาตรวัดน้้าเพื่อวัดปริมาณน้้าที่ไหล
เข้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและควบคุมภาคสนาม ด้วยระบบสัญญาณ
โทรศัพท์แบบ Real time ซึ่งจะท้าให้ทราบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น ท้าให้แก้ไข
ปัญหาได้ง่ายและทันเวลา หรือบริหารจัดการน้้าสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการน้้าสูญเสียได้อย่างถูกต้อง 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ สามารถด้าเนินการตามแผนจดัการน้้าสญูเสยีเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
- ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ - 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การขออนุญาตวางท่อส้าหรับโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไมม่ีอุปสรรคและผู้
รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้้าผู้ใช้น้้าท่ีมีอายุเกิน 10 ปี 

วัตถุประสงค์         เพื่อให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร และจัดเก็บรายได้ค่าน้้าของ กปภ.
สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้้าจริง 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดน้า้ที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ ์

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ มาตรวัดน้้าที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สามารถด้าเนินการตามแผนจัดการน้้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
41.790 57.819 99.609 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การขออนุญาตวางท่อส้าหรับโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไมม่ีอุปสรรคและผู้
รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-110 ถึง ก-113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   

 

 

 
หน้า 26 

 
  

แผนงาน 2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณ์ติดตั้งและมาตรวัดน้้าขนาด 1 นิ้ว-8 น้ิว 

วัตถุประสงค์         เพื่อให้ลูกค้าเชื่อถือการอ่านมาตร เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการมาตร
วัดน้้าให้เป็นระบบ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดน้า้ที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ ์

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ มาตรวัดน้้าที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สามารถด้าเนินการตามแผนจัดการน้้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 3.134 3.134 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การขออนุญาตวางท่อส้าหรับโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไมม่ีอุปสรรคและผู้
รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 2.1.7 ล้างมาตรวัดน้้าตามวาระขนาด 1/2”-1” 

วัตถุประสงค์          เพื่อให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ         
มาตรวัดน้้าให้เป็นระบบ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดน้า้ที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ ์

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ มาตรวัดน้้าที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สามารถด้าเนินการตามแผนจัดการน้้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 3.001 3.001 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การขออนุญาตวางท่อส้าหรับโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไมม่ีอุปสรรคและผู้
รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 2.1.8 งานติดตั้งมาตรวัดน้้าดิบ 

วัตถุประสงค์          เพื่อให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ     
มาตรวัดน้้าให้เป็นระบบ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดน้า้ที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ ์

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มาตรวัดน้้าที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สามารถด้าเนินการตามแผนจัดการน้้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
- ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ - 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การขออนุญาตวางท่อส้าหรับโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไมม่ีอุปสรรคและผู้
รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 2.1.9 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้้าหลัก 

วัตถุประสงค์          เพื่อให้ลูกค้าเช่ือถือการอ่านมาตร เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ
มาตรวัดน้้าให้เป็นระบบ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้มาตรวัดน้า้ที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ ์

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มาตรวัดน้้าที่มีความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สามารถด้าเนินการตามแผนจัดการน้้า
สูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไปตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
- ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ - 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การขออนุญาตวางท่อส้าหรับโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไมม่ีอุปสรรคและผู้
รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน  2.1.10 โครงข่ายควบคุมการจ่ายน้้าด้วยเทคโนโลยี loTs 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถงึ 
แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน
(ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นย้า ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กทป. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมตัิงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรยีม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินโครงการ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
มีต้นแบบการน้าเทคโนโลยี AI & IoTs และนวัตกรรมของ กปภ.ไปบูรณาการร่วมกับ
ระบบอื่นๆ สนับสนุนการบริหารจัดการโครงข่ายการจ่ายน้้ าฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

1. ติดตั้งเช่ือมโยงอุปกรณ์ตรวจวัด ควบคุมอัตโนมัติ ที่ได้มาตรฐาน และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมของ กปภ. สื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี IoT 
2. พัฒนาเทคโนโลยี AI สนับสนุนกระบวนการควบคุมการผลิตจ่ายน้้า ให้บริการ
ผู้ใช้น้้า 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 

ระบบสูบจ่ายน้้ามีเสถียรภาพและความมั่นคงสูงด้วยเทคโนโลยี AI & IoTs ผู้ใช้น้้ามี
ส่วนร่วมในการท้างานของโครงข่ายการจ่ายน้้าฯ มีข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการของ กปภ.ลดปริมาณน้้าสูญเสีย 
และลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
20.000 0.000 20.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 
2.1.11 โครงการน้าเข้าข้อมูล Data Logger กปภ.สาขา เข้าใช้งานระบบบริหาร
จัดการน้้าสูญเสีย 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถงึ 
แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน
(ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นย้า ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ยกเลิกโครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กทป. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมตัิงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรยีม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินโครงการ                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ กปภ.สาขา 81 แห่ง สามารถเข้าใช้งานระบบบริหารจัดการน้้าสญูเสยี 
ผลผลิต (output) ของโครงการ อุปกรณ์ระบบ DMA  กปภ.สาขา 81 แห่ง พร้อมใช้งาน 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ น้าข้อมูลที่ได้จากระบบบริหารจัดการน้้าสูญเสีย ไปบริหารจัดการ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
-ยกเลิกโครงการ- 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-115  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 
2.1.12 โครงการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูล SCADA DMA GIS เพื่อการบริหาร
จัดการอัตราการไหลและแรงดัน 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถงึ 
แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน
(ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นย้า ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ยกเลิกโครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กทป. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมตัิงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรยีม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินโครงการ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระบบ GIS DMA และ SCADA or Smart Control บูรณาการร่วมกันส้าหรับเฝ้า
ระวังวิเคราะห์ แจ้งเตือน และบริหารจัดการอัตราการไหลแรงดันน้้า 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

1. อุปกรณ์ VSD ควบคุมปริมาณการสูบจ่ายน้้าอย่างเหมาะสมตามความต้องการใช้น้้า
จริงของผู้ใช้น้้าแต่ละช่วงเวลา 
2. การควบคุม อัตราการไหล และแรงดันน้้าในระบบ DMA ด้วยประตูน้้าไฟฟ้า (BV) 
และ (PRV) เป็นแบบอัตโนมัติ 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ 1. ผู้ใช้น้้าพึงพอใจต่อการให้บริการ 
2. กปภ.สาขา มีข้อมูลที่ถูกต้องส้าหรับการบริหารจัดการ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
- ยกเลิกโครงการ - 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-116 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 2.1.13 โครงการ Smart AMI 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถงึ 
แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน
(ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นย้า ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กทป. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมตัิงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรยีม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินโครงการ                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ มีต้นแบบระบบบริหารจัดการมิเตอร์น้้า AMI ที่สื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี IoT กับ
ผู้ใช้น้้ารายใหญ่กปภ.สาขา 4 แห่ง 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
1. ติดตั้งมิเตอร์น้้า AMI ที่สื่อสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยี IoT กับผู้ใช้น้้ารายใหญ่ 
2. มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และบริหารจัดการข้อมูลมิเตอร์น้้า  AMI แบบ 

Online 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ มีข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์บริหารจัดการด้านต่างๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินการของ กปภ.และ เพิ่มปริมาณการใช้น้้า 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
20.000 0.000 20.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-116  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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กลยุทธ์ LM 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ าสูญเสียในเขตพื้นที่ Critical ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้ าสูญเสีย 

วัตถุประสงค์         เพื่อเฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์การลดน้้าสูญเสียในแต่ละพื้นท่ีได้อย่า
รวดเร็ว ท้าให้การจัดการลดน้้าสูญเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจ ออกแบบ                
3. จัดเตรียม เอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคา ท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้างและขออนุญาต                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ควบคุมและบริหารจัดการน้้าสูญเสียได้อย่างถูกต้อง 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ สามารถด้าเนินการตามแผนจัดการน้้าสูญเสียเชิงกายภาพและเชิงพาณิชย์เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
696.672 623.000 1,319.672 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน   
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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ยุทธศาสตร์ S3 : พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ QC 3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน 3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan: WSP) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและด้าเนินการตาม
แนวทางโครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะได้รับบริการน้้าประปาท่ีได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 259 แห่ง 

หน่วยงานรับผิดชอบ สวก./ กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจออกแบบ                
3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคาท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้าง                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้้าท่ีได้มาตรฐาน 

ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ ประชาชนได้อุปโภค บรโิภคน้้าประปาที่ไดม้าตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีขั้นตอน
จัดการคณุภาพอยา่งสม่้าเสมอ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
216.939 121.750 338.689 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงานและผู้รับจา้งสามารถสั่งของและจัดหาอุปกรณไ์ดต้ามก้าหนด 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-118 ถึง ก-138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 
3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control 
and Data Acquisition: SCADA) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและด้าเนินการตาม
แนวทางโครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะได้รับบริการน้้าประปาที่ได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 26 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจออกแบบ                
3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคาท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้าง                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร้จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระบบควบคมุและรายงานข้อมลูแบบศูนย์รวม 
ผลลัพธ์ (outcome) ของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้้าประปา 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
6.000 18.378 24.378 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-138 ถึง ก-140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและด้าเนินการตาม
แนวทางโครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะได้รับบริการน้้าประปาท่ีได้มาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 80 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิศวกรรม/กปภ.เขต 1-10 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ส้ารวจออกแบบ                
3. จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4. ประกวดราคาท้าสัญญา                
5. ด้าเนินการก่อสร้าง                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ระบบผลิตมีประสิทธิภาพในการควบคุมอัตโนมัติ ลดก้าลังคนมีความถูกต้องแม่นย้า
มากขึ้น 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิตและสูบจ่ายน้้าประปา 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
3.465 16.112 19.577 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-140 ถึง ก-145 
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แผนงาน 3.1.4 โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงระบบประปาให้สมบูรณ์ มีความพร้อมและด้าเนินการตามแนวทาง
โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) ขององค์กรอนามัยโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับประชาชนท่ีจะได้รับบริการน้้าประปาท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 10 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ คณะท้างาน WSP กวพ. และกปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนา WSP Best Practice                
1.1 คณะท้างาน WSP ก้าหนดแนวทางและ
วิธีด้าเนินการ WSP Best Practice  

               

1.2 กปภ.เขต 1-10 น้าเสนอ แผนงาน WSP 
Best Practice ในการพัฒนาและรั กษา
ความส้าเร็จ กปภ.สาขา WSP กลุ่ม A 

               

1.3 ด้าเนินการตามโครงการ                
1.4 คณะท้างาน WSP สรุปผลการด้าเนิน
โครงการ 

               

2. โครงการพัฒนาและยกระดับ WSP กลุ่ม B 
และ C  

               

2.1 คณะท้างาน WSP ก้าหนดแนวทางและ
วิธีด้าเนินการพัฒนาและยกระดับ WSP กลุ่ม 
B และ C 

               

2.2 กปภ.เขต 1-10 น้าเสนอแผนงานพัฒนา
และยกระดับกปภ.สาขา WSP กลุ่ม B และ C 

               

2.3 ด้าเนินการตามแผนงาน                
2.4 คณะท้างาน WSP สรุปผลการด้าเนิน

โครงการ 
               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
1. โครงการ WSP Best Practice แล้วเสร็จ 10 แห่ง 
2. กปภ.สาขากลุม่ B และ C มีแนวทางและวิธีการด้าเนินการพัฒนายกระดับเป็น

กลุ่ม A 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 1. โครงการ WSP Best Practice ต้นแบบ 10 แห่ง 
2. กปภ.สาขา 234 สาขามมีผลการประเมิน WSP กลุม่ A 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 1. ต้นแบบ WSP Best Practice ในการพัฒนาขยายผล 
2. ต้นแบบแนวทางพัฒนาและยกระดับ WSP สู่ระดับสากล 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 3.000 3.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-145 
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แผนงาน 3.1.5 แผนงานโครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive  Maintenance: PM) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ กปภ.สาขา มีเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในการผลิตน้้าประปา
ที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาหยุดชะงักการจ่าย
น้้า หรือ สามารถวางแผนการหยุดจ่ายน้้าล่วงหน้าได้อย่างเป็นระบบ โดยไม่กระทบ
ต่อความรู้สึกของลูกค้า 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 77 แห่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10 /กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2.ส้ารวจออกแบบ                
3.จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา                
4.ประกวดราคาท้าสัญญา                
5.ด้าเนินการก่อสร้าง                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ.สาขา มเีครื่องจักรติดตั้งท่ีผลติจ่ายน้้าได้ตามต้องการและลดความเสีย่งช้ารุด
เสียหายของระบบผลิต 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ประชาชนมีน้้าใช้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
201.806 112.259 314.065 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ก-146 ถึง ก-154 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2: : สร้างความม่ันคงต่อผลประกอบการขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ S4 : ยกระดับผลประกอบการ 
กลยุทธ์ FA 4.1 : การเพิ่มรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลูกค้าที่เหมาะสม ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน 4.1.1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อควบคุมต้นทุนของน้้าประปาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสะท้อนถึง

ประสิทธิภาพการด้าเนินงานขององค์กร และใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์และคุ้มค่า
ที่สุด 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน้้าจ้าหน่าย ไม่เกิน 20.00 บาท ต่อ ลบ.ม. 
หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกหน่วยงาน 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ค่าใช้จ่ายรวมต่อหน่วยน้้าจ้าหน่ายไม่เกิน 
20.00 บาท ต่อ ลบ.ม. 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ - 
ผลผลิต (output) ของโครงการ - 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ - 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ข-2 
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ยุทธศาสตร์ S5 : ควบคุมต้นทุนการด าเนินงานต่อหน่วยจ าหน่าย 
กลยุทธ์ RC 5.1 : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ าผ่านการบริหารสัญญา ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน 5.1.1 แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน 

วัตถุประสงค์        ทบทวนบริหารสัญญาภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงเง่ือนไขสัญญาให้ กปภ.  
ได้ผลประโยชน์และเป็นธรรม 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน  ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กพธ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณา ทบทวนและวิเคราะห์เพื่อเสนอ
ความเห็นหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
สัญญาโครงการร่วมด้าเนินงานในกิจการของการ
ประปาส่วนภูมิภาค จ้านวน 3 โครงการ (ตาม
ค้าสั่ง กปภ. ที่ 700/2563 ลว. 13 สิงหาคม 2563) 

               

2. เสนอผลการพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ต่อ
คณะกรรมการ ครป. ทราบ  

               

3. ขออนุมัติ ผวก. / ผวก. ให้ความเห็นชอบ
แนวทางทบทวนปรับปรุงแก้ไขสัญญา 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ติดตามความก้าวหน้าผลการทบทวนปรับปรุงแก้ไขสัญญาฯ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีแผนบริหารสัญญาภาคเอกชน 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ เพื่อ กปภ. ได้รบัผลประโยชน์และเป็นธรรม 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

/ - / 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ข-2 
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แผนงาน  5.1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน PPP  

วัตถุประสงค์       เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษาที่จะมาศึกษาความเหมาะสมในการ
ลงทุน PPP 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กพธ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การศึกษาจัดท้า TOR การว่าจา้งบริษัท 
ที่ปรึกษา ผ่านความเห็นชอบจาก ผวก. 

               

2. น้าเสนองบประมาณขออนุมตัิว่าจ้างท่ีปรึกษา                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส้าเร็จของ แผนงาน / โครงการที่แล้วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มี TOR ในการว่าจ้าง 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ สร้างความมั่นคงต่อผลประกอบการขององค์กร 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
/ - / 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผน 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ข-3 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3: ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ S6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ HRM 6.2 : เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) ประกอบด้วย 6 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน  6.2.1 แผนงานทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ.   

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กผท. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท้า TOR โครงการจ้างท่ีปรึกษาทบทวน 
โครงสร้างการบรหิารงาน กปภ.                

2. ด้าเนินการตามกระบวนการจัดจ้างเพิ่อให้ได้
ที่ปรึกษาท่ีเหมาะสม                

3. ติดตาม ประเมิน และสรุปการด้าเนินงาน
โครงการของที่ปรึกษา                

4. สรุปผลการศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน 
กปภ.ที่ทบทวนแล้ว แจ้ง ฝกม.เพือ่แก้ไข
ระเบียบวา่ด้วยการจัดแบ่งส่วนงานฯ เพื่อ
ประกาศใช้โครงสร้างใหมต่่อไป 

               

5.ทบทวนและประเมินการปรับปรุงโครงสร้างฯ
เพื่อให้ทราบถึงผลการด้าเนินการ ปัญหา
อุปสรรค และข้อจ้ากัดในการด้าเนินงาน (ปี 65) 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของการด้าเนนิการ (แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 64) 
ผลผลิต (output) ของโครงการ โครงสร้างการบรหิารงาน กปภ. ทีส่อดคล้องกับบริบทขององค์กร 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ร้อยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 5.000 5.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ไม่สามารถหาที่ปรึกษาที่เหมาะสมได้/ไมม่ีที่ปรึกษารับด้าเนินงานโครงการนี้ 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 
6.2.2 แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานท่ี กปภ. ควรด้าเนนิการเอง หรือ
จ้างเหมาแรงงาน    

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กผท. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดเก็บข้อมูลโดยการจัดการสนทนากลุ่ม/
ประชุมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกบังานจ้าง
เหมา 

               

2. วิเคราะห์งาน ทบทวนภาระงาน ที่ กปภ. จ้าง
เหมาในปัจจุบัน และงานเป้าหมายที่คาดว่า   
จะท้าการจ้างเหมา (งานอ้านวยการ และงาน
จัดเก็บรายได้) 

               

3. ทบทวน/จัดท้าหลักเกณฑ์ในการจ้างเหมา
ส้าหรับงานท่ีได้ท้าการวเิคราะห์ขา้งต้นแล้ว 

               

4. สื่อสารหลักเกณฑ์ในการจา้งเหมาให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ผลการวิเคราะห์และจัดท้าแนวทางการจ้างเหมาแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด 

ผลผลิต (output) ของโครงการ หลักเกณฑ์/แนวทางการจ้างเหมา (งานอ้านวยการและงานจัดเก็บรายได้) 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ร้อยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.200 0.200 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
รวมถึงการจัดท้าแนวทางและสัญญา เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
อาจไม่สามารถด้าเนินการแล้วเสร็จภายในก้าหนดเวลา 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 
6.2.3 แผนงานการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ. (พ.ศ. 2565-
2570)   

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กผท. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท้า TOR จ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ                
2. ด้าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโครงการฯ                
3. ด้าเนินการศึกษาและวิเคราะหข์้อมูลร่วมกับ

ที่ปรึกษา 
               

4. ตรวจรับงานจ้าง                
5. สรุปผลการด้าเนินโครงการฯ                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ แผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ.ฯ 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ร้อยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 3.500 3.500 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน  6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักวิทยาการ กปภ. (กพท. และกฝภ.1-3) 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรที่สนับสนุนนโยบาย 
และการด้าเนินงานของ กปภ. 

               

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะความสามารถ
รายบุคคล (IDP) 

               

3. โครงการพัฒนาบุคลกรของ กปภ. ด้านต่างๆ                
4. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน

ภายนอกและทุนการศึกษา 
               

5. การประชุมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จดัการประปา
ทั่วประเทศ 

               

6 .โครงการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรใน
หน่วยงานหลัก 

               

7. โครงการป้องกันและปราบปรามทุจริต
คอรัปช่ัน 

               

8. โครงการหลักสูตรบริการเชิงสังคม                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวนหลักสูตร/โครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของแผน 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรที่อบรม สามารถน้าไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 53.950 53.950 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
  -   

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  นโยบาย กปภ., เหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ หรือภัยธรรมชาต ิ
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-3 ถึง ค-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 6.2.5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและภูมสิารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถน้ามาพัฒนางาน และเกิดการท้างานร่วมกัน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กสท. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ส้ารวจความต้องการอบรมและสรุปผล                
2. จัดท้าแผนการอบรมประจ้าป ี                
3. ด้าเนินการจดัอบรม                
4. เบิกจ่ายงบประมาณ                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จัดอบรมไดต้ามแผนอย่างน้อย 4 หลักสตูร 
ผลผลิต (output) ของโครงการ มีการจัดอบรมปีละไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มีพนักงานผ่านการอบรมด้าน IT เพิ่มขึ้น 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 4.856 4.856 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 
6.2.6 แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management: BCM) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ กปภ. มีการเตรียมพร้อมตอ่ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินในทุกระบบงาน 
และสถานท่ีท้างาน โดยค้านึงถึงการป้องกัน การจัดการความต่อเนือ่งของการ
ด้าเนินการ และการท้าให้คืนสูส่ภาพเดิม ตามข้อก้าหนดของส้านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก.22301-2556 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ                
2. ด้าเนินโครงการ                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ - ระบบ BCM ของทุกหน่วยงานเป็นปัจจุบัน 
- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ แผนงานการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.712 0.712 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ไม่ได้รับจดัสรรงบประมาณ 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-7 
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ยุทธศาสตร์ S7: ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการด าเนินงานใน
อนาคต (HRD) 

กลยุทธ์ HRD 7.1 : พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากร ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน 
7.1.1 แผนงานการทบทวนโครงสร้างอัตราก้าลังเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์    

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บุคลากรของ กปภ. ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

เพิ่มสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กผท. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก้าลัง                
2. ออกแบบและทบทวนโครงสร้างอัตราก้าลัง                 
3. วิเคราะห์อัตราก้าลังที่เหมาะสมกับโครงสร้าง

อัตราก้าลังที่ได้ถูกทบทวน                

4. จัดท้าหลักเกณฑ์การวิเคราะหอ์ัตราก้าลัง                
5. สื่อสารหลักเกณฑ์การวิเคราะหอ์ัตราก้าลัง                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระยะเวลาแล้วเสร็จของการทบทวนโครงสร้างอัตราก้าลัง(แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด) 

ผลผลิต (output) ของโครงการ หลักเกณฑ์การวเิคราะห์อัตราก้าลงั 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ร้อยละ 100 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.200 0.200 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  

การวิเคราะห์โครงสร้างอัตราก้าลังจะสอดคล้องกับการน้าเทคโนโลยีมาใช้ ซึ่งจะท้า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท้างานและจ้านวนบุคลากร อาจท้าให้
โครงสร้างอัตราก้าลังของบางหน่วยงานเพิ่ม/ลดตามความเหมาะสม ท้าให้การ
ปรับปรุงจ้านวนอัตราก้าลังตามการวิเคราะห์ท้าได้ยาก 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-7 
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แผนงาน 7.1.2 โครงการส้ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกปภ. ปี 2564 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส้ารวจความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
2. เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามผลลพัธ์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ส้าหรับ

น้าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากร 

4. เพื่อจัดท้าแผนงานเสรมิสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน - ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ท้าสญัญาการจ้างที่ปรึกษาให้ดา้เนินการตามแผนงาน                
2 .ศึกษาโครงสรา้งการด้าเนินงานภายใน กปภ.                
3. จัดประชุมเชิงลึกกับเจา้หนา้ที่และผูบ้รหิารกปภ.                
4. ศึกษาและทบทวนแนวคดิ ทฤษฎเีกี่ยวกบัการ

ส้ารวจหาปัจจัยและประเมินความผูกพันและ
ความพึงพอใจของบุคลากร 

               

5. ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายและพื้นที่ส้ารวจ                
6. ก้าหนดประเด็นการส้ารวจ                
7. ออกแบบวิธีการรูปแบบในการส้ารวจหาปัจจัย

และประเมินความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

               

8. ประสานงานนัดหมายการส้ารวจ ส้ารวจและ
จัดเก็บข้อมลู 

               

9. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร                
10. วิเคราะห์ผลการส้ารวจปัจจัยและประเมิน

ความผูกพันของบุคลากร 
               

11. สรุปผลเพื่อออกแบบกิจกรรมและแนวทาง
ในการเสริมสรา้งความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

               

12. จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ ์                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ระดับความผูกพันโดยรวมค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4.50 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ พนักงานมีความผูกพันต่อ กปภ. เพิ่มขึ้น 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 2.000 2.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การเก็บรวมรวบข้อมูลจากแบบส้ารวจความผูกพันที่ส่งไปหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคของ กปภ. ต้องได้รับกลับมาเป็นจ้านวนไม่ต่้ากว่า 5,000 ราย ตาม TOR 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-8 
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แผนงาน 7.1.3 โครงการจัดสรรอุปกรณเ์พือ่คุ้มครองความปลอดภัย ปี 2564 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส้ารวจความพึงพอใจท่ีมีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
2. เพื่อให้มีข้อมูลในการติดตามผลลพัธ์ของการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
3. เพื่อทบทวนและวิเคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ส้าหรับ

น้าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการเสริมสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากร 

4. เพื่อจัดท้าแผนงานเสรมิสร้างความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน - ระดับความพึงพอใจต่อองค์กรของบุคลากร 4.00 คะแนน 
- ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 4.50 คะแนน 

หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ทบทวนกรอบประเภทของอุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยตามลักษณะแต่ละงาน (เช่น 
งานบ้ารุงรักษา งานผลิต งานบริการฯ) 

               

2.ก้าหนดคุณลักษณะจ้าเพาะของอุปกรณ์เพื่อ
คุ้มครองความปลอดภัยแต่ละรายการเป็น
มาตรฐานของ กปภ. (กมว.) 

               

3. แจ้งให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงอันตรายใน
การท้างานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส้ารวจความต้องการใช้และประมาณราคา
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภัย โดยให้ กปภ.ข 1-10 ส้ารวจ
ของหน่วยงานในสังกัดตามกรอบที่ก้าหนดให้
แต่ละงาน 

               

4.หน่วยงานส่วนกลาง และกปภ.ข.1-10 รวบรวม
และรายงานผลการส้ารวจ ความต้องการใช้
และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์
เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของหน่วยงานตาม
กรอบที่ก้าหนดให้ในแต่ละงาน ให้ กกส. ตรวจสอบ 

               

5.กกส.ตรวจสอบความต้องการใช้และประมาณ
ราคาค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครอง
ความปลอดภัยของทุกหน่วยงาน และรวบรวม
แจ้งให้ กงป.โอนเงินให้หน่วยงานจัดซื้อ 

               

6. หน่วยงานด้าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อ
คุ้มครองความปลอดภัย ภายในกรอบและ
วงเงินท่ีได้รับจัดสรร 

               

7. หน่วยงานส่วนกลางและกปภ.ข.1-10รวบรวม
และรายงานผลการจัดสรรอุปกรณ์ เพื่ อ
คุ้มครองความปลอดภัย หน่วยงานในสังกัด
ตามกรอบที่ก้าหนดให้ในแต่ละงาน ให้ กกส. 
ตรวจสอบ 
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ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส้าเร็จตามแผนงานการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ทันก้าหนดเวลาตามแผนการจัดสรร
อุปกรณ์ฯ 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ พนักงานได้สวมใส่อุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยตลอดระยะเวลาท้างานเพื่อ
ป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงในขณะปฏิบตัิงานท่ีมีความเสี่ยง 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 7.000 7.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบส้ารวจความต้องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปอลด
ภัยส่วนบุคคลของหน่วยงานในสังกัดครบถ้วน 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-8 
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แผนงาน 
7.1.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-
based online paperless performance management system) 

วัตถุประสงค์ 

1.พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการท้างานด้านต่างๆ 
ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ท่ีถูกน้ามาปฏิบัติโดย
องค์กร ให้มีเครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่รองรับ การจัดเก็บ 
สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส้าหรับการให้บริการ และ
ใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้้า รวมถึงการให้บริการเพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการท้างานท่ีคล่องตัวขึ้น 

2.เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA DMA and GIS ฯลฯ 
3.เพื่อปรับปรุง-เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly Valve 

ของระบบ DMA 
4.เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายน้้าใหส้อดคล้อง

กับพฤติกรรมการใช้น้้า 
5.เพื่อ Implement Software Monitoring-Control and Management App.  
6.พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการน้้าสูญเสีย 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กพส. และ กปบ.  

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ทบทวนการด้าเนินงานท่ีผ่านมา                
2. รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ความต้องการ

ระบบเพิ่มเติม (หากมี) 
               

3. ออกแบบระบบเพิ่มเติม (หากม)ี                
4. พัฒนาระบบ (ต่อเนื่องจากปี 2560)                
5. ทดสอบระบบ (Demo) (ส้าหรบัผู้พัฒนาและ

ผู้ดูแลระบบ-Admin) 
               

6. เตรียมความพร้อมเพื่อการน้าร่องการใช้งานระบบฯ                
7. ติดตั้งระบบ                
8. ทดสอบระบบ (สา้หรับผู้ใช้งาน-User)                
9. ติดตาม ทบทวน และประเมินผลการ

ด้าเนินงานตามโครงการฯ 
               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส้าเร็จของโครงการ 5 ระดับ ดังนี ้
 1. มีการประชุมร่วมอย่างสม่้าเสมอ 
 2. มีการจัดท้ารายงานผลฯ ทุกไตรมาส 
 3. สามารถทดสอบระบบ (Demo) (ส้าหรับผู้พัฒนาและผูดู้แลระบบ) 
 4. มีการเตรยีมความพร้อมเพื่อการน้าร่องฯ 
 5. สามารถติดตั้งระบบและทดสอบระบบ  (ส้าหรับผู้ใช้งาน-User) 

ผลผลิต (output) ของโครงการ - ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- แผนการทดสอบน้าร่องและคู่มือการใช้งานระบบ 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
- กระบวนการประเมินผลฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วและน่าเช่ือถือยิ่งขึ้น 
- เพิ่มแหล่งข้อมูลส้าคัญในการบริหารและพัฒนาบุคคลสะดวกต่อการวิเคราะห์/
ประมวลผล 
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- เพิ่มช่องทางในการก้ากับ/ติดตามผลการด้าเนินงาน/ยุทธศาสตร์ซึ่งถ่ายทอดลง
ไปสู่ระดับบุคคล (ในรูปของตัวช้ีวัดบุคคล) 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
  -   

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ระบบฯ ไม่แล้วเสร็จ/ระบบฯ ไมส่ามารถใช้งานได/้ผู้พัฒนาระบบ (กพส.) มีภารกจิ
รัดตัว/ผูร้่วมพัฒนาระบบ (กปบ.) ไม่มีความเช่ียวชาญดา้นระบบสารสนเทศ 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-8 
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แผนงาน  7.1.5  โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการจัดการความรู้มุ่งสู่นวตักรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ กปภ. มีการบรหิารจดัการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ และเพียงพอ
ส้าหรับการปฏิบตัิงานให้บรรลุเปา้หมาย ตลอดจนมีการส่งเสรมิ หรอื กระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ทั่วท้ังองค์กรโดยองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นความรู้กลางที่สามารถ
ถ่ายทอดไปสู่ทุกหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 
- จ้านวนองค์ความรู้ที่สามารถน้าไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 2 
องค์ความรู้ 
- ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กบอ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการคัดเลือกองค์ความรู้ที่ส้าคัญ                
2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้
เกษียณอาย ุ

               

3. โครงการจัดท้าระบบบริหารจัดการองค์
ความรู้ออนไลน์ (PWA MOOC) 

               

4. โครงการวันประปาวิชาการ                
5. โครงการทบทวนเส้นทางการเรยีนรู้เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ (Career Path Learning 
Journey) 

               

6. โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน
ภายใน-ภายนอก ทุกกลุ่มงาน 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส้าเร็จของโครงการที่แล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ คามส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 

1. บุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
ทิศทางองค์กร 
2. ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. องคค์วามรู้ที่สามารถน้าไปปรับปรุงการให้บริการลูกค้าหรือคุณภาพงาน 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 3.500 3.500 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

√ √ √ 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บรหิาร และงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-9 
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กลยุทธ์ HRD 7.2 : เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคุณภาพงาน ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน 7.2.1 แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวจิัยพัฒนาและ สร้างนวัตกรรมเพื่อน้าโครงการ
บรรลสุู่การท้าให้ผู้ใช้น้้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน - ความส้าเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
 - จ้านวนผลงานนวัตกรรมที่น้ามาใช้ในองค์กร 2 ผลงาน 

หน่วยงานรับผิดชอบ กวพ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสง่เสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม                
1.1จัดท้าหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม  

               

1.2 ประกาศหลักเกณฑ์ฯและเชิญชวนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

               

1.3 พิจารณากลั่นกรองและคดัเลอืกผลงาน                
1.4 มอบทุนและรางวัลวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม (เดือน ก.พ. 2565) 

               

2. โครงการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม                
2.1 คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่เหมาะสม 
เสนอขอความเห็นชอบ 

               

2.2 พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมมาตรฐานแบบ
มาตรฐานคู่มือ DIY 

               

2.3 ด้าเนินการขยายผลนวัตกรรมไปใช้ทั่ว
องค์กร 

               

2.4 ติดตามและรวบรวม ประเมินผล ปรับปรุง
แก้ไข 

               

3. แผนการพัฒนาระบบสนับสนนุการวิจัยและ
นวัตกรรม ของ กปภ. 

               

3.1 วางแผนการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม 

               

3.2  ด้าเนินการตามแผนสนับสนนุการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม 

               

3.3 ติดตามผลการสนับสนุนการวจิัยพัฒนา
และนวัตกรรม 

               

3.4 ประเมินผลและปรับปรุงการสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 
1. ขยายผล 2 ผลงาน 
2. สร้างนวัตกรรม 20 ผลงาน 
3. ส้าเร็จร้อยละ 80 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
1. ขยายผลในองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน 
2. จ้านวนวัตกรรมดีเด่น ไม่น้อยกว่า 20 ผลงาน 
3. แผนงานส้าเร็จไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 
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ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
1. เกิดความแข่งขันด้านนวัตกรรม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการท้างานด้วยนวัตกรรม 
3. สนับสนุนการด้าเนินงานดา้น IM 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 10.000 10.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  โครงการ KM-RDI ที่ช่วยสนับสนุนการด้าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ค-10 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4: สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของ
กลุ่มลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ S8 : ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าเทคโนโลยีดจิิทัล 
กลยุทธ์ DT8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น Digital  

Process ประกอบด้วย 11 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน 
8.1.1 โครงการบ้ารุงรักษาและปรบัปรุงข้อมูลภมูิสารสนเทศ (GIS) การประปาส่วน
ภูมิภาค 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถงึ 
แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน
(ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นย้า ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กภส. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท้าแผนการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงข้อมูล 
GIS 

               

2. ปรับปรุงแผนที่ฐานให้ครอบคลมุพื้นท่ีบริการ                
3. ส้ารวจและปรับปรุงข้อมูล GIS ให้ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน 
               

4. ตรวจสอบโครงสร้างและข้อมลูให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

               

5. ตรวจสอบข้อมลูเชิงพื้นที่ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด
(KPI for GIS) 

               

6. อบรมและสัมนาเชิงปฏิบัติการในด้าน GIS                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ KPI FOR GIS เกิน 90% ท้ัง3 ด้าน (เชิงมาตรฐานเชิงปริมาณ เชิงพื้นที่) 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. สามารถลดระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลสามารถน้าข้อมูลไปบูรณาการกับ
ระบบงานอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ กปภ. มีข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ถูกต้องครบถ้วนและทันสมัย ใกล้เคียงกับ
ปัจจุบันมากขึ้น 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 20.000 20.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
-   

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-2 
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แผนงาน 
8.1.2 โครงการบูรณาการและเพิม่ประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลสารสนเทศสา้หรับ
ผู้บริหาร กปภ. 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถงึ 
แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน
(ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นย้า ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ยกเลิกโครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กศผ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การด้าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง                
1.1 จัดเตรียมเอกสารขอบเขต TOR                
1.2 ขออนุมัต ิ                
1.3 ด้าเนินการประกวดราคา                
1.4 ท้าสัญญา                

2. การด้าเนินงานโครงการ                
2.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User 

Requirement) 
               

2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและ
ออกแบบระบบ (Requirement Analyst 
and System Design) 

               

2.3 พัฒนาระบบ (Development)                
2.4 ทดสอบระบบ (Testing)                
2.5 ท้าเอกสารประกอบระบบและฝึกอบรม 

(Documenting and Training) 
               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ร้อยละของข้อมูล/สารสนเทศท่ีใช้ประกอบการวิเคราะห์ต่อข้อมลู/สารสนเทศท่ีเก็บ
ในคลังข้อมูลสารสนเทศ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

กปภ. มีคลังข้อมูลสารสนเทศและระบบประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจที่มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลการด้าเนินงานจาก
ระบบงานของส่วนงานต่าง ๆ ที่มีปริมาณข้อมูลมหาศาลทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้องแม่นย้า 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
กปภ. สามารถน้าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ประมวลผล ไปใช้ในการปรับปรุงการ
ด้าเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการ
พัฒนาองค์กรได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
- ยกเลิกโครงการ - 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-2 
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แผนงาน 8.1.3  โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปฏิบตัิการ (Re OIS) 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลที่สามารถเข้าถงึ 
แลกเปลี่ยน และเช่ือมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งใช้
เทคโนโลยีบูรณาการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจบริหารงานขององค์กรและการให้บริการประชาชน
(ข้อมูลต้องมีความถูกต้อง แม่นย้า ทันสมัย พร้อมใช้งาน และเหมาะสมตามผู้ใช้งาน) 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ยกเลิกโครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กศผ. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การด้าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง                
1.1 จัดเตรียมเอกสารขอบเขต TOR                
1.2 ขออนุมัต ิ                
1.3 ด้าเนินการประกวดราคา                
1.4 ท้าสัญญา                

2. การด้าเนินงานโครงการ                
2.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User 

Requirement) 
               

2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและ
ออกแบบระบบ (Requirement Analyst 
and System Design) 

               

2.3 พัฒนาระบบ (Development)                
2.4 ทดสอบระบบ (Testing)                
2.5 ท้าเอกสารประกอบระบบและฝึกอบรม 

(Documenting and Training) 
               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ร้อยละความสา้เรจ็ในการพร้อมใช้ข้อมูลแบบออนไลน ์

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

กปภ. มีระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการที่ใช้สนับสนุนการน้าเข้าข้อมูลในอุปกรณ์
รูปแบบ Mobile Device ที่มีระบบปฏิบติการทั้งIOS, Andriod และอุปกรณ์รูปแบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และมีระบบเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน
ภายนอก และ ระบบงานภายใน กปภ. 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 

กปภ. สามารถน้าเข้าข้อมูลด้านปฏิบัติการ ผ่านอุปกรณ์รูปแบบ Mobile Device ที่
มีระบบปฏิบติการทั้ง IOS Andriod และรูปแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ 
Notebook พร้อมทั้งน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิภาพ การแจ้งเตือนข้อมูลที่
คาดว่าเกิดการผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และสถานะการเช่ือมต่อและประมวล
ข้อมูลจากระบบงานอ่ืนๆ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
- ยกเลิกโครงการ - 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-2 
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แผนงาน 8.1.4 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลขิสิทธิ์ 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการท้างานด้าน
ต่างๆ ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูกน้ามา
ปฏิบัติโดยองค์กร ให้มีเครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่
รองรับ การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส้าหรับ
การให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้า้ รวมถึงการ
ให้บริการเพื่ออ้านวยความสะดวกในการท้างานท่ีคล่องตัวขึ้น 

2. เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA  DMA and GIS ฯลฯ 
3. เพื่อปรับปรุง-เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly Valve 

ของระบบ DMA 
4. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายน้้าให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้น้้า 
5. เพื่อ Implement Software Monitoring-Control and Management 

App.  
6. พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร

จัดการน้้าสูญเสีย 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กคค.  

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโครงการ                
2. ขั้นตอนการด้าเนินงานขออนุมตัิโครงการ                

2.1 จัดท้าร่างขอบเขตของงาน (TOR)                
2.2ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ITSC                
2.3 ขออนุมัติผู้ว่าการ                

3. ข้ันตอนการจัดหา                
3.1 ประกาศประกวดราคา/ยื่นเสนอ/สรุปผล                
3.2 เซ็นต์สัญญากับผูร้ับจ้าง                

4. ข้ันตอนการด้าเนินงาน                
4.1 ด้าเนินงานตามสญัญา                
4.2 ส่งมอบ                
4.3 ตรวจรับงาน                

5. เบิกจ่ายงบประมาณ                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ มีซอฟต์แวร์ใช้งานตามความต้องการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จัดซื้อซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการ 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
15.000 0.000 15.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-3 
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แผนงาน 8.1.5 โครงการระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ (Asset Management System : AMS) 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการท้างานด้าน
ต่างๆ ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูกน้ามา
ปฏิบัติโดยองค์กร ให้มีเครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่
รองรับ การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส้าหรับ
การให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้้า รวมถึงการ
ให้บริการเพื่ออ้านวยความสะดวกในการท้างานท่ีคล่องตัวขึ้น 

2. เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 
3. เพื่อปรับปรุง-เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly valve 

ของระบบ DMA 
4. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายน้้าให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้น้้า 
5. เพื่อ Implement Software Monitoring-Control and Management App.  
6. พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการน้้าสูญเสีย 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน  ยกเลิกโครงการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กพส. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                
1.1 จัดเตรียมเอกสารขอบเขต TOR                
1.2 ขออนุมัต ิ                
1.3 ด้าเนินการประกวดราคา                
1.4 ท้าสัญญา                

2.การด้าเนินงานโครงการ                
2.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement)                
2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและออกแบบ

ระบบ (Requirement Analyst and System Design) 
               

2.3 พัฒนาระบบ (Development)                
2.4 ทดสอบระบบ (Testing)                
2.5 ท้าเอกสารประกอบระบบและฝึกอบรม 

(Documenting and Training) 
               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการโครงการตามแผนการปฏิบตัิการประจา้ปี 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
และถูกต้องแม่นย้า 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ - ช่วยลดขั้นตอนการท้างาน 
- กปภ. มีระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
- ยกเลิกโครงการ - 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-3 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 8.1.6 โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจา้หน่ายบญัชีรายได้รอการรบัรู้ในระบบ SAP 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการท้างานด้าน
ต่างๆ ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูกน้ามา
ปฏิบัติโดยองค์กร ให้มีเครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่
รองรับ การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส้าหรับ
การให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้า้ รวมถึงการ
ให้บริการเพื่ออ้านวยความสะดวกในการท้างานท่ีคล่องตัวขึ้น 

2. เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA, DMA and GIS ฯลฯ 
3. เพื่อปรับปรุง-เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly Valve 

ของระบบ DMA 
4. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายน้้าให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้น้้า 
5. เพื่อ Implement Software Monitoring-Control and Management 

App.  
6. พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร

จัดการน้้าสูญเสีย 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กพส. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง                
1.1 จัดเตรียมเอกสารขอบเขต TOR                
1.2 ขออนุมัต ิ                
1.3 ด้าเนินการประกวดราคา                
1.4 ท้าสัญญา                

2.การด้าเนินงานโครงการ                
2.1 เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน (User 

Requirement) 
               

2.2 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานและ
ออกแบบระบบ (Requirement Analyst 
and System Design) 

               

2.3 พัฒนาระบบ (Development)                
2.4 ทดสอบระบบ (Testing)                
2.5 ท้าเอกสารประกอบระบบและฝึกอบรม 

(Documenting and Training) 
               

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการโครงการตามแผนการปฏิบตัิการประจา้ปี 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 

- มีโปรแกรมส้าหรับการตัดจ้าหน่ายบัญชีรายได้ค่าติดตั้ง ตัดบัญชี 
- รายงานแสดงยอดคงเหลือรายได้ค่าติดตั้งมาตรวัดน้้าและขยายเขตรอการรับรู้จาก
ระบบ SAP สามารถวิเคราะห์ รายงานผลด้าเนินงาน ได้                         - 
โปรแกรมสอดคล้องกับกระบวนการท้างานของ กปภ. ในปัจจุบัน 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 

- ลดการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  
- กปภ. ได้รายงานผลการด้าเนินงานและแสดงฐานะทางการเงิน  ได้ถูกต้องและ

น่าเชื่อถือ  
- เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการท้างานให้ดียิ่งขึ้น 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
2.000 0.000 2.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 8.1.7 โครงการพัฒนาระบบบริหารคอมพิวเตอรแ์ละจัดการระบบเครือข่าย 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานสนับสนุนกระบวนการท้างานด้าน
ต่างๆ ขององค์กร โดยผสมผสานนโยบาย กระบวนการ และกลยุทธ์ที่ถูกน้ามา
ปฏิบัติโดยองค์กร ให้มีเครื่องมือที่เป็นระบบงานสารสนเทศหรือภูมิสารสนเทศที่
รองรับ การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลข้อมูล ให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศ ส้าหรับ
การให้บริการ และใช้บริหารงานด้านลูกค้า ด้านการผลิต-จ่ายน้า้ รวมถึงการ
ให้บริการเพื่ออ้านวยความสะดวกในการท้างานท่ีคล่องตัวขึ้น 

2. เพื่อเช่ือมโยงฐานข้อมูลระบบ SCADA  DMA and GIS ฯลฯ 
3. เพื่อปรับปรุง-เพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบควบคุม PRV and Butterfly Valve 

ของระบบ DMA 
4. เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ VSD ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบจ่ายน้้าให้

สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้น้้า 
5. เพื่อ Implement Software Monitoring Control and Management App.  
6. พัฒนาบุคลากรของ กปภ. ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร

จัดการน้้าสูญเสีย 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน ยกเลิกโครงการ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาและวิเคราะหร์ะบบ                
2. สรุปขอบเขตงานให้ครอบคลุมและสอดคล้อง

ในการจัดท้าระบบ 
               

3. จัดท้าข้อก้าหนดร่างขอบเขตงานและขอ
ความเห็นชอบสายงาน 

               

4. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการก้ากับ ITSC                
5. แจ้งกองจัดหาเพื่อท้าการประกวดราคา                
6. ประกาศร่างประชาพิจารณ์โครงการ                
7. ประกาศขายซองประกวดราคา                
8. ลงนามในสัญญากับผูร้ับจ้าง                
9. ติดตั้งระบบงาน                
10. ทดสอบการใช้งานระบบ                
11. อบรมการใช้งานและจัดท้าคูม่อื                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บริหารจดัการด้วยระบบบริหารจดัการ 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีระบบบริหารคอมพิวเตอร์และจัดการระบบเครือข่ายที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ กปภ. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพสามารถ
ควบคุมได้ตามนโยบายความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
- ยกเลิกโครงการ - 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-4 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 8.1.8 โครงการเพิ่มและทดแทนอปุกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade) 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ฮารด์แวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและ
คุ้มค่า พร้อมมโีครงข่ายเชื่อมโยงท่ัวท้ังองค์กร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ  

หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษา ส้ารวจ และรวบรวมข้อมูลโครงการ                
2. สรุปผลและจัดท้าข้อก้าหนดร่างขอบเขตงาน                
3. ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก้ากับ

ดูแลระบบสารสนเทศของ กปภ. (ITSC) 
               

4. แจ้งกองจัดหาเพื่อหาผู้รับจา้ง                
5. ลงนามในสัญญากับผูร้ับจ้าง                
6. ด้าเนินโครงการ                

6.1 เสนอแผนการด้าเนินงาน                
6.2 ติดตั้งและส่งมอบงาน                
6.3 ตรวจรับงาน                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินโครงการได้สา้เร็จตามแผนงานท่ีก้าหนดไว ้
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ.มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ กปภ. สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
40.000 5.000 45.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 

- - - 
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 8.1.9 โครงการปรับปรุงสื่อสญัญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ฮารด์แวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่า 

พร้อมมีโครงข่ายเช่ือมโยงท่ัวท้ังองค์กร 
ตัวชี้วัดของแผนงาน ความส้าเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท้าข้อก้าหนดร่างขอบเขตงาน TOR และ
ขอความเห็นชอบ TOR จาก ผวก. 

               

2. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ITSC /
กระทรวงมหาดไทย 

               

3. ขออนุมัติ ผู้ว่าการ                
4. แจ้งกองจัดหาเพื่อท้าการประกวดราคา                
5. ประชาพิจารณ์ร่างการจัดซื้อ/จดัจ้างโครงการ                
6. ประกาศขายซองประกวดราคา                
7. ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง                
8. ติดตั้งและส่งมอบงาน                

งวดที่ 1                
งวดที่ 2                
งวดที่ 3                
งวดที่ 4                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส้าเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีอุปกรณ์เครือข่ายมาใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มีเครือข่ายที่ครอบคลมุพื้นท่ีให้บรกิาร ของ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
118.252 0.000 118.252 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลย ี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ไม่มีงบประมาณ 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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แผนงาน  8.1.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ฮารด์แวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่า 
พร้อมมีโครงข่ายเช่ือมโยงท่ัวท้ังองค์กร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ  

หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ศึกษาและรวบรวมข้อมลูโครงการ                
2.ร่าง TOR                
3.น้าเสนอคณะ ITSC                
4.ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์                
5.ท้าสัญญา                
6.ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์                
7.ติดตั้งซฮฟต์แวร,์ ทดสอบระบบ                
8. จัดท้าเอกสารคู่มือระบบและอบรมการใช้งาน                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ร้อยละความพร้อมใช้งาน ของระบบ/เดือน 

ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ. มีระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือนและระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐานการให้บริการ
ที่สูงขึ้น รองรับระบบงานต่างๆ ของกปภ. 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ กปภ. มีระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน และระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
และพร้อมให้บริการได้ดลอดเวลา 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
20.000 0.000 20.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 

เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากร 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

แม่ข่ายระบบเครื่องแม่
ข่ายเสมือน

(VirtualMachine) 

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
อุปกรณ์จดัเก็บข้อมูล

ระบบสา้รองข้อมูลระบบ
เครื่องข่ายโปรแกรม
ส้าหรับบริหารจัดการ

ระบบต่างๆ 

- ผู้เชี่ยวชาญการตดิตั้ง 
ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน
,ระบบPrivate 
Cloud,ระบบส้ารอง 
ข้อมูล 
- เจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลระบบ
สารสนเทศต่างๆ 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ความสามารถของบริษัทคู่สญัญา  ผู้รับจ้างไม่ทิ้งงาน 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-4 
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แผนงาน 
8.1.11 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และรักษาความ
ปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน(ฮารด์แวร์ และซอฟต์แวร์) ให้เพียงพอและคุ้มค่า 
พร้อมมีโครงข่ายเช่ือมโยงท่ัวท้ังองค์กร 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ความส้าเร็จของแผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ 

หน่วยงานรับผิดชอบ กคค. 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดท้าข้อก้าหนดร่างขอบเขตงาน TOR และ
ขอความเห็นชอบ TOR จาก ผวก. 

               

2. ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ITSC /
กระทรวงมหาดไทย 

               

3. ขออนุมัติ ผู้ว่าการ                
4. แจ้งกองจัดหาเพื่อท้าการประกวดราคา                
5. ประชาพิจารณ์ร่างการจัดซื้อ/จดัจ้างโครงการ                
6. ประกาศขายซองประกวดราคา                
7. ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง                
8. ติดตั้งและส่งมอบงาน                

งวดที่ 1                
งวดที่ 2                
งวดที่ 3                
งวดที่ 4                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความส้าเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสรจ็ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ กปภ.มีอุปกรณ์ Wireless LAN ที่มีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มี Wireless LAN ที่ครอบคลุมพื้นท่ีให้บริการ ของ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
58.495 0.000 58.495 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  ไม่มีงบประมาณ 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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กลยุทธ์ DT 8.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการท างานภายใต้ EA ขององค์กร ประกอบด้วย 
4 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน 8.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาระบบรับฟังเสียงของลูกค้าทาง PWA Contact Center 1662 
ให้เช่ือมโยงกับศูนย์ประปาทันใจ (กปภ. 234 สาขา) โดยสามารถลดความไม่พึง
พอใจ สร้างความพึงพอใจ และเติมความประทับใจแก่ลูกค้า 

2. เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้อร้องเรียนของ กปภ. ให้แล้วเสร็จภาย ใน
ระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า (SLA) ให้
เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน การรับฟังและบริหารจัดการข้อร้องเรียนตามมาตรฐาน SLA ร้อยละ 87 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.จ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหน้าที่ (Agent และ 
Supervisor)มาประจ้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
PWA Contact Center 1662 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ การปิดข้อร้องเรยีนของลูกค้าได้ตามSLA 
ผลผลิต (output) ของโครงการ มีเจ้าหน้าที่เพยีงพอกับการให้บริการลูกค้าเวลา 07.00 - 23.00 น. 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วลูกค้าพึงพอใจ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 12.000 12.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
   

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-5 
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แผนงาน  8.3.2 โครงการส้านักงานประปาทันสมัยระยะ 2 (GECC) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุงจุดบริการลูกค้าให้ตอบสนองนโยบาย “ราชการสะดวก” ที่
ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

2. เพื่อปรับปรุงส้านักงาน กปภ.สาขา ให้ทันสมัยเป็นรูปแบบเดียวกันทั่ว
ประเทศ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวน กปภ.สาขาสะสมที่ผา่นมาตรฐานการรับรอง GECC 234 สาขา 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กปภ.สาขา ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าตาม
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

               

2.กปภ.สาขา ยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจ้าปี 2564 

               

3.กปภ.สาขา ติดตั้งข้อความเกี่ยวกับ น้้าดิบมี
ราคาน้้าประปามีต้นทุน หน้าอาคารส้านักงาน
เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การปรับปรุงค่าน้้าใน
อนาคต  

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวน กปภ.สาขาสะสมผ่านมาตรฐานการรับรอง GECC 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีตามมาตรฐาน GECC 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ  ลูกค้าประทับใจและความสมัพันธ์ที่ดีกับ กปภ. 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
5.000 10.000 15.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
   

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   

 

 

 
หน้า 72 

 
  

แผนงาน 8.3.3 โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้้าประปาของ กปภ. (Water is Life) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ กปภ.สาขาทั่วประเทศผลิตน้้าตามข้อก้าหนด WSP โดยมี
การตรวจสอบคุณภาพน้้าร่วมกันระหว่าง กปภ. กับกรมอนามัยอย่างเป็นระบบทุก 
12 เดือน 

2. เพื่อน้าความสามารถพิเศษของ กปภ. ด้านความเช่ียวชาญระบบประปา 
และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาไปใช้ประโยชน์ในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยการช่วยเหลือสังคมรอบรั้ว 

3. เพื่อร่วมมือกับกรมอนามัยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การสนับสนุนคุณภาพน้้าประปาของประเทศให้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวน กปภ.สาขาสะสมที่ผา่นมาตรฐาน Water is Life 234 สาขา 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสมัพันธ์ / กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.กปภ.สาขาที่ผ่านเกณฑ์ WSP เกรด A สมัคร
เข้าร่วมโครงการ   

               

2. คณะกรรมการรับรองคุณภาพน้้าประปา
มาตรฐานสากลตัดสินรับรอง  

               

3.  กปภ .สาขาติ ดตั้ งป้ ายรับรองคุณภาพ
น้้าประปามาตรฐานสากล ณ หน้าอาคารโรง
กรองน้้า  

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวน กปภ.สาขาสะสมที่ผา่นมาตรฐาน Water is Life 
ผลผลิต (output) ของโครงการ น้้าประปาสะอาดมีคณุภาพ ได้มาตรฐาน 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ประชาชนมีความเช่ือมั่นในน้้าประปาของ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 4.000 4.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
   

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   

 

 

 
หน้า 73 

 
  

แผนงาน 8.3.4 โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมช่องทางสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าประชาชน 
2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ PWA 4.0 ในการรับรู้ของลูกค้าประชาชน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนช้ินงานท่ีสื่อสาร ผา่น You Tube 12 ตอน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสมัพันธ์/ คณะท้างานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่าน
YouTube 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เตรียมบทส้าหรับถ่ายท้า                
2. ถ่ายท้าวีดีโอ                
3. เผยแพร่ลง YouTube                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวนช้ินงานท่ีสื่อสารผ่าน YouTube 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จ้านวนวิดีโอที่เผยแพร่ 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ กปภ.น้าเสนอ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.100 0.100 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
-   

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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กลยุทธ์ CR 8.4 : การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ประกอบด้วย 7 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงาน 8.4.1 โครงการประปาทันใจ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ กปภ.ทุกสาขา ทั่วประเทศบริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อลดความไม่พึงพอใจของลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ดี สร้างความพึงพอใจ
ด้วยการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว เรียบร้อย และสร้างความประทับใจด้วยการ
ตรวจสอบข้อมูลป้อนกลับ 

3. เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรในมิติ “องค์กรยุคใหม่ให้บริการประทับใจ” 
4. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้บรรลุวิสัยทัศน์ กปภ. รองรับการ

ปรับอัตราค่าน้้าในอนาคต 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมากกว่า 3.5 คะแนน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. มิสเตอร์ประปาแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า
ตาม SLA 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ศูนย์ประปาทันใจสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนตาม SLA 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ มิสเตอร์ประปาสามารถลดความไม่พึงพอใจและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 

-   
ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 

โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 8.4.2 โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้จัดการ กปภ.สาขา ออกพบลูกค้า สร้างความใกล้ชิดด้วยตนเอง 
พร้อมทีมงานที่มีหัวใจใฝ่บริการและมีความกระตือรือร้นเอาใจใส่ประชาชน และ
ลูกค้าด้วยความเต็มใจ 

2. เพื่อช่วยเหลือตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านฟรีให้แก่ประชาชน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน 

- จ้านวนสาขาท่ีด้าเนินการแล้วเสร็จ 234 สาขา 
- ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ที่ กปภ.สาขาลงพ้ืนท่ีสรา้งความสัมพันธ์ร้อย
ละ 1 (ไม่ต่้ากว่า 10 ราย) 
- จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กปภ.สาขา ริเริ่ม
ด้าเนินการเอง (ไม่ใช่กิจกรรมตามแผนงานขององค์กร)2 กิจกรรม 

หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ผจก.กปภ.สาขา น้าทีมบริการลงพื้นที่พบปะ
ลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีและให้บริการ
ตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาฟรี และให้
ค้าแนะน้าวิธีการบ้ารุงรักษาระบบประปา
ภายในบ้าน นอกจากน้ียังมีการสอบถาม
ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
และความไม่พึงพอใจของลูกค้าท่ีมตี่อการ
ให้บริการของ กปภ.   

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ 

1. จ้านวนสาขาที่ด้าเนินโครงการ 
2. ร้อยละของลูกค้าประเภท 2 และ 3 ท่ี กปภ.สาขา  ลงพ้ืนท่ีสร้างความสัมพันธ์ 
3. จ้านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กปภ.สาขา ริเริ่ม
ด้าเนินการเอง 

ผลผลิต (output) ของโครงการ ลูกค้าได้รับการตรวจระบบประปาและ กปภ.ได้รับฟังเสียงของลูกค้า 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ลูกค้าประทับใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 2.340 2.340 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- -  

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-7 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 8.4.3 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบแหล่งน้้าที่ กปภ. มีแผนจะใช้ 

หรือใช้น้้าดิบในการผลิตน้้าประปา 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนชุมชนที่ด้าเนินการเสรจ็ 40 ชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา และฝ่าย
แผนงานโครงการ 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.คณะกรรมการ CSR (คบร.) กลัน่กรองพื้นที่
และกิจกรรมโครงการที่ กปภ.ข. น้าเสนอ
เพื่อให้คณะอนุกรรมการ CG & CSR 
เห็นชอบ และคณะกรรมการ กปภ. ทรา 

               

2.รผง. จัดสรรงบประมาณ                
3.กปภ.สาขา ด้าเนินกิจกรรม                
4.ติดตามผลด้าเนินโครงการ                
5.รายงานผล/รวบรวมผล/ประเมนิโครงการ                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวนชุมชนทีด่้าเนินการแล้วเสรจ็ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ชุมชนได้รับประโยชน์จากการด้าเนินโครงการของ กปภ. 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ กปภ.  
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 15.000 15.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- -  

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  การด้าเนินโครงการไมต่รงกับความต้องการของชุมชน และไมต่รงกบัความสามารถ
พิเศษของ กปภ. 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน  8.4.4 โครงการน้้าประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อขยายความสามารถพิเศษของ กปภ. สู่ อปท. อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผล 

2. เพื่อส่งเสริมประชาชนที่ยังใช้น้้าอุปโภคในระบบอื่นให้ได้ใช้น้้าสะอาดตาม
เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

3. เพื่อยกระดับความร่วมมือกับ อปท. สู่การรับรองคุณภาพน้้าประปาให้ได้
มาตรฐาน Water is Life ในอนาคต 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนครั้งท่ี กปภ.เขตจดักิจกรรมกับ อปท. 2 ครั้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กปภ.สาขา ให้ความรู้และแนวปฏิบัติ
มาตรฐานเกี่ยวกับการผลติน้้าสะอาด
มาตรฐานสากลแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)   

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวนชุมชนใน อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ท้าให้ผู้บริโภคได้ใช้น้้าสะอาด 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ กปภ. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 1.000 1.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- -  

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-7 
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แผนงาน 
8.4.5 โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้้าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด้าริและสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 

2. เพื่อมีส่วนร่วมแบบ “พลังประชารัฐ” ในการลดภาวะโลกร้อน 
3. เพื่อปลูกป่าต้นน้้าและรักษาผืนป่าซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของทรัพยากรน้้าให้มี

ความอุดมสมบูรณ์ 
ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนพื้นที่ปลูกป่าต้นน้้า 200 ไรต่่อปี 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กปภ.ข. และ กปภ.สาขา ด้าเนินการต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากเป็นแผน
ระยะยาว   

               

2. ติดตามผลด้าเนินโครงการ                 
3. รายงานผล / รวบรวมผล / ประเมินโครงการ                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวนพื้นที่ปลูกป่า 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ได้ป่าซึ่งเติบโตเป็นแหล่งของต้นน้้าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้้าตามธรรมชาติต่อไป 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ลดภาวะโลกร้อนและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกปภ.ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 2.000 2.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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แผนงาน 8.4.6 โครงการ กปภ. ส่งน้้าใจให้น้้าดื่ม (PWA Care) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนน้้าดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติที่ 74 จังหวัดจัดขึ้น 

2. เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนน้้าดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความทุกข์ร้อน
จากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน ระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการ 4.00 คะแนน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์/ กปภ.เขต 1-10 / กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กปภ.เขต ผลิต/เตรียมน้้าดื่มบรรจุขวด                
2. กปภ.ข./สาขาประสานงานกับจังหวัดเพื่อเข้า

ร่วมสนับสนุนน้้าดืม่ในกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตฯิและช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย/
ภัยธรรมชาต ิ  

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ประชาชนได้บริโภคน้้าดื่มที่สะอาด 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ประชาชนพึงพอใจต่อ กปภ. 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 5.500 5.500 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
-   

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   
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แผนงาน 8.4.7 โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพื้นที่ อ.เกาะสมุยจ.สุราษฎร์ธานี 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่อาจได้รับผลกรทบจากการด้าเนินโครงการ
ก่อสร้างท่อส่งน้้าประปาภายใต้โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้้าประปาลอดใต้ทะเล
ไปยังเกาะสมุย อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. ปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 
3/2560 ในการเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้
โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้้าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย อ้าเภอสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนกิ่งปะการังท่ีปลูกตามแผนระยะยาวโครงการ  6,000 กิ่ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ ส้านักปฏิบัติการ 1-5 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ส้ารวจพ้ืนท่ีเพื่อก้าหนดจุดฟื้นฟูแนวปะการัง                
2.ก้าหนดรูปแบบการฟื้นฟูปะการงัโดยวิธีการที่

เหมาะสม 
               

3.ด้าเนินการปลูกฟ้ืนฟูปะการังตามแนวทางและ
รูปแบบของกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 

               

4.ติดตั้งทุ่นจอดเรือและทุ่นแสดงแนวเขต
ป้องกันการทิ้งสมอเรือท้าลายปะการัง 

               

5.ติดตามประเมินผลการด้าเนินโครงกา                
ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ จ้านวนกิ่งปะการังท่ีปลูกตามแผนระยะยาวโครงการ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ จ้านวนปะการังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ระบบนิเวศน์ในท้องทะเลกลับมาสมบูรณ์ 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 2.000 2.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก ง-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5: บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และความ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ S9 : ยกระดับการบูรณาการการบริหารรจัดการน้ า 
กลยุทธ์ CO 9.1 : พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอ

ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน 9.1.1 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 

วัตถุประสงค์ 
ขยายความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาระหว่าง กปภ.กับองค์กร

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น อปท. โรงงานขนาดใหญ่ หมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น 
เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้้าประปาท่ีมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน จ้านวนความร่วมมือ 200 ครั้ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ กปภ.เขต 1-10/ กปภ.สาขา 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขยายความร่วมมือที่ เกี่ยวข้องกับกิจการ
ประปาระหว่าง กปภ. กับองค์กรต่าง ๆ 

               

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 
ผลผลิต (output) ของโครงการ ขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 
ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ ประชาชนสามารถเข้าถึง และไดร้บัน้้าประปาที่มคีุณภาพไดม้าตรฐาน 
งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 0.000 0.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
- - - 

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน  - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก จ-2 
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ยุทธศาสตร์ S10: การสร้างความร่วมมือ (Synergy) การบริหารน้ าและการลดการสูญเสีย 
กลยุทธ์ CO 10.1 : เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ าและร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการสนับสนุน

การลดน้ าสูญเสีย ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 
แผนงาน 10.1.1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ เพื่อด้าเนินการศึกษา และส่งเสริมให้มีการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดของแผนงาน - ความส้าเร็จของ แผนงาน/โครงการที่แล้วเสร็จ   
- จ้านวนแห่งที่ด้าเนินการเสร็จ 2 แห่ง 

หน่วยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการ DSM 

กิจกรรมของโครงการ 
ผังควบคุมกิจกรรมภายใต้โครงการ Gantt chart 

2563 2564 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การพัฒนาและขยายผล DSM                
1.1 โครงการ DSM Best Practice ปี 2564                

1.1.1 ก้าหนดแผนการดา้เนินการ                
1.1.2 ด้าเนินการตามแผนการด้าเนินการ                
1.1.3 ติดตามและประเมินผลการ

ด้าเนินการ 
               

1.1.4 ทบทวนและปรับปรุงแผนการ
ด้าเนินการ 

               

1.2 โครงการติดตามผลการด าเนินการ 
DSM ปี 2564 

               

2. การพัฒนาระบบสนุน DSM                
2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ

บริหารจัดการอย่างรู้คุณค่า ปี 2564 
               

2.2 โครงการประกวด DSM ดีเด่น                
2.2.1 พิจารณาตัดวินรางวัล DSM 

Proposal ดีเด่น 
               

2.2.2 มอบรางวัล DSM ดีเด่น                

ตัวช้ีวัด (KPI) ของโครงการ ผู้ใช้น้้ารายใหญ่ที่มีการใช้น้้ามาก 20 อันดับแรกมีการใช้น้้าลดลง 10% ไม่น้อยกว่า 
5 แห่ง 

ผลผลิต (output) ของโครงการ 
- ด้าเนินการ DSM Best Practice ไม่น้อยกว่า 80 แห่ง 
- ติดตามผลการด้าเนินโครงการไม่น้อยกว่า 60 แห่ง 
- จัดอบรม DSM ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการ DSM 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์(outcome) ของโครงการ 
- ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้้าฉลากเขียว 
- โครงการที่เข้าร่วมลดการใช้น้้าได้ไม่น้อยกว่า 10% 
- สร้างจิตส้านึกการใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า 

งบประมาณรวมโครงการ  
(ล้านบาท ทศนิยม 3 ต้าแหน่ง) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
0.000 4.000 4.000 

ทรัพยากรที่ต้องการของโครงการ 
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากร 
      

ความเสี่ยง/เงื่อนไข/สมมติฐาน - 
โดยมโีครงการตามภาคผนวก จ-2 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-1 

 
 
 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO1 
ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-2 

 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.1 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุขยายระบบประปา 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 75% : เงินกู้ 25% 
  รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ วงเงิน 523.163 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี (น.ประจันตคาม - น.ศรีมหาโพธิ) 280.115 - 280.115 

  
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ปราจีนบุรี (ประจันตคาม) – ศรีมหาโพธิ ์จังหวัดปราจีนบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 1 โครงการ 280.115 - 280.115 
1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขานาทวี 112.722 - 112.722 

  
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี 
ระยะที่ 1 อ้าเภอนาทวี - จะนะ จังหวัดสงขลา 

   

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 1 โครงการ 112.722 - 112.722 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาภูเขียว - (บ้านเป้า) 130.326 - 130.326 

  
- ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว - 
(บ้านเป้า) อ้าเภอภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

   

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 1 โครงการ 130.326 - 130.326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-3 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ วงเงิน 130.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนัสนิคม 30.000 - 30.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า ต้าบลสระสี่เหลี่ยม 
อ้าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาศรีราชา 35.000 - 35.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า  ต้าบลเขาคันทรง 
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   

3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนมสารคาม 30.000 - 30.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า  ต้าบลคลองตะเกรา 
อ้าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

4. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนมสารคาม 15.000 - 15.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า  ต้าบลเขาหินซ้อน 
อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

5. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนมสารคาม 20.000 - 20.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า  ต้าบลหนองแหน 
อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 5 โครงการ 130.000 - 130.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-4 

 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขามวกเหล็ก 1.550 - 1.550 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนบ้านสวน หมู่ 1 ต้าบล
มวกเหล็ก อ้าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

   

2. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 1.040 - 1.040 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยถุงทอง หมู่ 3 ต้าบลคลอง
สวนพลู อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

3. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 23.000 - 23.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านดีดีแลนด์ ต้าบลอุทัย 
อ้าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

4. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาสีคิ้ว 4.000 - 4.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า เทศบาลต้าบลสุรนารี ต้าบลสุร
นารี อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

   

5. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระพุทธบาท 1.000 - 1.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านรุ้งเศรษฐี หมู่ 2 ต้าบล
บ้านแก้ง อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 

   

6. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมอ 34.000 - 34.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ต้าบลดอนพุด อ้าเภอดอนพุด 
จังหวัดสระบุรี 

   

7. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาสีคิ้ว 3.600 - 3.600 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า โคกแฝก หมู่ 5 ต้าบลขาม
ทะเลสอ อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

   

  รวม กปภ.ข. 2 จ านวน 7 โครงการ 68.190 - 68.190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-5 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 5.168 - 5.168 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ส้านักงานทางหลวงชนบทที่ 
18 (สุพรรณบุรี) ต้าบลสนามชัย อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 

   

2. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขากุยบุรี 3.000 - 3.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านทุ่งบัวทอง ต้าบล 
บ่อนอก อ้าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

3. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 3.000 - 3.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1 ต้าบลสามพระยา 
อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 

   

4. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 14.000 - 14.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 2 ต้าบลสามพระยา 
อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 

   

5. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาราชบุรี 2.800 - 2.800 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ปากทางเข้าโรงแรมผึ้งหลวง 
หมู่ 10 ต้าบลด้าเนินสะดวก อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

   

6. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาอู่ทอง 2.900 - 2.900 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยศาลเจ้า หมู่ 1 และ 18 
ต้าบลดอนคา อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

7. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาอู่ทอง 3.000 - 3.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ฝั่งเทศบาลดอนคาและโรงเรียน
ดอนคาวิทยา ต้าบลดอนคา อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

8. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาศรีประจันต ์ 9.500 - 9.500 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชน หมู่ 3 และชุมชน หมู่ 4 
ต้าบลบางงาม อ้าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

9. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาราชบุรี 34.735 - 34.735 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณหมู่ที่ 1-4 ต้าบล 
คุ้งกระถิน อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

   

10. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาราชบุรี 2.600 - 2.600 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณซอยหนองสะเดาบน 
หมู่ 6 และซอยห้วยปลาดุก ซอย 4 ต้าบลหินกอง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี 

   

11. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาราชบุรี 4.510 - 4.510 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณซอยถนนทุ่งไล่ไก่ หมู่ 
9 ต้าบลหินกอง และบริเวณชุมชนต้นมะม่วงพัฒนา ต้าบลเกาะ
พลับพลา อ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-6 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
12. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาราชบุรี 7.900 - 7.900 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณวัดลาดเมธังกร หมู่ 6 
ต้าบลบางป่า อ.เมือง ถึงแยกวัดท่าเรือ ม.2 ต้าบลแพงพวย 
อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

   

13. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 8.500 - 8.500 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณ ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 3  จ านวน 13 โครงการ 101.613 - 101.613 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-7 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาชุมพร 2.140 - 2.140 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนบ้านทุ่งเบี้ย-ควนจ้าปา 
(ซ้ายทาง-ขวาทาง) ต้าบลทุ่งคา อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

   

2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 2.208 - 2.208 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางหลวงชนบท ถนนสาย ก.
(ตอนที่ 2)(ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงถนนกาญจนวิถี ถึงถนนปากน้้า 
ต้าบลบางกุ้ง อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   

3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาภูเก็ต 1.449 - 1.449 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยกุหลาบ ต้าบลรัษฎา 
อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

   

4. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาหลังสวน 0.780 - 0.780 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 5 ซอยเทศบาล 19 (ซอย
ดอนทราย) ต้าบลปากน้้า อ้าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

   

5. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 0.093 - 0.093 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยนายโกมล ทิมธรรม – 
บ้านนายประจักร ทองเกิด และนางนอม มีเช้ือ หมู่ 4 ต้าบล 
บางโพธิ์ อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   

6. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี ่(น.เหนือคลอง) 2.838 - 2.838 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านคลองรั้ว -คลองยวน 
ต้าบลตลิ่งชัน อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

   

  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 6 โครงการ 9.508 - 9.508 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-8 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขากันตัง 2.130 - 2.130 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายหัวหิน หมู่ 5 ต้าบล
บ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   

2. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 0.430 - 0.430 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า โรงเรียนสานฝันปันรักมูลนิธิ 
หมู่ 9 ต้าบลบ้านพรุ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

3. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสงขลา 0.472 - 0.472 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 6 ต้าบล
น้้าน้อย อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

4. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 6.070 - 6.070 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1,หมู่ 2 และ หมู่ 7 ต้าบล
ฉลุง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

5. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 8.740 - 8.740 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3 และ หมู่ 6 ต้าบล 
ทุ่งต้าเสา อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

6. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาห้วยยอด 0.700 - 0.700 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายท่าประดู่ - โรงเลื่อย 
หมู่ 1 ต้าบลทุ่งต่อ อ้าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

   

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 6 โครงการ 18.542 - 18.542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-9 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 3.352 - 3.352 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองใหญ่ หมู่ 3 ต้าบล
แก่งเลิงจาน อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

   

2. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 3.013 - 3.013 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองปลิง หมู่ 6 ต้าบล
หนองปลิง อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

   

3. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากระนวน 4.717 - 4.717 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านห้วยเตย หมู่ 1 ต้าบล
ห้วยเตย อ้าเภอซ้าสูง จังหวัดขอนแก่น 

   

4. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชัยภมู ิ 0.458 - 0.458 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ต้าบล
บ้านเล่า อ้าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

   

5. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 4.824 - 4.824 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านบ่อใหญ่ หมู่ 3 , บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ 4 ต้าบลบ่อใหญ่ อ้าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

   

6. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 0.610 - 0.610 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโนนเดื่อ หมู่ 5 ต้าบล   
มะอึ อ้าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 

   

7. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม (น.กนัทรวิชัย) 1.489 - 1.489 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านดอนดู่ หมู่ 9 ต้าบล
คันธารราษฎร์ อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

   

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 7 โครงการ 18.463 - 18.463 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-10 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 1.088 - 1.088 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านจอมเสร็จ (ป้อมเก้า) หมู่ 
11 ต้าบลหาดค้า อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

2. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเลย 1.600 - 1.600 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านไร่ทาม ต้าบลนาอาน 
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

   

3. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร 0.535 - 0.535 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านท่าวัดทุ่ง หมู่ 15 ซอยอู่
สง่ายนต์ ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

   

4. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร 1.312 - 1.312 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5 
ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

   

  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 4 โครงการ 4.535 - 4.535 
 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 
 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 

  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 1.210 - 1.210 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 10 บ้านอาภู ต้าบล 
จอมพระ อ้าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

   

2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 1.187 - 1.187 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางหลวง 214 ด้านขวาทาง 
ช่วง กม.205+860 ถึง กม.207+880 ต้าบลนาบัว อ้าเภอเมือง
สุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

   

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 2 โครงการ 2.397 - 2.397 
  
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-11 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 2.121 - 2.121 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3 บ้านเหมืองง่า ต้าบล
หนองแก๋ว อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

2. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 1.594 - 1.594 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2 
ต้าบลเชิงดอย อ้าเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 

   

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 2 โครงการ 3.715 - 3.715 
 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 
 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 

  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 49 โครงการ วงเงิน 239.189 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 4.280 - 4.280 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโนนม่วง หมู่ 10 ต้าบล
นครชุม อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร จังหวัดก้าแพงเพชร 

   

2. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก 7.946 - 7.946 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านดงข่อย หมู่ 3 ต้าบล 
วังพิกุล อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

   

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 2 โครงการ 12.226 - 12.226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-12 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ วงเงิน 166.370 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุรี 35.000 - 35.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า ต้าบลโป่งน้้าร้อน 
อ้าเภอโป่งน้้าร้อน จังหวัดจันทบุรี 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุรี 30.000 - 30.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า  ต้าบลคลองขุด 
อ้าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

   

3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาตราด (น.เขาสมิง) 5.000 - 5.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า ต้าบลแสนตุ้ง อ้าเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด 

   

4. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว (น.วังน้ าเย็น) 20.000 - 20.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า ต้าบลวังใหม่ อ้าเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

   

5. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนมสารคาม 30.000 - 30.000 
 

 
- งานวางท่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้า ต้าบลโคกปีบ อ้าเภอ
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 5 โครงการ 120.000 - 120.000 
 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 
 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 

  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
-  เงินอุดหนุน 100% 

  รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ วงเงิน 166.370 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสมุทรสาคร 7.584 - 7.584 
 

 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณถนนบ้านแพ้ว เริ่ม
ตั้งแต่แยกเข้าซอยวัดประสาทสามัคคีธรรมถึงสามแยกถนน
สยามไวเนอร์รี่ ต้าบลบ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว ต้าบลบางโทรัด 
อ้าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

   

  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 1 โครงการ 7.584 - 7.584 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-13 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ วงเงิน 166.370 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 3.145 - 3.145 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขาเกาะสมุย ต้าบล 
ลิปะน้อย อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 4.768 - 4.768 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขาเกาะพะงัน ต้าบล
เกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 3.868 - 3.868 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 
ต้าบลช้างซ้าย อ้าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

4. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 2.673 - 2.673 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี 
ต้าบลมะขามเตี้ย อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

5. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาชุมพร 0.141 - 0.141 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขาชุมพร ต้าบลขุน
กระทิง อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

   

6. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี ่ 23.373 - 23.373 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขากระบี่ ต้าบลเหนือ
คลอง อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

   

7. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาขนอม 0.358 - 0.358 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขาขนอม ต้าบลขนอม 
อ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

8. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาระนอง 0.460 - 0.460 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กปภ.สาขาระนอง ต้าบล 
บางริ้น อ้าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

   

  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 8 โครงการ 38.786 - 38.786 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-14 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 0.400 - 0.400 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน 25 
ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 0.380 - 0.380 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบุญสัมพันธ์  6 ต้าบล
หนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   

3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี (น.ประจันตคาม) 0.312 - 0.312 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า จากปั้มน้้ามันบางจาก ถึง 
บริเวณหน้า โรงพยาบาลประจันตคาม ต้าบลประจันตคาม  
อ้าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

   

4. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 0.480 - 0.480 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยวัดบุณย์กัญจนาราม 5 
แยกซ้าย ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   

5. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 0.290 - 0.290 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยมาบยายเลีย 8 ต้าบล
หนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   

6. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 0.400 - 0.400 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยสุขุมวิท-พัทยา 85 ต้าบล
หนองปรือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี

   

7. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 0.320 - 0.320 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์
สาย 7 ต้าบลนาเกลือ อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบรุี 

   

8. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.338 - 0.338 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3 ไทยสามารถ ต้าบล
บ้านด่าน อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

9. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.158 - 0.158 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยพรมราช 22 ต้าบลฟาก
ห้วย อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

10. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.135 - 0.135 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างสวนน้าโชค บ้านโคก 
ต้าบลป่าไร่  อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

11. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.743 - 0.743 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนไทยสามารถ ต้าบล
บ้านด่าน อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

12. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านบึง (น.หนองไผ่แก้ว) 2.226 - 2.226 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1 ตลาดหนองปรือเกา่ 
ต้าบลหนองไผ่แก้ว อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-15 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 0.568 - 0.568 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยตรงข้ามหมู่บ้านเดอะ
มิกซ์-หนองผักหนาม ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 

   

14. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 0.481 - 0.481 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านชมวิว-หมู่บ้านหรรษา 
ต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

   

15. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 0.574 - 0.574 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยภูมรินทร์สาย 9 ต้าบล
นิคมพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   

16. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 0.371 - 0.371 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยตรงข้ามโรงงานนาวาสาย 
9 ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   

17. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 0.552 - 0.552 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า พลูตาหลวง 35 - เช่ือมถนน
331 ต้าบลพลูตาหลวง อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   

18. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.150 - 0.150 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยกรองทอง ต้าบลบ้านใหม่
หนองไทร อ้าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

19. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 0.387 - 0.387 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยร่วมใจ 1,2 พลูตาหลวง 
ต้าบลพลูตาหลวง อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   

20. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 0.645 - 0.645 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า แยกเจ้าเงาะ ซอยศาลาแดง
เช่ือมพลูตาหลวง 20 ต้าบลพลูตาหลวง อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   

21. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี (น. ประจนัตคาม) 0.264 - 0.264 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า จากการไฟฟ้าประจันตคาม 
ถึง ก่อนถึงไฟแดงประจันตคาม ต้าบลประจันตคาม อ้าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

   

22. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 0.959 - 0.959 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยสันตินิคมสาย 9 ต้าบล
นิคมพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   

23. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.230 - 0.230 
 

 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านใหม่นาสวน ซอย 6  
ต้าบลบ้านใหม่หนองไทร อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-16 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
24. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 1.118 - 1.118 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณถนนสุขุมวิทหมู่บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ ต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

   

25. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 0.408 - 0.408 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยศูนย์เด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต้าบลเนินหอม ถึงบริเวณ หน้าวัดเนินบาก ต้าบล
เนินหอม อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   

26. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว (น.วังน้ าเย็น) 0.460 - 0.460 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณบ้านวังแดง ต้าบลวัง
น้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

   

27. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว (น.วังน้ าเย็น) 0.760 - 0.760 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าถนนเทศบาล 6 เช่ือมเทศบาล 
10 ต้าบลวังน้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเยน็ จังหวัดสระแก้ว 

   

28. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านบึง 1.240 - 1.240 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1 ถนนเทศบาล 9 ต้าบล
คลองกิ่ว อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี

   

29. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.203 - 0.203 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยสุขส้าราญ ต้าบลบ้าน
ใหม่หนองไทร อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

30. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว (น.วังน้ าเย็น) 0.290 - 0.290 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยสันติสุข ต้าบลวังน้้าเย็น 
อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

   

31. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 1.485 - 1.485 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า พลูตาหลวง 32,33 ต้าบล   
พลูตาหลวง อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   

32. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาระยอง 11.019 - 11.019 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าถนนทางเข้าวัดยายดา ต้าบล
ตะพง อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   

33. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.279 - 0.279 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชน กม.3 ต้าบลอรัญ
ประเทศ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

34. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว (น.เขาฉกรรจ์) 0.210 - 0.210 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนน 317 วรรณเกษตร-บ้าน
ท้าโอง ต้าบลเขาฉกรรจ์ อ้าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

   

35. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขากบินทร์บุรี 0.250 - 0.250 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านโคกกระท้อน ต้าบล
ลาดตะเคียน อ้าเภอกบินทร์บรุี จงัหวัดปราจีนบุรี 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-17 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
36. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 1.640 - 1.640 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณซอยกลางบ้านสาย 9 
ต้าบลนิคมพัฒนา อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   

37. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 0.240 - 0.240 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอย 4  หมู่  4  ต้าบลบ้านพระ 
อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   

38. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาระยอง 8.586 - 8.586 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนบ้านตะพงใน-ยายดา 
ต้าบลตะพง อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

   

39. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 0.370 - 0.370 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยหลังศาลพระนเรศวร หมู่ 
15 ต้าบลบ้านพระ อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   

40. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.238 - 0.238 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หลังโรงแรมเวโล ต้าบลบ้าน
ใหม่หนองไทร อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

41. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี (น.ศรีมหาโพธิ) 1.056 - 1.056 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านหัวไผ่ หมู่ 1 ต้าบล
หนองโพรง  อ้าเภอเมืองศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

   

42. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 2.133 - 2.133 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หนองผักหนาม-โครงการพา
โน่ มาบข่า ต้าบลมาบข่า อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   

43. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง 2.167 - 2.167 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างวัดหนองผักหนาม 
ต้าบลมาบข่า อ้าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

   

44. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.357 - 0.357 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเขาน้อย-บ้านใหม่หนอง
ไทร ต้าบลบ้านใหม่หนองไทร อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

   

45. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว (น.วังน้ าเย็น) 0.420 - 0.420 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเทศบาล 18 วังน้้าเย็น 
ต้าบลวังน้้าเย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

   

46. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว (น.วังน้ าเย็น) 0.290 - 0.290 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยวัดศรีทอง ต้าบลวังน้้า
เย็น อ้าเภอวังน้้าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

   

47. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุรี 1.100 - 1.100 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนจันทนิมิต 5 ซอย 11 
ต้าบลจันทนิมิต อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-18 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
48. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.293 - 0.293 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยรัชตะวิถี 23  ต้าบลฟาก
ห้วย อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

49. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 0.638 - 0.638 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนหน้าวัดวังมนต์ ต้าบลป่า
ไร่ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

50. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุรี 0.461 - 0.461 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างที่พักสายตรวจ หมู่ 2 
ต้าบลคลองขุด อ้าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุร ี

   

51. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาขลุง 0.132 - 0.132 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านตะปอนใหญ่ ซอย 6 หมู่ 
1 ต้าบลเกวียนหัก อ้าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

   

52. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุรี 0.930 - 0.930 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยตากสิน 5 หมู่ 2 ต้าบล
ท่าช้าง อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 52 โครงการ 50.136 - 50.136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-19 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 2.555 - 2.555 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 12 ต้าบลล้าตาเสา  อ้าเภอวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

2. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 0.773 - 0.773 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยหัวลาน-ดอนพุทรา ต้าบลธนู 
อ้าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

3. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 0.597 - 0.597 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า พยอมซอย 2 ต้าบลพยอม อ้าเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

4. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาสีคิ้ว 1.000 - 1.000 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านกุดเต่างับ - บ้านโนนเสลา 
หมู่ 6 ต้าบลกุดน้อย อ้าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

   

5. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาโนนสูง 0.228 - 0.228 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านเพราม หมู่ 4 ต้าบลใหม่ 
อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

   

6. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 0.985 - 0.985 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านทวีทรัพย์  หมู่  6  ต้าบล
หันตรา อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

7. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขามวกเหล็ก/ส.เขต 1.050 - 1.050 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านชัชชญา หมู่ 8 ต้าบล 
กุดนกเป้า อ้าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

   

8. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาโนนสูง 0.046 - 0.046 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านดอนขวาง หมู่ 8 ต้าบลบิง 
อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

   

9. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปักธงชัย 0.262 - 0.262 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างวัดพรหมราช ต้าบลตูม 
อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครรราชสีมา 

   

10. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 2.169 - 2.169 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 2  ต้าบลหันตรา  อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

11. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปากช่อง 1.340 - 1.340 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านท่ามะนาวใหม่ ต้าบล 
หนองสาหร่าย อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

   

12. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปักธงชัย 0.620 - 0.620 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าคลินิกโสภา - บ้านสวนหมาก 
ต้าบลตูม อ้าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-20 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาโนนสูง 1.626 - 1.626 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านถนนถั่ว หมู่ 10 ต้าบลใหม่ 
อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

   

14. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาโนนสูง 1.193 - 1.193 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า แยกบ้านโนนน้อย-ถนนถ่ัว หมู่ 9 
ต้าบลใหม่ อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

   

15. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 0.787 - 0.787 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่  6 ต้าบลหันตรา อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

16. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 1.527 - 1.527 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านรณชัย หมู่  7 ต้าบลธนู 
อ้าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

17. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาสีคิ้ว 19.500 - 19.500 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1 – หมู่ 13 ต้าบลบุ่งขี้เหล็ก 
ต้าบลสูงเนิน อ้าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

   

18. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาโนนสูง 1.195 - 1.195 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสระจันทร์ หมู่ 3 ต้าบล 
หลุมข้าว อ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

   

19. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 1.110 - 1.110 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยอนุรักษ์ หมู่ 8 ต้าบล 
เชียงรากน้อย อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

20. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 1.185 - 1.185 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3 ต้าบลล้าไทร อ้าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

21. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปทุมธาน ี 3.386 - 3.386 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านอุบลชาติ 2 หมู่ 7 ต้าบล
หน้าไม้ อ้าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

   

22. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขานครนายก 1.200 - 1.200 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านฟ๊อกแลนด์ หมู่ 8 ต้าบล
คลองใหญ่ อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

   

23. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขานครนายก (แม่ข่ายบา้นนา) 0.450 - 0.450 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3 ชุมชนซอยแสนห้า ต้าบล
บ้านพร้าว อ้าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 

   

24. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาเสนา 2.838 - 2.838 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 11 ต้าบลส้าเภาล่ม  อ้าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-21 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
25. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขานครนายก 0.600 - 0.600 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนวัดศรีนาวา ต้าบลศรีนาวา 
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

   

26. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) 0.802 - 0.802 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า พยอมซอย 25 ต้าบลพยอม 
อ้าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

27. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขานครราชสีมา 1.330 - 1.330 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า แยกนิคมอุตสาหกรรมสุรนารี - 
สภากาชาดไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 ต้าบลหนองบัว
ศาลา อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

   

  รวม กปภ.ข. 2 จ านวน 27 โครงการ 50.354 - 50.354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-22 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 2.100 - 2.100 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณหมู่ที่ 4 ต้าบลสามพระ
ยา อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 

   

2. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาด่านช้าง 2.560 - 2.560 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณหมู่ 1,4 และ 6 ต้าบล
บ่อกรุ อ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

3. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาท่ามะกา 1.357 - 1.357 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้าบริเวณ หมู่ที่ 2 ต้าบลวังศาลา 
อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

   

4. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 1.800 - 1.800 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณ ต้าบลสนามคลี อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

   

5. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาราชบุรี 0.230 - 0.230 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณปากซอยท่าผัก ซอย 2 
หมู่ 9 ต้าบลดอนกรวย อ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

   

6. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสมุทรสาคร 0.872 - 0.872 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณชุมชนบ้านแพ้ว ต้าบล
บ้านแพ้ว อ้าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 

   

7. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 3.600 - 3.600 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณ ซอยชลประทาน 4, 
10 ต้าบลบ่อฝ้าย อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

8. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขากุยบุรี 0.360 - 0.360 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณซอยโรงเรียนบ้านป่า
ถล่ม ต้าบลสามกระทาย อ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

9. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขากุยบุรี 0.756 - 0.756 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณ สามร้อยยอดซอย 12 
- บ้านพุใหญ่ ต้าบลสามร้อยยอด อ้าเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

   

10. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 2.380 - 2.380 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณ ซอยไร่แลนด์ หมู่ที่ 9 
ต้าบลหินเหล็กไฟ อ้าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบครีีขันธ ์

   

11. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาด่านช้าง 3.150 - 3.150 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณ ต้าบลหนองมะค่าโมง 
อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี

   

12. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาพนมทวน 0.252 - 0.252 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณ ร้านครัวชนะศึก ต้าบล
หนองขาว อ้าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-23 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาเพชรบุรี 2.000 - 2.000 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้าบริเวณ ต้าบลบ้านหาด อ้าเภอบ้าน
ลาด จังหวัดเพชรบุรี 

   

14. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาท่ามะกา 3.800 - 3.800 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้าบริเวณ บ้านแสนตอ หมู่ท่ี 3,5,10 
ต้าบลแสนตอ อ้าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบรุ ี

   

15. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาเพชรบุรี 5.410 - 5.410 
 

 
-  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้าบริเวณ ต้าบลไร่มะขาม อ้าเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

   

16. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสามพราน 4.700 - 4.700 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้าบริเวณ ต้าบลสามพราน อ้าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

   

17. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 7.500 - 7.500 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบริเวณ บ้านเขาควง หมู่ที่ 9 
ต้าบลทับใต้ อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 17 โครงการ 42.827 - 42.827 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-24 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.270 - 0.270 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยร้านอาหารหม้อดิน  
หมู่ 4 ต้าบลหน้าเมือง อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.254 - 0.254 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเลียบวัดสันติวนาราม 
หมู่ 5 ต้าบลตลิ่งงาม อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.381 - 0.381 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยสันติสุข 1 หมู่ 5 ต้าบล
ตลิ่งงาม อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

4. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.108 - 0.108 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยอู่อู๊ดการช่าง หมู่ 1 
ต้าบลลิปะน้อย อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

5. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.168 - 0.168 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยตรงข้ามร้านอาหารบ้าน
หว้า หมู่ 4 ต้าบลหน้าเมือง อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

6. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.494 - 0.494 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนแม่น้้า ซอย 1 หมู่ 1 
ต้าบลแม่น้้า อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

7. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.169 - 0.169 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยอิฐวิเศษ หมู่ 2 ต้าบล 
ลิปะน้อย อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

8. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.104 - 0.104 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ปลายแหลม ซอย 1 ต้าบลบ่อ
ผุด อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

9. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 0.081 - 0.081 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านสันติสุข ซอย 2 ต้าบล
บางกุ้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

10. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 0.055 - 0.055 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างโรงเรียนสารพัดช่าง  
สุราษฎร์ธานี ต้าบลมะขามเตี้ย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

11. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 0.087 - 0.087 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านสันติสุข ซอย 4 ต้าบล
บางกุ้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

12. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) 0.464 - 0.464 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนซอยตาลับ 1 ต้าบล  
ปกาสัย อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-25 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.139 - 0.139 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยยรรโฟล์ค หมู่ 1 ต้าบล
ตลิ่งงาม อ้าเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

14. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 0.190 - 0.190 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเข้าบ้านนาตีน ต้าบลนา
พรุ อ้าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

15. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี ่(น.เหนือคลอง) 2.500 - 2.500 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเหนือคลองแหลมกรวด 
(ขวาทาง) ต้าบลคลองขนาน อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

   

16. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.205 - 0.205 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า น้้าตกแพง-วัดมะเดื่อหวาน 
หมู่ 3 ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

17. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.130 - 0.130 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเขากลาง หมู่ 7  ต้าบล
เกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   

18. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.171 - 0.171 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านเหนือ หมู่ 3 ต้าบล
บ้านใต้ อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

19. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.295 - 0.295 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยหินกอง หมู่ 6 ต้าบล
เกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

20. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) 0.502 - 0.502 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนท่ายาง ต้าบลคลอง
ขนาน อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

   

21. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.159 - 0.159 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยร่องแร่ หมู่ 5 ต้าบลเกาะ
พะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

22. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.162 - 0.162 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายหาดทองหลาง หมู่ 7 
ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   

23. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.374 - 0.374 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยหน้าเทศบาลเกาะพะงัน-
ในนา หมู่ 1 ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

   

24. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.100 - 0.100 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสวนวัด ซอย 2 หมู่ 1 
ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-26 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
25. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.563 - 0.563 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยหลังโรงเรียนเกาะสมุย 
ต้าบลลิปะน้อย อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

26. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย 0.495 - 0.495 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า อ่างทอง ซอย 2 - อ่างทอง   
ซอย 3 หมู่ 3 ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   

27. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.101 - 0.101 
 

 
-  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสวนวัด ซอย 1 หมู่ 1 
ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

28. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.186 - 0.186 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนบ้านมะเดื่อหวาน-
เทศบาลเพชรพะงัน หมู่ 3 ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

29. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.106 - 0.106 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสวนวัด ซอย 3 หมู่ 1 
ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

30. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.260 - 0.260 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพชรพะงัน หมู่ 5 ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

31. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 0.249 - 0.249 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายริมก้าแพงอ้าเภอ
พระพรหม หมู่  7 ต้าบลนาพรุ อ้าเภอพระพรหม จังหวั ด
นครศรีธรรมราช 

   

32. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาชุมพร 0.141 - 0.141 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนทุ่งเบี้ย หมู่ 8 ต้าบลขุน
กระทิง อ้าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

   

33. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช 3.429 - 3.429 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนช้างซ้าย ซอย 31 , 34, 
35, 38, 40, 41 หมู่ 3 ต้าบลช้างซ้าย อ้าเภอพระพรหม จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   

34. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.411 - 0.411 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยสวนป่า หมู่ 2 ต้าบลเกาะ
พะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

35. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.297 - 0.297 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนนาดอนทรายซอย 1  
หมู่ 1 ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-27 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
36. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.186 - 0.186 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสามแยกศรธนู -วัง
ตะเคียน หมู่ 8 ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี 

   

37. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี ่(น.เหนือคลอง) 4.900 - 4.900 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนนาออก ฝั่งขวาทาง 
ต้าบลเหนือคลอง อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

   

38. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.223 - 0.223 
 

 
-  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนวัดหินถ้้า -วังตะเคียน 
หมู่ 8 ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

39. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.310 - 0.310 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านทางเล หมู่ 2 ต้าบล
บ้านใต้ อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

40. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.385 - 0.385 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายบ้านดอนทราย  
หมู่ 1 ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

41. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี่ (น.เหนือคลอง) 1.767 - 1.767 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนลิกต์ไนท์ ขวาทาง 
ต้าบลปกาสัย อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

   

42. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 0.160 - 0.160 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายเลียบแม่น้้าตาปี         
หมู่ 7 ต้าบลคลองน้อย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

43. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.329 - 0.329 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยในนา-วัดอัมพวัน หมู่ 4 
ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงนั จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

   

44. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะพะงัน 0.378 - 0.378 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนสายเขาขี้แรด หมู่ 4 
ต้าบลเกาะพะงัน อ้าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

45. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาขนอม 0.111 - 0.111 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยนายเสง่ียม ต้าบลขนอม 
อ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

46. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาระนอง 0.151 - 0.151 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณซอยรุ่งเรือง (ระยะ 2 ) 
หมู่ 2 ต้าบลบางริ้น อ้าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

   

47. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาขนอม 0.247 - 0.247 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านยายเกตุ ต้าบลขนอม 
อ้าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-28 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
48. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี ่(น.เหนือคลอง) 4.900 - 4.900 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนนาออก ฝั่งซ้ายทาง 
ต้าบลเหนือคลอง อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

   

49. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากระบี ่(น.เหนือคลอง) 8.340 - 8.340 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนแหลมกรวด (ขวาทาง) 
ต้าบลเหนือคลอง อ้าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 

   

50. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 1.500 - 1.500 
 

 
-  งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางหลวงชนบท ถนนสาย 
ก.(ตอนที่ 2)(ซ้ายทางขวาทาง) ช่วงถนนอ้าเภอ ถึงถนนบุญช่วย 
ต้าบลมะขามเตี้ย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 50 โครงการ 37.687 - 37.687 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-29 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 0.049 - 0.049 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนมนูญโญ หมู่ 5 ต้าบลควนลัง 
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

2. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 0.206 - 0.206 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอย 33 ถนนเพชรเกษม ต้าบล
หาดใหญ่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

3. กปภ.ข.5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 0.104 - 0.104 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยโคกแย้ หมู่ 5 ต้าบลควนลัง 
อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

4. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 0.367 - 0.367 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยธนารักษ์ หมู่ 2 ถนนสนามบิน 
ลพบุรีราเมศวร์ ต้าบลควนลัง อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

5. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสงขลา 1.361 - 1.361 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนบ้านเกาะกลาง-ชายทะเล     
หมู่ 7 ต้าบลเขารูปช้าง อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

   

6. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 2.390 - 2.390 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 11 ต้าบลท่าช้าง อ้าเภอบาง
กล่้า จังหวัดสงขลา 

   

7. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสงขลา 0.356 - 0.356 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนติณสูลานนท์ หมู่ 8 ต้าบล
พะวง อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

   

8. กปภ.ข.5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 0.496 - 0.496 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านอมรชัยย์ หมู่ 3 ต้าบล
คลองแห อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 8 โครงการ 5.329 - 5.329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-30 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 0.552 - 0.552 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนบ้านมั่นคง ของสหกรณ์เคหะ
สถานบ้านมั่นคงแก่นนคร จ้ากัด ถนนเหล่านาดี ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   

2. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 0.022 - 0.022 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนโนนทัน 2 ซอยอารมณ์สุข
ถนนฉิมพลี ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   

3. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากระนวน 1.417 - 1.417 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านนาอุดม หมู่ 11 (ฝั่งซ้าย) 
ต้าบลกุดปลาดุก อ้าเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม 

   

4. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 4.957 - 4.957 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านเอียด หมู่ 5, บ้านกลาง หมู่ 
14 ต้าบลเขวา อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

   

5. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 0.040 - 0.040 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนสามเหลี่ยม 1 หมู่ 16 
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   

6. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาจัตุรัส 0.021 - 0.021 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโสกคร้อ หมู่ 2 ต้าบลหนอง
ฉิม อ้าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 

   

7. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 0.897 - 0.897 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสว่าง หมู่ 11 ต้าบลท่าสอง
คอน อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

   

8. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 1.846 - 1.846 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านบ่อน้อย หมู่ 6 ต้าบลท่าสอง
คอน อ้าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

   

9. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 4.854 - 4.854 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโคกกลาง หมู่ 3 ต้าบลบรบือ 
อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

   

10. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชัยภมูิ (น.บ้านเขว้า) 0.264 - 0.264 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านเจริญผล หมู่ 4 , บ้านเจริญ
ทรัพย์ หมู่ 9 ต้าบลโนนแดง อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

   

11. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม (น.บรบอื) 4.784 - 4.784 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านเก่าใหม่ หมู่ 10,13 ต้าบลบ่อ
ใหญ่ อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 

   

12. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 12.072 - 12.072 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านผือ หมู่ 1, หมู่ 2 และ หมู่ 19 
ต้าบลพระลับ อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-31 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม (น.กนัทรวิชัย) 0.883 - 0.883 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บ้านดอนอิจันทร์ หมู่ 6 ต้าบลศรี
สุข อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

   

14. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 3.130 - 3.130 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 ต้าบล
ดอนหัน อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   

15. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 2.763 - 2.763 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนสีหราช หมู่ที่ 11 ต้าบลแดง
ใหญ่ อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   

16. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากาฬสนิธุ์ (น.กมลาไสย) 0.102 - 0.102 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  ถนนสายเลิศลักษณ์วดี หมู่ 1 
บ้านหนองแปน ต้าบลหนองแปน อ้าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

   

17. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม (น.บรบอื) 2.720 - 2.720 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองสิมน้อย หมู่ 9 - บ้าน
หนองสิมใหญ่ หมู่  1 ต้าบลหนองสิม อ้าเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม 

   

18. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 5.694 - 5.694 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโนนเขวา หมู่ 3 บ้านท่าแร่ 
หมู่ 10 ต้าบลดอนหัน อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   

19. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 3.020 - 3.020 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสะอาด หมู่ 1, 2  ต้าบลเมือง
เก่า อ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

   

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 19 โครงการ 50.038 - 50.038 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-32 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.นาหวา้) 0.160 - 0.160 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนคุ้มหนองสะเบิก หมู่  3  
ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

   

2. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.338 - 0.338 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านเกิ้งน้อย หมู่ 10  ต้าบลปะโค 
อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

   

3. กปภ.ข.7 กปภ.สาขาหนองคาย 1.088 - 1.088 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านจอมเสร็จ (ป้อมเก้า) หมู่11 
ต้าบลหาดค้า อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

4. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี(น.ศรีธาตุ) 0.718 - 0.718 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านกุดน้้าใส หมู่ 7 ต้าบลศรีธาตุ 
อ้าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

   

5. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเลย 1.600 - 1.600 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านไร่ทาม หมู่ 5 ต้าบลนาอาน 
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

   

6. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านผือ (น.น้ าโสม) 0.092 - 0.092 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโคกน้อย หมู่ 8 ต้าบลน้้าโสม 
อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธาน ี

   

7. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.400 - 0.400 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโนนผาสุก (ฝั่งตะวันตก) หมู่ 
9 ต้าบลผาสุก อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

   

8. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร 0.535 - 0.535 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านท่าวัดทุ่ง หมู่ 15 ซอยอู่สง่า
ยนต์ ต้าบลห้วยยาง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

   

9. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 0.176 - 0.176 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านดงยวด หมู่  9 ต้าบลนาข่า 
อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

   

10. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเลย 0.352 - 0.352 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางเข้าฝายน้้าลาย ต้าบลกุดป่อง 
อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

   

11. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 0.385 - 0.385 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บ้านโนนยาง หมู่ 5 ต้าบลกุดสระ 
อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

   

12. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.768 - 0.768 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บ้านโคกสง่า หมู่ 5  ต้าบลห้วย
สามพาด อ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-33 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเชียงคาน 0.085 - 0.085 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านนาบอนซอย 14 - ซอยข้าง
โรงเรียนนาบอน ต้าบลนาซ่าว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

   

14. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.โนนสัง) 0.033 - 0.033 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยทางเข้าสถานีสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 
บ้านหนองทุ่ม หมู่ 2 ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล้าภู 

   

15. กปภ.ข.7 กปภ.สาขาเชียงคาน 0.088 - 0.088 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยพ่อชาติ บ้านโพน ต้าบลนา
ซ่าว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

   

16. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 0.085 - 0.085 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยมั่งคั่งดี บ้านดอนหัน หมู่ 13 
ต้าบลหนองนาค้า อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

   

17. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.โนนสัง) 0.242 - 0.242 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านค้อ หมู่ 1 ต้าบลบ้านค้อ  อ้าเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวล้าภู 

   

18. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.269 - 0.269 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโนนผาสุก หมู่ 9 ต้าบลผาสุก 
อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

   

19. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเชียงคาน 0.112 - 0.112 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางเข้าแก่งคุดคู้ ต้าบลเชียงคาน 
อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

   

20. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาวังสะพุง 0.173 - 0.173 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างเขียงหมู หมู่ 6 บ้านบุ่ง
กกตาล ต้าบลศรสีงคราม อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

   

21. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 1.500 - 1.500 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยแป๊ะด้า,ซอยนากอก บ้านดอนภู่ 
หมู่ 10 ต้าบลหนองนาค้า อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ี

   

22. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเลย 0.139 - 0.139 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านขอนแก่น ต้าบลนาโป่ง อ้าเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย 

   

23. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 0.512 - 0.512 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว - สี่แยก
ร้านตาลคู่ ต้าบลหนองกอมเกาะ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัด
หนองคาย 

   

24. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร 0.288 - 0.288 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านพังเม็ก หมู่ 4  ต้าบลง้ิวด่อน 
อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-34 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
25. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) 0.080 - 0.080 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างวัดสมเด็จมิ่งเมือง หมู่ 6 
ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

   

26. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม 4.004 - 4.004 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านนาโพธิ์ หมู่  5, หมู่ 12, หมู่ 
17 ต้าบลกุรุคุ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   

27. กปภ.ข.7 กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) 0.480 - 0.480 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านท่าสวรรค์ หมู่ 16 จากวัดมงคล
ชัยวรารามถึงโรงฆ่าสตัว์ ต้าบลปากคาด อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 

   

28. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเชียงคาน 0.288 - 0.288 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า สามแยกนาป่าหนาด - ปั๊มน้้ามัน
บ้านหินตั้ง ต้าบลเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

   

29. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 1.845 - 1.845 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า โรงเรียนเมืองหมี-บ้านท่าดอกค้า 
ต้าบลเมืองหมี อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

30. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.โนนสัง) 0.345 - 0.345 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 3  ต้าบล
บ้านค้อ อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล้าภู 

   

31. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม 0.288 - 0.288 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนอัมพร 3 ต้าบลอาจสามารถ 
อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   

32. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) 1.600 - 1.600 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโนนตาล หมู่  2 ต้าบลโนน
ตาล อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

   

33. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 0.565 - 0.565 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านดงหนองโพธิ์ หมู่  4 ต้าบล
เชียงยืน อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

   

34. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม 0.256 - 0.256 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านห้อม หมู่  1 ต้าบลอาจ
สามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   

35. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม 0.384 - 0.384 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บ้านหนองบัว หมู่  10 ต้าบล
หนองญาติ อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   

36. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 0.076 - 0.076 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า สวนธรรมมานุสรณ์จันดีอุทิศ 
บ้านหว้านใหญ่ หมู่  11 ต้าบลดอนกลอย อ้าเภอพิบูลย์รัก 
จังหวัดอุดรธานี 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-35 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
37. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง (น.ทุ่งฝน) 0.096 - 0.096 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนทุ่งฝนสามัคคี ต้าบลทุ่งฝน 
อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

   

38. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 0.403 - 0.403 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านนาฮี หมู่ 16 (สายคุ้มดอนบูด-
ดอนกอก) ต้าบลค่ายบกหวาน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

39. กปภ.ข.7 กปภ.สาขาหนองคาย 0.298 - 0.298 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโพนหวาย หมู่ 7 ต้าบลสระ
ใคร อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

   

40. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 0.118 - 0.118 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางหลวงชนบทหนองคาย 2076 
ต้าบลค่ายบกหวาน อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

41. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม 0.224 - 0.224 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านเนินสะอาด หมู่  8 ต้าบล
นาราชควาย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   

42. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 0.271 - 0.271 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านนาหวาน  หมู่ 11 ต้าบล
หนองนาค้า อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

   

43. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านผือ (น.กลางใหญ่) 0.081 - 0.081 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยโรงเรียนบ้านผักบุ้ง หมู่  2 
ต้าบลกลางใหญ่ อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

   

44. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 1.280 - 1.280 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านอนามัยไทยเจริญ หมู่  13, 
บ้านสะอาดนามูล หมู่ 10 ต้าบลห้วยสามพาด อ้าเภอประจักษ์
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

   

45. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 3.397 - 3.397 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านปะโคใต้ หมู่ 1, บ้านปะโคเหนือ 
หมู่ 2  ต้าบลปะโค อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

46. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาวังสะพุง 0.185 - 0.185 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  ซอยหลังโรงเรียนบ้านนาอีเลิศ
และซอยท้ายบ้าน หมู่ 7  ต้าบลวังสะพุง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

   

47. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.โนนสัง) 0.500 - 0.500 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านค้อ หมู่ 1, 2, 9 ต้าบล 
บ้านค้อ อ้าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล้าภู 

   

48. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 0.192 - 0.192 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยมิตรไมตรี หมู่  6 ต้าบล
พรรณา อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-36 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
49. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 2.670 - 2.670 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบ้านจ้าปา หมู่  7 (คุ้มหนองดู่) 
ต้าบลหนองนาค้า อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

   

50. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม 0.462 - 0.462 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านนาทราย หมู่  6 ถนนนิตโย 
ต้าบลนาทราย อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   

51. กปภ.ข.7 กปภ.สาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) 0.320 - 0.320 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเลียบบึงมอ ต้าบลท่าอุเทน 
อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

   

52. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 0.150 - 0.150 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนดอนหัน หมู่ 13 ซอยชัยพัฒนา 
ต้าบลหนองนาค้า อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

   

53. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) 2.240 - 2.240 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า อ้าเภอกุดจับ - บ้านผักกาดย่า 
หมู่ 7 - บ้านหันเทา หมู่ 4 ต้าบลปะโค อ้าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธาน ี

   

54. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.480 - 0.480 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านโนนค้ามี หมู่  2  ต้าบลห้วย
สามพาด อ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธาน ี

   

55. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร 1.280 - 1.280 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านป่าหว้าน หมู่  7 ต้าบลเชียง
เครือ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

   

56. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง 0.114 - 0.114 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยแสงสุรีย์ หมู่ 7 ต้าบลศรีสุท
โธ อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

   

57. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม 3.660 - 3.660 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บ้านไผ่ล้อม ต้าบลอาจสามารถ 
อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

   

58. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านผือ (น.กุดจับ) 1.600 - 1.600 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองโน หมู่ 2 - บ้านดงบัง 
หมู่ 3 ต้าบลกุดจับ อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 

   

59. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาธาตุพนม (น.นาแก) 0.240 - 0.240 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านพระซอง หมู่ 13 ต้าบลพระ
ซอง อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

   

  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 59 โครงการ 40.610 - 40.610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-37 

 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 0.179 - 0.179 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 4 บ้านแสงตะวัน ต้าบล
คอโคอ อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

   

2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ (น.จอมพระ) 1.210 - 1.210 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 10 บ้านอาภู ต้าบลจอม
พระ อ้าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

   

3. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 0.703 - 0.703 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยประชาธิปไตย หมู่ 1 
บ้านเฉนียง, หมู่ 8 บ้านถนน, หมู่ 8 บ้านโคกจ๊ะ ต้าบลเฉนียง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

   

4. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 0.362 - 0.362 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 5 บ้านตะตึงไถง, หมู่ 10 
บ้านพันธุลี ต้าบลนอกเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

   

5. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 1.187 - 1.187 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางหลวง 214 ด้านขวาทาง
ช่วง กม.205+860 ถึง กม.207+880 ต้าบลนาบัว อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

   

6. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอุบลราชธาน ี 0.271 - 0.271 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 4 , 9 บ้านท่าข้องเหล็ก 
ต้าบลค้าน้้าแซบ อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   

7. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอุบลราชธาน ี 0.089 - 0.089 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยธรรมวิถี 10 แยก 13  
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

   

8. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 0.430 - 0.430 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 12 บ้านไปรเวง ต้าบล
ตระแสง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

   

9. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 0.690 - 0.690 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1 บ้านแกใหญ่ , หมู่ 4 
บ้านตะคร้อ ต้าบลแกใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

   

10. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอุบลราชธาน ี 0.310 - 0.310 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยศิริป้อง ถนนคลังอาวุธ , 
ซอยรุ่งอรุณ หมู่ 10 บ้านดอนกลาง ต้าบลขามใหญ่ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   

11. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 1.214 - 1.214 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าหมู่ 4 บ้านโคกเพชร , หมู่ 21 
บ้านหนองบัว ต้าบลท่าสว่าง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-38 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
12. กปภ.ข.8 กปภ.สาขาอุบลราชธาน ี 0.226 - 0.226 

 
 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนเบ็ญจะมะ ต้าบลแจ
ระแม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

   

13. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขานางรอง 1.080 - 1.080 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 8 บ้านตากแดด ต้าบล
นางรอง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

14. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ 3.000 - 3.000 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 6 บ้านโนนดั่ง ต้าบล
หนองแก้ว อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะที่ 2) 

   

15. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ 1.204 - 1.204 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 2 บ้านหนองกิโล, หมู่ 9 บ้าน
ปากช่อง ต้าบลหนองครก อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

   

16. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ 1.169 - 1.169 
  - หมู่ 4 บ้านสะเดา ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ    

17. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอุบลราชธาน ี 1.051 - 1.051 
 

 

- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 9 บ้านเหรียญทอง (ซอย
ข้างเมโทรทาวน์ 2, ซอยไอรีสอร์ท), หมู่ 10 บ้านพงสว่าง (ซอย
ข้างวัดหนองป่าพง,ซอยพงสว่าง 12) ต้าบลโนนผึ้ง อ้าเภอวาริน
ช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   

18. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ 1.958 - 1.958 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่  6 บ้านหนองยาง 
ต้าบลขะยูง อ้าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

   

19. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ 1.505 - 1.505 
 

 
- งานวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 5 บ้านโนน ต้าบลโพนค้อ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

   

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 19 โครงการ 17.838 - 17.838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-39 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงราย 0.130 - 0.130 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ดอยสะเก็นซอย 16 หมู่ 8 ต้าบล
รอบเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

   

2. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.046 - 0.046 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนวัวลาย ซอย 2ก ต้าบลหาย
ยา อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

3. กปภ.ข.9 กปภ.สาขาแม่ริม 0.235 - 0.235 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านอัมรินทร์ (ส่วนที่ 2)  
ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

   

4. กปภ.ข.9 กปภ.สาขาแม่ริม 0.100 - 0.100 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอย 9 บ้านป่าติ้ว หมู่ 2 ต้าบล
สันโป่ง อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

   

5. กปภ.ข.9 กปภ.สาขาเชียงราย 0.220 - 0.220 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนบ้านหัวฝาย - บ้านหนอง
ด่าน ต้าบลรอบเวียง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

   

6. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาสันก าแพง 0.371 - 0.371 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสันต้นบง ซอย 1 หมู่ 12 
ต้าบลสันก้าแพง อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

7. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเด่นชัย 0.178 - 0.178 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า คุ้มที่ 1 ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 7 
ต้าบลแม่จั๊วะ อ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

   

8. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 5.354 - 5.354 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1 และ หมู่ 3 ต้าบลป่าไผ่  
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

   

9. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 2.295 - 2.295 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 13 ต้าบลป่าไผ่ อ้าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

   

10. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.456 - 0.456 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองมะจับ  หมู่ 1 ต้าบลแม่
แฝก อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

   

11. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.065 - 0.065 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสันอุ้ม ซอย 9  ต้าบลเชิงดอย 
อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

   

12. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.067 - 0.067 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านศรีทรายมูล ซอย 9 ต้าบล
หนองจ๊อม อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-40 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.066 - 0.066 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านต้นยางหลวง ซอยอหิงสา  ต้าบล
ไชยสถาน อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

   

14. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.427 - 0.427 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านวนาลีซอย 1  ต้าบลหนองหาร 
อ้าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

   

15. กปภ.ข.9 กปภ.สาขาน่าน 0.250 - 0.250 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านมหาโพธ์ิ ถนนมหายศ ต้าบล
ในเวียง อ้าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

   

16. กปภ.ข.9 กปภ.สาขาล าปาง 0.135 - 0.135 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนเจริญประเทศ ต้าบลเวียง
เหนือ อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 

   

17. กปภ.ข.9 กปภ.สาขาเชียงราย 0.400 - 0.400 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนฝั่งหมิ่น ซอย 5 หมู่ 6 
ต้าบลริมกก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

   

18. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาพาน 0.053 - 0.053 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอย 6 หมู่ที่ 7 ต้าบลม่วงค้า 
อ้าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

   

19. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเด่นชัย 0.048 - 0.048 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านแพะร่องหิน หมู่ 6 ต้าบลแม่
จั๊วะ อ้าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

   

20. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงราย 1.500 - 1.500 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านป่ากุ๊ก หมู่ 15 ต้าบลบ้านดู่ 
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

   

21. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 0.100 - 0.100 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอย 3 บ้านป่าติ้ว หมู่ 2 ต้าบล
สันโป่ง อ้าเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

   

22. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.095 - 0.095 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1 ต้าบลหนองควาย อ้าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

23. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าปาง 0.100 - 0.100 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบ้านดงม่อนกระทิง ต้าบลบ่อแฮ้ว 
อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 

   

24. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าปาง 0.100 - 0.100 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ ๑ ต้าบลต้น
ธงชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-41 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
25. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 4.000 - 4.000 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านเพชรมณี ม.4 ต้าบล     
ป่าแดด อ้าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม ่

   

26. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงราย 0.250 - 0.250 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหัวฝาย ต้าบลรอบเวียง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

   

27. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาพาน 0.105 - 0.105 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 6 ต้าบลศรีถ้อย อ้าเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา 

   

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 27 โครงการ 17.146 - 17.146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-42 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด (แมข่่าย) 0.460 - 0.460 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านมั่นคง 2 ถ.แม่สอด - แม่
ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   

2. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.123 - 0.123 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า แม่สอด-อุ้มผาง ซอย 4 ต้าบลแม่
สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   

3. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด (น.แม่ระมาด) 0.161 - 0.161 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างร้านศรีไพร หมู่ 4 ต้าบล
แม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

   

4. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.120 - 0.120 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างร้านชาละวันรวมดาว       
หมู่ 2 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

5. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.185 - 0.185 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  หมู่ 7 ต้าบลไผ่ขวาง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร 

   

6. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาท่าตะโก (แม่ข่าย) 0.054 - 0.054 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านตุ๊กแกซอย 2 หมู่ 9 ต้าบล
ดอนคา อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

   

7. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด (น.แม่ระมาด) 0.353 - 0.353 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสันป่าตึง หมู่ 7 ต้าบลแม่
ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

   

8. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาท่าตะโก (แม่ข่าย) 0.098 - 0.098 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านตุ๊กแก หมู่ 9 ต้าบลดอนคา 
อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

   

9. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.184 - 0.184 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  หมู่ 8 ต้าบลไผ่ขวาง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร 

   

10. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชัยนาท (แม่ข่าย) 0.062 - 0.062 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 1 ต้าบลหนองควาย อ้าเภอหาง
ดง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

11. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด (น.แม่ระมาด) 0.193 - 0.193 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางไปเมยท่าล้อ หมู่ 2 ต้าบลแม่
ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

   

12. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาท่าตะโก (น.ไพศาลี) 0.045 - 0.045 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าซอย อบต.อดุลย์ ศิริวงษ์ หมู่ 6 
ต้าบลโคกเดื่อ อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-43 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชัยนาท (แม่ข่าย) 0.981 - 0.981 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 4 ต้าบลเขาท่าพระ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดชัยนาท 

   

14. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) 0.417 - 0.417 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่บ้านเนินคลี หมู่ 7 ต้าบลชัย
นาม อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

   

15. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.บางกระทุ่ม) 0.062 - 0.062 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 9 ต้าบลบางกระทุ่ม อ้าเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

   

16. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.หัวรอ) 0.025 - 0.025 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยก่อนถึงวัดวังหิน หมู่ 1 ต้าบล
พลายชุมพล อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

   

17. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.106 - 0.106 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บริเวณบ้านนายไหล อุดกันภัย หมู่ 
15 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

18. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.107 - 0.107 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยชลประทานบ้านพล้า หมู่ 8 
ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

19. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.086 - 0.086 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ข้างหมู่บ้านศรีเจริญ ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 

   

20. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด (น.แม่ระมาด) 0.231 - 0.231 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างอู่ช่างสุวรรณ หมู่ 3 
ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

   

21. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) 0.552 - 0.552 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านร้องส้มมวง หมู่ 8 ต้าบลชัย
นาม อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

   

22. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก 0.080 - 0.080 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 3 ต้าบลบ้าน
หวาย อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

23. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชัยนาท (น.หันคา) 0.060 - 0.060 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบ้านหนองจิกโพรง หมู่ 4 ต้าบลบ้าน
เช่ียน อ้าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

   

24. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.083 - 0.083 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าซอยบ้านนางสุจินต์ พูลสวัสดิ์ หมู่  
5 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-44 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
25. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร (แม่ข่าย) 0.134 - 0.134 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซ.ประสานมิตร - ซ.รวมมิตร 
ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพขร 

   

26. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด (น.แม่ระมาด) 0.318 - 0.318 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หลังโรงพยาบาลแม่ระมาด หมู่ 4 
ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

   

27. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาท่าตะโก (แม่ข่าย) 0.063 - 0.063 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างโรงเรียนบ้านตุ๊กแก 
ต้าบลดอนคา อ้าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

   

28. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.พรหมพิราม) 0.757 - 0.757 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านกรับพวงกลาง หมู่ 5 ต้าบล
พรหมพิราม อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

   

29. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสุโขทัย (แมข่่าย) 0.059 - 0.059 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  หมู่ 2 ต้าบลบ้านสวน อ้าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

   

30. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาท่าตะโก (น.มะเกลือหวาน) 0.082 - 0.082 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 6 กลุ่มวัดโพธ์ิ ต้าบลส้าโรงชัย 
อ้าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

   

31. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร (น.สากเหลก็) 0.444 - 0.444 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 5 บ้านคลองละมุ ต้าบลสาก
เหล็ก อ้าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

   

32. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด (แมข่่าย) 0.260 - 0.260 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 7 เลียบคลองชลประทาน IR-
RMC ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   

33. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาท่าตะโก (น.ไพศาลี) 0.072 - 0.072 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  ซอยแยกถนนหลวงพ่อด้า บ้าน
นายบุญส่ง แก้วม่วง หมู่ 5 ต้าบลโคกเดื่อ อ้าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ 

   

34. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.465 - 0.465 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนสหกรณ์บ้านมั่นคงหนองไผ่ 
ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

35. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคลอ้) 0.218 - 0.218 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยวัดป่า หมู่ 2 ต้าบลทับคล้อ 
อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

   

36. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชัยนาท (แม่ข่าย) 0.246 - 0.246 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 7 ต้าบลบ้านกล้วย อ้าเภอ
เมือง จังหวัดชัยนาท 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-45 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
37. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก(น.หัวรอ) 0.634 - 0.634 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3 ต้าบลพลายชุมพล อ้าเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

   

38. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (บึงสามพัน) 0.357 - 0.357 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณซอย 23/2 (ซอยบ้านดาบ
รวย) หมู่ 4 ต้าบลซับสมอทอด อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

   

39. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร (น.โคกสลุด) 0.203 - 0.203 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณซอยแม่หัตตา หมู่ 8 บ้าน
ดงหมี ต้าบลเนินกุ่ม อ้าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

   

40. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.159 - 0.159 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยวัดเนินมะค่าน้อย ต้าบลบัว
วัฒนา อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

41. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก 0.033 - 0.033 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  หมู่ 5 ต้าบลสักทอง อ้าเภอหล่ม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

42. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.089 - 0.089 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านป้าซวย หมู่ 12 ต้าบล
บ้านโภชน์ อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

43. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.420 - 0.420 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านพล้า หมู่ 9 ต้าบลป่าเลา  
อ้าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

44. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง) 0.200 - 0.200 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 7 กลุ่มชุมชนหลังวัดกลางเขา 
ต้าบลดอนขวาง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

   

45. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตาก (แม่ข่าย) 0.595 - 0.595 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองยอ หมู่ 3 ต้าบลน้้ารึม 
อ้าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

   

46. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร (น.คลองลาน) 0.373 - 0.373 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณซอยข้างวัดคลองลาน หมู่ 
1 ต้าบลคลองลานพัฒนา อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าเพงเพชร 

   

47. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคลอ้) 0.026 - 0.026 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเทศบาล 34 ต้าบลเขาทราย 
อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

   

48. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.วังทอง) 0.375 - 0.375 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าหมู่ 8 ต้าบลวังทอง อ้าเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-46 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
49. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย (แมข่่าย) 0.031 - 0.031 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยตาโป่ง หมู่ 10 ต้าบลสารจิตร 
อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   

50. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด (น.แม่ระมาด) 0.331 - 0.331 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ส้านักสงฆ์บ้านสันแกลลอน หมู่ 2 
ต้าบลแม่ระมาด อ้าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

   

51. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.138 - 0.138 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณซอยตารุน หมู่ 12 ต้าบล
บ้านโภชน์ อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

52. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 2.372 - 2.372 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านแม่ตาวแพะ หมู่ 3 ต้าบลแม่
ตาว อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   

53. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.139 - 0.139 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณทางไปครองโปร่ง หมู่ 1 
ต้าบลบ้านโภชน์ อ้าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

54. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.089 - 0.089 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 12 ต้าบล
บ้านโภชน์ อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

55. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพนั) 0.382 - 0.382 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า กรีนเฮ้าส์ หมู่ 2 ต้าบลซับสมอ
ทอด อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

56. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.102 - 0.102 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ข้างวัดโพธิเจดีย์ลอย หมู่ 12 ต้าบล
บ้านโภชน์ อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

57. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.268 - 0.268 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเจริญสุข หมู่ 2 ต้าบลบ้านโภชน์ 
อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

58. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.192 - 0.192 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยเทศบาลบัววัฒนา ต้าบลล้า
บัว อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

59. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.128 - 0.128 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าซอยข้างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต้าบลหนองแจง อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

60. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.077 - 0.077 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าซอยโกดังเสี่ยเอก หมู่ 2 ต้าบล
บ้านโภชน์ อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-47 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
61. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร (น.สากเหลก็) 1.686 - 1.686 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 7 ต้าบลเนินกุ่ม อ้าเภอบาง
กระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

   

62. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน 3.800 - 3.800 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านไทรโรงโขน ต้าบลง้ิวราย
อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

   

63. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคลอ้) 0.486 - 0.486 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนบ้านสายดงยาง-บ้านวังทอง 
(ซอยหมอแบน) หมู่ 6 ต้าบลทับคล้อ อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 

   

64. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก 0.160 - 0.160 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3 ต้าบลตาลเดี่ยว อ้าเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

65. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน (น.วังโป่ง) 0.330 - 0.330 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  หมู่ 7 ต้าบลวังโป่ง อ้าเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

66. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก (น.หล่มเก่า) 0.807 - 0.807 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ทางหลวงหมายเลข 203 ตอน
หล่มสัก-หล่มเก่า บริเวณหน้าโรงเรียนหล่มเก่า ถึง สามแยกหล่ม
เก่า อ้าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

67. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 2.535 - 2.535 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านแม่กุ หมู่ 12 ต้าบลแม่กุ   
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   

68. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์(น.บางมว่ง-หนองเบน) 0.079 - 0.079 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านแก่งรีสอร์ท หมู่ 12 
ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

69. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน (แม่ข่าย) 0.465 - 0.465 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนฝั่งคลองซอยวัดใน หมู่ 1,2,3 
ต้าบลชนแดน  อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

70. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย (แม่ข่าย) 0.224 - 0.224 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านสารจิตรเหนือ หมู่ 10 ต้าบล
สารจิตร อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   

71. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.710 - 0.710 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าโรงน้้าแข็งธาราทิพย์ ต้าบลบัว
วัฒนา อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

72. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์ 0.054 - 0.054 
 

 
- บ้านนางจันที เมธี หมู่ 3 ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอบรรพตพิสัย 
จังหวัดนครสวรรค์ 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-48 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
73. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน (แมข่่าย) 0.128 - 0.128 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอย 9 ต้าบลดงขุย อ้าเภอชน
แดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

74. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.860 - 0.860 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านเนินมะค่าน้อยฝั่งตะวันออก 
ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

75. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์(น.บางมว่ง - หนองเบน) 0.061 - 0.061 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยโคกส้าโรง หมู่ 7 ต้าบลหนอง
กระโดน อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

76. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน (แมข่่าย) 0.073 - 0.073 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  ซอยข้างสหกรณ์การเกษตรชน
แดน หมู่ 7 ต้าบลชนแดน อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

77. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.162 - 0.162 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านนางบุญธรรม จันเสน      
หมู่ 15 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

78. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน 4.410 - 4.410 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านคลองทองหลาง ต.ห้วยเกตุ      
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 

   

79. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี (น.ทา่มะเขือ) 0.041 - 0.041 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณถนนเทศบาล 13 หมู่ 2 
ต้าบลท่ามะเขือ อ้าเภอคลองขลุง จังหวัดก้าแพงเพชร 

   

80. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์ 0.089 - 0.089 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านเลขที่ 268/7 หมู่ 15 
ต้าบลหนองกระโดน อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

81. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร (แม่ข่าย) 0.141 - 0.141 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณ ชุมชนหลังอู่แสงทอง 
ต้าบลสระแก้ว อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าเพงเพชร 

   

82. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร (แม่ข่าย) 0.444 - 0.444 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนปิ่นด้าริ ซอย 4 ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าเพงเพชร 

   

83. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์(น.บางมว่ง-หนองเบน) 0.199 - 0.199 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า สถานที่พักคนชรา หมู่ 2 ต้าบลหนอง
กรด อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

84. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.775 - 0.775 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณบ้านวังน้้าเขียว ต้าบลกอง
ทูล อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-49 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
85. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (แม่ข่าย) 0.449 - 0.449 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณปากซอยเข้าบ้านวังรี 
ต้าบลนาเฉลียง อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

86. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาท่าตะโก (น.หนองบัว) 0.454 - 0.454 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 3 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอ
หนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

   

87. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชัยนาท (แม่ข่าย) 0.180 - 0.180 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 5 ต้าบลเขาท่าพระ (บริเวณ
วัดเกาะ) อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

   

88. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสวรรคโลก(แมข่่าย) 0.278 - 0.278 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  บ้านย่านยาว หมู่ 5 และ หมู่ 11 
ต้าบลย่านยาว  อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

   

89. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์(น.เก้าเลีย้ว) 0.070 - 0.070 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บริเวณบ้านนายสุชาติ เสือเจริญ 
ถึงบ้าน นายณรงค์ศักดิ์ วรรณนาค หมู่ 6 ต้าบลหนองเต่า อ้าเภอ
เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

   

90. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์ 0.107 - 0.107 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหนองแก่งพัฒนา หมู่ 7 
ต้าบลนครสวรรค์ออก อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

91. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสุโขทัย (น.เมืองเก่า) 0.351 - 0.351 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า วัดเชตุพน ต้าบลเมืองเก่า อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย 

   

92. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม 0.124 - 0.124 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ชุมชนหัวฝาย หมู่ 7 ซอยอุบาลี 
15/4 ต้าบลกลางดง อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

   

93. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง) 0.210 - 0.210 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 5 ต้าบลดอนขวาง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุทัยธานี 

   

94. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.218 - 0.218 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าซอยบ้านนายอนุชิตย์ ไข่ทอง หมู่ 
10 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

95. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาลาดยาว (แม่ข่าย) 0.066 - 0.066 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านไผ่แหลม หมู่ 8 ต้าบลวังม้า 
อ้าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรค์ 

   

96. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.242 - 0.242 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ถนนทางไปบ้านพี้ -บ้านโตก หมู่ 
12 ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-50 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
97. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (ศรีเทพ) 0.254 - 0.254 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 5 ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอศรี
เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

98. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (แม่ข่าย) 0.360 - 0.360 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 6 ต้าบลสระประดู่ อ้าเภอ
วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

99. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์(น.บางมว่ง-หนองเบน) 0.055 - 0.055 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยวัดยางเจริญธรรม หมู่ 3 
ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

100. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์(น.บางมว่ง-หนองเบน) 0.103 - 0.103 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านนางสมนึก ศรีภูธ บ้านเลขที่ 
32 หมู่ 7 ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

101. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง) 0.232 - 0.232 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 6 บ้านทุ่งทอง ต้าบลหนอง
ฉาง อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

   

102. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครไทย (แม่ข่าย) 0.073 - 0.073 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยหลังโรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์
อุทิศพิทยา หมู่  3 ต้าบลเนินเพิ่ม อ้าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก 

   

103. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก 0.350 - 0.350 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู ่3 บ้านโสก ต้าบลบา้นโสก ถึง 
หมู่ 5 ต้าบลบ้านหวาย อ้าเภอหลม่สัก จังหวัดเพชรบรูณ์ 

   

104. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพยุหะคีรี (แม่ข่าย) 0.068 - 0.068 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านประดู่เฒ่า บ้านเลขที่ 153/1 
หมู่ 11 ถึง บ้านเลขที่ 46/1 หมู่ 11 ต้าบลเนินมะกอก  อ้าเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

   

105. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองฉาง) 0.445 - 0.445 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านหินโจร หมู่ 8 ซอย 2 ,5,6  
ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

   

106. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.สว่างอารมณ์) 0.380 - 0.380 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าบ้านดอนใหญ่ หมู่ 2 ต้าบลสว่าง
อารมณ์ อ้าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธาน ี

   

107. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์ 0.066 - 0.066 
 

 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า บ้านนางวิมล สีรวัตร 13/6 หมู่ 3 
ต้าบลอ่างทอง อ้าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-51 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.2 แผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า 
  เงินรายได ้
  รวมทั้งสิ้น 390  โครงการ วงเงิน 353.708 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
108. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก 0.032 - 0.032 

 
 

- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยบ้านนางรัตนา รัตนจันทร์ 
หมู่ 4 ต้าบลหนองสว่าง อ้าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

109. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค ์(น.บางมว่ง-หนองเบน) 0.142 - 0.142 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยถนนนิวัฐพัฒนาประชาร่วม
ใจ 3 หมู่ 12 ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   

110. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง) 0.569 - 0.569 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า หมู่ 5 ต้าบลน้้าซึม อ้าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธานี 

   

111. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 0.159 - 0.159 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า ซอยใกล้ค่ายมวยเก่า  หมู่ 10 
ต้าบลป่าเลา อ้าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

112. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.หนองขาหย่าง) 1.328 - 1.328 
 

 
- วางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้า  อบต.หนองขาหย่าง หมู่ 8 บ้าน
หนองกระเบื้อง ต้าบลหนองขาหย่าง อ้าเภอหนองขาหย่าง 
จังหวัดอุทัยธานี 

   

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 112 โครงการ 41.743 - 41.743 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-52 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ไดร้ับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 
  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงิน 33.806 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาระยอง 17.425 - 17.425 

  
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนท่าบรรทุก 
ต้าบลเนินพระ อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาระยอง 16.381 - 16.381 

  
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนสุขุมวิท 
ต้าบลเนินพระ อ้าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 2 โครงการ 33.806 - 33.806 
 
 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ไดร้ับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 
  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

-  เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25% 
  รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงิน 149.958 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาชลบุรี 66.705 - 66.705 

  
- งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบิน กม.109+951 – 126+355 ต้าบลหนองข้าง
คอก อ้าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาศรีราชา 8.362 - 8.362 

  
- งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบิน กม.123+445 – 126+355 ต้าบลบางพระ 
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   

3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาแหลมฉบัง 4.211 - 4.211 

  
- งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบิน กม.134+490 – 136+636 ต้าบลสุรศักดิ์ 
อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   

4. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 70.680 - 70.680 

  
- งานรื้อย้ายแนวท่อประปาหลบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
เช่ือมสามสนามบิน กม.158+100 – 158+200 ต้าบลนาเกลือ 
อ้าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 4 โครงการ 149.958 - 149.958 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-53 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ไดร้ับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 
  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

-  เงินอุดหนุน 100%  
  รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ วงเงิน 21.847 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 3.500 - 3.500 

  
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข 3646 
ตอนบ้านหนองเอี่ยน - สตึงบท  ต้าบลอรัญประเทศ อ้าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 2.520 - 2.520 

  
- งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3070 
ศรีมโหสถ- ศรีมหาโพธิ กม.10+950-12+450 ต้าบลศรีมหาโพธิ  
อ้าเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 2 โครงการ 6.020 - 6.020 
 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 
 1.1.3 โครงการย้ายแนวท่อที่ไดร้ับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น 

  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
-  เงินอุดหนุน 100%  

  รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ วงเงิน 21.847 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชนบท 15.827 - 15.827 

  
- งานย้ายแนวท่อทางหลวงหมายเลข 229 กม.ที่ 9+650 ถึง 
11+845 ต้าบลชนบท อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

   

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 1 โครงการ 15.827 - 15.827 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-54 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาและอาคาร 
  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงิน 128.250 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา 49.250 - 49.250 

  
- โครงการเพิ่มก้าลังผลิตสถานีผลิตน้้าห้วยตู้ ต้าบลนาจอมเทียน 
อ้าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา 79.000 - 79.000 

  
- โครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้้าห้วยใหญ่ ต้าบลห้วยใหญ่ อ้าเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 2 โครงการ 128.250 - 128.250 
 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 
 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาและอาคาร 

  แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

- เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25% 
  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 275.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา 275.000 - 275.000 

  
- โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้้าและวางท่อน้้าดิบ จากคลองห้วย
ยายร้า-อ่างเก็บน้้าห้วยชากนอก ต้าบลห้วยใหญ่ อ้าเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 1 โครงการ 275.000 - 275.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-55 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาและอาคาร 
  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ วงเงิน 229.396 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 22.000 - 22.000 

  
- งานปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปาขนาด 1,000 ลบ./ชม. เป็น 
1,500 ลบ./ชม. สถานีผลิตน้้าวังยาง ต้าบลวังยาง อ้าเภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

2. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาศรีประจันต ์ 8.000 - 8.000 

  
- งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 300 ลบ.ม. สถานีผลิตน้้าการ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์ ต้าบลศรีประจันต์ อ้าเภอ
ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

3. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาด่านช้าง 10.618 - 10.618 

  
- งานก่อสร้างถังน้้าใสขนาด 2,000 ลบ.ม. พร้อมประสานท่อ
ภายใน สถานีผลิตน้้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง 
ต้าบลด่านช้าง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

4. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาด่านช้าง 11.230 - 11.230 

  
- งานก่อสร้างหอถังสูงขนาด 500 ลบ.ม. สถานีผลิตน้้าการประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ต้าบลด่านช้าง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

   

5. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาอู่ทอง 31.620 - 31.620 

  
- งานวางท่อส่งน้้าจากบริเวณสถานีสูบน้้าหนองผักกูด-สถานี
ผลิตน้้ากระจัน ต้าบลกระจัน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

6. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสุพรรณบุรี 14.190 - 14.190 

  
- งานวางท่อส่งน้้าจากสถานีจ่ายน้้ารางกระทุ่ม-สถานีจ่ายน้้าโคก
คราม ต้าบลโคกคราม อ้าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 6 โครงการ 97.658 - 97.658 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-56 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาและอาคาร 
  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ วงเงิน 229.396 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาคลองท่อม (น.คลองพน) 7.250 - 7.250 

  
- งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้าไปยังถังน้้าใส
ขนาด 500 ลบ.ม. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม       
(น.คลองพน) ต้าบลคลองพน อ้าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

   

2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาชะอวด 1.065 - 1.065 

  
- งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า พื้นที่หมู่ 9 และ
หมู่ 10 ต้าบลชะอวด อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาภูเก็ต 11.934 - 11.934 

  
- งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้าในพื้นที่บ้าน
เกาะสิเหร่ ต้าบลรัษฎา อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

   

  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 3 โครงการ 20.249 - 20.249 
 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 
 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาและอาคาร 

  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ วงเงิน 229.396 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาตรัง 17.500 - 17.500 

  
- งานวางท่อส่งน้้าเพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้าโซนสนามบิน
จังหวัดตรัง และชุมชนบริเวณถนนสาย 419 (ทางเลี่ยงเมืองตรัง) 
ต้าบลโคกหล่อ อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

   

2. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 16.500 - 16.500 

  
- งานก่อสร้างถังน้้าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม. พร้อมปรับปรุงระบบ
สูบจ่ายน้้าและวางท่อเสริมแรงดัน สถานีจ่ายน้้านาหม่อม ต้าบล
ทุ่งขมิ้น อ้าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

   

3. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขานราธิวาส 23.600 - 23.600 

  

- งานวางท่อส่งน้้าเสริมแรงดันบริเวณพื้นที่สูง (สนามบิน
นราธิวาส - ชุมชนโคกเคียน) พร้อมระบบสูบส่ง กปภ.สาขา
นราธิวาส ต้าบลโคกเคียน อ้าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส 

   

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 3 โครงการ 57.600 - 57.600 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-57 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาและอาคาร 
  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ วงเงิน 229.396 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 14.500 - 14.500 

  
- งานวางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้้า ต้าบลมีชัย อ้าเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

2. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 18.000 - 18.000 

  
- งานก่อสร้างอาคารผลิตน้้าขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (ดงเมือง) 
พร้อมประสานระบบจ่ายน้้า ต้าบลกุมภวาปี อ้าเภอกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี 

   

  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 2 โครงการ 32.500 - 32.500 
 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 
 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาและอาคาร 

  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ วงเงิน 229.396 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเขียงใหม่ (พ) 21.389 - 21.389 

  
- งานก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันบริเวณสถานีผลิตน้้าเขื่อนแม่กวง 
พร้อมวางท่อจ่ายน้้าในพื้นที่ใกล้เคียง ต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

   

  รวม กปภ.ข. 9  จ านวน 1 โครงการ 21.389 - 21.389 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-58 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.1: ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการในพื้นที่ของประปา 

 1.1.4 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุระบบประปาและอาคาร 
  แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

- เงินอุดหนุน 75% : เงินรายได้ 25% 
  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 186.800 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 186.800 - 186.800 

  
- งานปรับปรุงระบบผลิตน้้าประปาสถานีผลิตน้้าป่าแดด และ
วางท่อจ่ายน้้าในพื้นที่ตอนล่าง ต้าบลป่าแดด อ้าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

   

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 1 โครงการ 186.800 - 186.800 
 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.2 : ขยายเขตพ้ืนที่การให้บริการจากการรับโอนจาก อปท. 
 1.2.1 แผนงานก่อสร้างปรับปรงุขยายระบบประปา (รับโอน) 

  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
  - ไม่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ -    
      

 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.3 : จัดหาแหล่งน้ าส ารองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 
 1.3.1 แผนงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้้า 

  รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงิน 55.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

1. 
ฝทน. 
(กพน.) 

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด้าเนินการส้ารวจออกแบบแผนงาน
ก่อสร้างสถานีสูบน้้าดิบและวางท่อส่งน้้าจากอ่างเก็บน้้าคิรีธาร 
กปภ.สาขาจันทบุรี 

- 25.000 25.000 

2. 
ฝทน. 
(กพน.) 

งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด้าเนินการส้ารวจออกแบบ พร้อมจัดหา
ที่ดินในการเวนคืนแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้้า กปภ.สาขา
ฉะเชิงเทรา-บางน้้าเปรี้ยว 

- 30.000 30.000 

  รวมท้ังหมด จ านวน 2 โครงการ - 55.000 55.000 

 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-59 

ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 
 WM 1.3: จัดหาแหล่งน้ าส ารองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เสี่ยง 

 1.3.2 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้า้ดิบ 
 1.3.2.1 โครงการสถานีตรวจวัดน้า้ดิบ (Telemetering) 
  รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ วงเงิน 2.050 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.ข. 1 - 1.000 1.000 
  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 1 โครงการ - 1.000 1.000 

1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาบ้านโป่ง - 0.300 0.300 
2. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสุพรรณบรุ ี - 0.300 0.300 
3. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี - 0.300 0.300 
  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 3 โครงการ - 0.900 0.900 

1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาบ้านตาขุน - 0.150 0.150 
  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 1 โครงการ - 0.150 0.150 
  รวมท้ังหมด จ านวน 5 โครงการ  - 2.050 2.050 

 
ยุทธศาสตร์ S1 การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ 

 WM 1.3: จัดหาแหล่งน้ าส ารองให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพืน้ที่เสี่ยง 
 1.3.2 แผนงานเฝ้าระวังแหล่งน้า้ดิบ 

 1.3.2.2 โครงการสถานีเฝ้าระวังระดับน้้าดิบขนาดเล็ก 
  รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ วงเงิน 5.140 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. ฝทน. (กพน.) ฝทน. - 5.000 5.000 
  รวม ฝทน. จ านวน 1 โครงการ - 5.000 5.000 
   งานซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดิบขนาดเล็ก  

1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) โรงสูบน้้าแรงต่้าตลิ่ง - 0.018 0.018 
2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) สถานีผลิตน้้า กม.5 - 0.069 0.069 
3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (พ) สถานีผลิตน้้าพุนพิน - 0.053 0.053 
  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 3 โครงการ - 0.140 0.140 
  รวมท้ังหมด จ านวน 4 โครงการ - 5.140 5.140 

* วงเงิน 0.140 ล้านบาทเกิดจากการปรับเศษทศนิยม โครงการสถานีเฝ้าระวังระดับน้้าดิบขนาดเล็ก กปภ.ข. 4 จ้านวนวงเงินเต็มทั้งหมด 139,100 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-60 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 

  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 11.300 - 11.300 

  
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาปราจีนบุรี อ้าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 12.200 - 12.200 

  
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาอรัญประเทศ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

   

3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนมสารคาม 16.500 - 16.500 

  
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาพนมสารคาม อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 3 โครงการ 40.000 - 40.000 
 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 

            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปากช่อง (ขนงพระ) 22.750 - 22.750 

  
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.สาขา
ปากช่อง (ขนงพระ) อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

   

  รวม กปภ.ข. 2  จ านวน 1 โครงการ 22.750 - 22.750 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-61 

 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 

            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปากท่อ 22.775 - 22.775 

  
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาปากท่อ อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 3  จ านวน 1 โครงการ 22.775 - 22.775 
 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 

            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาชุมพร 23.500 - 23.500 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาชุมพร อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

   

2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาภูเก็ต 20.000 - 20.000 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาภูเก็ต อ้าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

   

3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช (ร่อนพิบูลย์) 11.564 - 11.564 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขานครศรีธรรมราช (ร่อนพิบูลย์) อ้าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

   

  รวม กปภ.ข. 4  จ านวน 3 โครงการ 55.064 - 55.064 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-62 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 

  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขากันตัง 11.000 - 11.000 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขากันตัง อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

   

2. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสุไหงโกลก - (ตากใบ) - (สุคีริน) 35.000 - 35.000 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาสุไหงโกลก - (ตากใบ) - (สุคีริน) อ้าเภอสุไหงโกลก – แว้ง -    
ตากใบ - สุคีริน จังหวัดนราธิวาส 

   

3. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขานาทวี 10.000 - 10.000 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขานาทวี อ้าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 

   

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 3 โครงการ 56.000 - 56.000 
 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 

            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาน้ าพอง - (อุบลรัตน์) 28.080 - 28.080 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.สาขา
น้้าพอง - (อุบลรัตน์) อ้าเภอน้้าพอง - อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

   

2. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาภูเขียว 10.092 - 10.092 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาภูเขียว อ้าเภอภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

   

3. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาจัตุรัส - (หนองบัวละเหว) 10.978 - 10.978 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาจัตุรัส - (หนองบัวละเหว) อ้าเภอจัตุรัส – เนินสง่า - หนอง
บัวละเหว จังหวัดชัยภูมิ 

   

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 3 โครงการ 49.150 - 49.150 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-63 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 

  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาโพนพิสัย 20.806 - 20.806 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาโพนพิสัย อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

   

2. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) 10.790 - 10.790 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาสกลนคร - (กุสุมาลย์) อ้าเภอเมืองสกลนคร-กุสุมาลย์ 
จังหวัดสกลนคร 

   

3. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 10.000 - 10.000 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาหนองคาย อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

4. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) 10.000 - 10.000 
 

 

- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาหนองบัวล้าภู - (ศรีบุญเรือง) - (นากลาง) อ้าเภอเมือง
หนองบัวล้าภู – ศรีบุญเรือง - นากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู 
อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธาน ี

   

5. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเลย 12.334 - 12.334 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาเลย อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

   

  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 5 โครงการ 63.930 - 63.930 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-64 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 

  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาละหานทราย - (บ้านกรวด) - (โนนดินแดง) 14.173 - 14.173 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาละหานทราย - (บ้านกรวด) - (โนนดินแดง) อ้าเภอละหาน
ทราย – บ้านกรวด - โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก - (พุทไธสง) 10.000 - 10.000 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาสตึก - (พุทไธสง) อ้าเภอสตึก -พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

3. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ - (กันทรารมย์) - (ห้วยทับทัน) - (บึงบูรพ์) 13.555 - 13.555 
 

 

- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาศรีสะเกษ - (กันทรารมย์) - (ห้วยทับทัน) - (บึงบูรพ์) 
อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ - กันทรารมย์ - ห้วยทับทัน-บึงบูรพ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 3 โครงการ 37.728 - 37.728 
 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 

            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 
  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาสันก าแพง 15.650 - 15.650 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาสันก้าแพง อ้าเภอสันก้าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

2. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 13.170 - 13.170 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาแม่ริม อ้าเภอแม่ริม - เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

   

3. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่สาย - (แม่จนั) 11.000 - 11.000 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาแม่สาย - (แม่จัน) อ้าเภอแม่สาย - แม่จัน จังหวัดเชียงราย 

   

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 3 โครงการ 39.820 - 39.820 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-65 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 

  แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 

- เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ วงเงิน 409.029 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชัยนาท 21.812 - 21.812 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาชัยนาท อ้าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

   

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 1 โครงการ 21.812 - 21.812 
 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 

            (โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า) 
  แผนงานบรณูาการจดัการพื้นที่ระดับภาค 

-  เงินอุดหนุน 100% 
  รวมทั้งสิ้น 4  โครงการ วงเงิน 59.844 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอ านาจเจริญ 12.800 - 12.800 
 

 
- งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า ต้าบลบุ่ง 
อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาอ้านาจเจริญ 

   

2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอุบลราชธาน ี 18.544 - 18.544 
 

 
- งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า ต้าบลในเมือง 
ต้าบลขามใหญ่ อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี      

   

3. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร (น.ค าชะอ)ี 17.000 - 17.000 
 

 
- งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า ต้าบลน้้าเที่ยง 
ต้าบลค้าชะอี  อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขามุกดาหาร 

   

4. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเขมราฐ 11.500 - 11.500 
 

 

- งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า ต้าบลเขมราฐ 
อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ต้าบลค้าเจริญ ต้าบลขุหลุ 
อ้าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ต้าบลชานุมาน อ้าเภอ
ชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
เขมราฐ 

   

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 4 โครงการ 59.844 - 59.844 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-66 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุรี 25.100 - 25.100 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.สาขา
จันทบุรี บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่คลองห้วยอ่าง ถึง สถานีผลิต
น้้าพลิ้ว-แหลมสิงห์ ต้าบลคมบาง อ้าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาศรีราชา 17.750 - 17.750 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.สาขา
ศรีราชา บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่พัดโบกจนถึงข้างวัดไร่กล้วย 
ต้าบลบางพระ อ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

   

3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาแหลมฉบัง 12.050 - 12.050 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.สาขา
แหลมฉบัง บริเวณต้าบลทุ่งสุขลา ต้าบลทุ่งสุขลา อ้าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 3 โครงการ 54.900 - 54.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-67 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาท่าเรือ 1.700 - 1.700 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบรเิวณถนนสายพระพุทธบาท-ท่าเรือ 
(ด้านขวาทาง) ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุร ี

   

2. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาสีคิ้ว 3.900 - 3.900 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าปั้มบางจาก - หน้าปั้มแก๊ส 
ปตท.ขาเข้าโคราช ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว 

   

3. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาหนองแค 1.000 - 1.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณชุมชนเทศบาลต้าบลหนองแค     
ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 

   

4. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาอ่างทอง 0.124 - 0.124 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ซอยหลังร้านข้าวต้มเจ๊พร ต.ศาลา
แดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

   

5. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาอ่างทอง 0.132 - 0.132 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบรเิวณ บ้านรอซอย 2  ต.บ้านอิฐ อ.เมือง 
จ.อ่างทอง 

   

6. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาชัยบาดาล 0.218 - 0.218 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลัง ทีโอที ม.3 ต.ล้านารายณ์          
อ.ชัยบาดาล 

   

7. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาชัยบาดาล 0.084 - 0.084 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยดาบควร หมู่ 9 ต.ล้านารายณ์        อ.
ชัยบาดาล 

   

8. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาชัยบาดาล 0.342 - 0.342 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านก้านันเชีย ม.10 ต.ล้านารายณ์   
อ.ชัยบาดาล 

   

9. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาชัยบาดาล 0.170 - 0.170 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านข้างโรงพยาบาล หมู่ 11 ต.ล้า
นารายณ์ อ.ชัยบาดาล 

   

10. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมี ่ 0.504 - 0.504 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านทรายซอยซุ้มปูน-สะพานวัด
บ้านทราย ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

   

11. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมี ่ 0.239 - 0.239 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบรเิวณซอยฟาร์มจรเข้  ม. 2  ต.สนามแจง 
อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุร ี

 
 

 

12. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปากช่อง 0.720 - 0.720 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ซอยต้นไทร ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา   
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-68 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปากช่อง 0.467 - 0.467 

  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ตึกขาวตรงข้ามโรงปุ๋ยซิลิก้า       
ถ.ปากช่อง-ล้าสมพุง 

   

14. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาสิงห์บุรี 1.354 - 1.354 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าส้านักงานปฏิรูปที่ดิน-ทางเข้า
ตลาดชันสูตร อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 

   

15. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระพุทธบาท 1.269 - 1.269 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอบประขาร่วมใจ (เทศบาล ๘) 
ซอยฟามาซี ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 

   

16. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขามวกเหล็ก 6.700 - 6.700 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณกรมสรรพาวุธเขตหลังถึงซุ้มวัดห้วย
ลี่ ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 

   

17. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมอ 0.430 - 0.430 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 6 ม.3 ต.บ้านหมอ อ.บ้าน
หมอ จ.สระบุรี 

   

18. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมอ 0.148 - 0.148 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 7 ม.8 ต.บางโขมด อ.บ้าน
หมอ จ.สระบุรี 

   

19. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมอ 0.220 - 0.220 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 2, 3, 4, 5 ม.8 ต.บางโขมด     
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 

   

20. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาชุมพวง 0.150 - 0.150 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยตาทุ่ง 1 หมู่ที่ 11 ต.ชุมพวง   
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 

   

21. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาชุมพวง 0.599 - 0.599 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านตลาดประทายหมู่ที่ 15 หมู่ที่ 
15 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

   

22. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาชุมพวง 0.135 - 0.135 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อตรงข้ามป้อมต้ารวจทางหลวงประทาย    
ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 

   

23. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาลพบุรี 1.056 - 1.056 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยรตัน์พล ต.เขาสามยอด    

24. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ 12.515 - 12.515 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสี่แยกวิเศษชัยชาญ (ถนนทางหลวง
หมายเลข 3454 ด้านซ้ายทาง) ถึงวัดสี่ร้อย (ถนนเทศบาลบาง
จัก 1) ต้าบลไผ่จ้าศีล อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-69 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
25. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านนา 1.500 - 1.500 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวง 3222 สามแยกไปแก่งคอย
ถึงโรงแรมฮาเลม็ ม.4 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา (2 ฝั่ง) 

   

26. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปักธงชัย 4.284 - 4.284 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อแยกการไฟฟ้า-บ้านหัวหน้า    

27. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาโชคชัย 4.622 - 4.622 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเสรีประชา บริเวณปรางค์น้อย หมู่ที่ 
9 ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 

 
  

28. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพิมาย    
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณบ้านห้วยน้อย ม.1,โรงเรียนเมืองคง 
ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 

0.860 - 0.860 

29. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาเสนา    
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อและเสริมแรงดันบริเวณหน้าโรงพยาบาล
ศุภมิตร ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 

0.700 - 0.700 

30. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาผักไห่ 0.304 - 0.304 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 3 (หลังโรงแรมผักไห่)        
ต.ตาลาน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

   

31. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาผักไห่ 0.127 - 0.127 
 

 
-  งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ม.5 ต.หนองน้้าใหญ่ อ.ผักไห่      
จ.พระนครศรีอยุธยา 

   

32. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาผักไห่ 0.390 - 0.390 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ        
ต.ลาดชะโด ถึงบริเวณหน้าตลาดน้้าลาดชะโด ต.หนองน้้าใหญ่ 
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 

   

33. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาครบุรี 0.884 - 0.884 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2356 จากสี่
แยกไฟแดงถึงหน้าวัดหลวงปู่สอน หมู่ 12 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง 
จ.นครราชสีมา 

   

34. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาด่านขนุทด 0.450 - 0.450 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโคก ม.1 (ซอยแอ๋วโภชนา) ต.ด่านขุน
ทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

   

35. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขานครราชสีมา 1.100 - 1.100 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านช่องโค หมู่ที่ 9 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระ
เกียรติ จ.นครราชสีมา 

   

36. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาโนนสูง 0.185 - 0.185 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณชุมชนโนนระเวียง-โนนตาอู่ ต.โนน
สูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-70 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
37. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาโนนสูง 0.418 - 0.418 

 
 

-  งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านเพิ่ม ฝั่งขวา (ทางไปปบ้านหนองอ้อ)
ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 

   

  รวม กปภ.ข. 2 จ านวน 37 โครงการ 50.000 - 50.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-71 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาท่ามะกา 0.250 - 0.250 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยหมู่บ้านอาทิตย์ท่าไม้ (ตรงข้าม
อาทิตย์ราม่า) หมู่ที่ 6 ต้าบลท่าไม้ อ้าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี 

   

2. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาท่ามะกา 0.350 - 0.350 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเทศบาล 24 แยกเข้าซอยและ
ซอยหลังร้านกาแฟช่ืนอุรา ต้าบลท่ามะกา อ้าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

   

3. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขากุยบุรี 3.800 - 3.800 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนเพชรเกษมทางเข้าตาลเจ็ด
ยอดถึงแยกศาลาลัยฝั่งตะวันออก ต้าบลศาลาลัย อ้าเภอสาม
ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

4. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขากุยบุรี 5.000 - 5.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนหมู่บ้านท่าข้าม ต้าบลกุยบุรี 
อ้าเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

5. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขากุยบุรี 0.500 - 0.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณถนนซอยโรงเรียน สว. ต้าบลไร่เก่า 
อ้าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

   

6. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาอู่ทอง 5.130 - 5.130 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณทางเข้าวัดคลองตัน ถึง โค้งวัดหาง
ตลาด ริมทางหลวงหมายเลข 321 หมู่ที่ 6 ต้าบลสระยายโสม, 
หมู่ที่ 7 ต้าบลจรเข้สามพัน อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

7. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาอู่ทอง 2.500 - 2.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ป้อมต้ารวจยุ้งทะลาย - อบต.ยุ้ง
ทะลาย หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4 ต้าบลยุ้งทะลาย อ้าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

   

8. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปากท่อ 2.312 - 2.312 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านเขาย้อยเมืองใหม่ ซ.1 หมู่ที่ 
5 ต้าบลเขาย้อย อ้าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

   

9. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปากท่อ 0.737 - 0.737 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณคุรุมิตร ต้าบลปากท่อ  อ้าเภอปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี 

   

10. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปากท่อ 0.732 - 0.732 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านฉัตรทิพย์ หมู่ที่ 8 ต้าบล 
ปากท่อ อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-72 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
11. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาพนมทวน 0.700 - 0.700 

 
 

- งานปรับปรุ งเส้นท่อบริ เวณ แยกบ่อหว้าทางไปคลอง
ชลประทาน ต้าบลพนมทวน อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุร ี

   

12. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาพนมทวน 1.980 - 1.980 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ม.9 
ต้าบลรางหวาย อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (หน้าศูนย์ 
คูโบต้าตลาดเขต) 

   

13. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาพนมทวน 1.510 - 1.510 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนหมายเลข 324 ตั้งแต่บ้าน
นายกปกรณ์ ถึง แยกบ่อหว้า ต้าบลพนมทวน อ้าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี 

   

14. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 0.500 - 0.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ หมู่บ้านศุภการ หมู่ที่ 4  ต้าบลเขา
น้อย อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

15. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 0.200 - 0.200 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ซอยรัฐบ้ารุง 19 / บริ เวณ
สามเหลี่ยมทองค้า หมู่ที่ 1 ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

16. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี 4.500 - 4.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณตั้งแต่จุดดันลอดทางรถไฟเดิมถึง
สะพานข้ามคลองบ้านหนองคราม ม.2 ต้าบลปราณบุรี อ้าเภอ
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

17. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาบางสะพาน 3.000 - 3.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สถานีผลิตน้้าช้างแรกถนนเพชร
เกษม หมู่ที่ 3 ต้าบลช้างแรก อ้าเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

   

18. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาบางสะพาน 1.300 - 1.300 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ สามแยกซอยทั่งทอง ถึง สามแยก
เทพวั ล ย์  ต้ า บ ล ทั บ ส ะ แ ก  อ้ า เ ภ อทั บ ส ะ แ ก  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์ 

   

19. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาด่านช้าง 0.200 - 0.200 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ธ.กรุงไทยและหน้าศรีสวัสดิ์ฯ 
ต้าบลด่านช้าง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

20. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาด่านช้าง 0.400 - 0.400 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ซอยบ้านพักพนักงานไบโอฯ หมู่ที่  
4 ต้าบลหนองมะค่าโมง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-73 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
21. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาด่านช้าง 0.319 - 0.319 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ บ้านพักต้ารวจภูธรด่านช้าง หมู่ที่ 
19 ต้าบลหนองมะค่าโมง อ้าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

   

22. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสวนผ้ึง 5.984 - 5.984 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนตะนาวศรี ฝั่งตรงข้ามสถานีจ่าย
น้้าประปาสวนผึ้ง ม.1 ต้าบลสวนผึ้ง อ้าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

   

23. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสวนผ้ึง 1.402 - 1.402 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ฝั่งตรงข้ามสถานีจ่ายน้้าสวนผึ้งถึง
ปากทางเข้าบ้านทุ่งแฝก ม.1 ต้าบลสวนผึ้ง อ้าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี 

   

24. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ ์ 1.100 - 1.100 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ เรียบชายทะเล อ้าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

25. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ ์ 4.745 - 4.745 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ ถนนนิคม-ม่องลาย ต้าบลอ่าวน้อย 
อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

26. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาเลาขวัญ 0.350 - 0.350 
 

 
- งานปรับปรุงเปลี่ยนเส้นท่อประปา บริเวณซอยอดุลย์กาญจน
กิจ ม.1 ต้าบลหนองปรือ อ้าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 
หน่วยบริการหนองปรือ 

   

27. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาเลาขวัญ 0.500 - 0.500 
 

 
- งานปรับปรุงเปลี่ยนเส้นท่อประปา บริเวณ ถนนเทศบาล 5 ม.2 
ต้าบลหนองรี อ้าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยบริการ
หนองรี 

   

  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 27 โครงการ 50.001 - 50.001 
* วงเงิน 50.001 ล้านบาทเกิดจากการปัดเศษทศนิยม ปรับปรุงเส้นท่อที่ช้ารุดและเสื่อมสภาพของ กปภ.ข. 3 จ้านวนวงเงินเต็มทั้งหมด 50,000,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-74 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาเบตง 0.590 - 0.590 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า กปภ.
สาขาเบตง อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

   

2. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสะเดา 0.350 - 0.350 
 

 
- โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า 
กปภ.สาขาสะเดา อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

   

3. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาละง ู 1.600 - 1.600 
 

 
- โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า การ
ประปาส่วนภูมิภาค สาขาละงู อ้าเภอละงู จังหวัดสตูล 

   

4. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาระโนด 0.200 - 0.200 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบ้านกลาง ซอย 3 หมู่ 3 ต้าบลระโนด 
อ้าเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

   

5. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาพังลา 1.800 - 1.800 
 

 
- โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า 
กปภ.สาขาพังลา อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

   

6. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสายบุรี 1.600 - 1.600 
 

 
- โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า 
กปภ.สาขาสายบุรี อ้าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 

   

7. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขารือเสาะ 0.400 - 0.400 
 

 
- โครงการปรับปรุงเส้นท่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า 
กปภ.สาขารือเสาะ อ้าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

   

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 7 โครงการ 6.540 - 6.540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-75 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากาฬสนิธุ์ (แม่ข่าย) 0.950 - 0.950 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมาประณีต  ต้าบลกาฬสินธุ์ อ้าเภอ
เมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   

2. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากาฬสนิธุ ์(แม่ข่าย) 0.700 - 0.700 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางเข้าวัดประชานิยม ต้าบลกาฬสินธุ์ 
อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   

3. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากาฬสนิธุ์ (น.ยางตลาด) 1.000 - 1.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12  จากแยก
ทางเข้าบ้านยางน้อย ถึงร้านยางตลาดค้าไม้ ต้าบลยางตลาด 
อ้าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   

4. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากาฬสนิธุ ์(แม่ข่าย) 0.700 - 0.700 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 214 บริเวณปั้มแก๊ส 
บ้านหลุบทางไปร้อยเอ็ด ต้าบลหลุบ อ้าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

   

5. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากาฬสนิธุ ์(น.ยางตลาด) 1.600 - 1.600 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 จากตรง
ข้ามตลาดสดไปถึงบ้านดงบ่อ หมู่ที่ 10 (ฝั่งทิศเหนือ) ต้าบลยาง
ตลาด อ้าเภอยางดลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   

6. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาน้ าพอง (แม่ข่าย) 8.980 - 8.980 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อปากทางเข้าบ้านสระกุดถึงหน้าโรงเรียน
บ้านสระกุด ต้าบลม่วงหวาน อ้าเภอน้้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
กปภ.สาขาน้้าพอง 

   

7. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) 0.720 - 0.720 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อในเขตเทศบาล หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 6 
ต้าบลพนมไพร อ้าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

   

8. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) 0.350 - 0.350 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อสี่แยกศาลเจ้าปู่เจ้าย่าถึงบ้านนางอวยพร 
อุทก ต้าบลพนมไพร อ้าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

   

9. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.พนมไพร) 0.450 - 0.450 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณปั้มน้้ามันดาวพนมไพร ถึงร้านบุญ
จวนการยาง ต้าบลพนมไพร อ้าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

   

10. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ  0.330 - 0.330 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อห้าแยกหลังอนุสาวรีย์ท้าวเชียง ถึงร้าน
แอดไวซ์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

   

11. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ 0.400 - 0.400 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณ บขส.อ้าเภอสุวรณภูมิ หมู่ 1 ต้าบล
สระคู อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-76 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
12. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ 0.771 - 0.771 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าแม็คโคชุมแพ ถึงหจก.ซินไล่ฮ่ะ 2018 
หมู่ที่ 2 ถนนมะลิวัลย์ฝั่งทิศเหนือ ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น 

   

13. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ 1.112 - 1.112 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้านไหมไทยขายเหล็ก ถนน ชุมแพ-
ภูเขียว ต้าบลชุมแพ อ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

   

14. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ 0.913 - 0.913 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านโนนหัน ฝั่งซ้ายมือ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 
6 ต้าบลโนนหัน อ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

   

15. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ 0.627 - 0.627 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าร้าน วัฒนายนต์ ถนนชุมแพ-ภูเขียว 
ต้าบลชุมแพ อ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชุมแพ 

   

16. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ 0.252 - 0.252 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 1 ต้าบลชุมแพ อ้าเภอ
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขาชุมแพ 

   

17. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ 0.347 - 0.347 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าโลตัสสาขาชุมแพ ถนนชุมแพ-ภูเขียว 
ต้าบลชุมแพ อ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

   

18. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ 0.079 - 0.079 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยปั้นโอ่ง บ้านหนองโดน ต้าบลหนอง
ไผ่ อ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 

   

19. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 1.200 - 1.200 
 

 
- งานวางท่อเพิ่มแรงดันน้้า หมู่ 11 บ้านคอนสวรรค์ อ้าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   

20. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 0.890 - 0.890 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่  1 บ้านหนองแดงน้อย อ้าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   

21. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 0.700 - 0.700 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนน 2054 ฝั่งเทศบาลคอนสวรรค์ บ้าน
จอก หมู ่13 ต้าบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   

22. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาแก้งคร้อ (น.คอนสวรรค์) 0.190 - 0.190 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อตรงข้าม ธกส.คอนสวรรค์ บ้านจอก หมู่ 2 
ต้าบลคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

   

23. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาเมืองพล 0.327 - 0.327 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณสะพานเทคโนฯพลถึงแยกโรงพยาบาล
พล ถนนมิตรภาพ ต้าบลเมืองพล อ้าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-77 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
24. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาเมืองพล 0.124 - 0.124 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหลังสวนสาธารณะสระจันทร์ 
ต้าบลเมืองพล อ้าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

   

25. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาเมืองพล 0.244 - 0.244 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริแวณจุดดันลอดถนนสายทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2065 บ้านกุดรู หมู่ 4 ต้าบลแวงน้อย อ้าเภอ
แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

   

26. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาบ าเหน็จณรงค์ (แม่ขา่ย) 0.090 - 0.090 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ปลายท่อบ้านโคกสว่างติดร้านหุ้มเบาะ 
ต้าบลบ้านเพชร อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขา
บ้าเหน็จณรงค์ (แม่ข่าย) 

   

27. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาบ าเหน็จณรงค์ (น.เทพสถิต) 0.400 - 0.400 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างไปรษณีย์เทพสถิต ต้าบลวะ
ตะแบก อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ กปภ.สาขาบ้าเหน็จ
ณรงค์ (น.เทพสถิต) 

   

28. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาบ าเหน็จณรงค์ (น.เทพสถิต) 1.328 - 1.328 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อส่งน้้าจาก ปั้ม PT ถึง ซอยโรงถั่ว กปภ.
สาขาบ้าเหน็จณรงค์ (น.เทพสถิต) 

   

29. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชนบท 1.100 - 1.100 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังประปา หมู่ 2 และ หมู่ 11 ต้าบล
ชนบท อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

   

30. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชนบท 1.000 - 1.000 
 

 
- งานติดตั้งประตูน้้า บริเวณหลังสนง.ประปา ต้าบลชนบท 
อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

   

31. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) 0.924 - 0.924 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณแรงต่้า บ้านหัวหนอง ม.4 ต.หนอง
บัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ การประปาส่าวนภูมิภาค
สาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) 

   

32. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาจัตุรัส (แมข่่าย) 0.980 - 0.980 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านเดื่อ ม.5 ต.กุดน้้าใส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 

   

33. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาจัตุรัส (แมข่่าย) 0.747 - 0.747 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านมะเกลือ ม.13 ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส     
จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส 
 
 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-78 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
34. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) 0.711 - 0.711 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าร้านบิ๊กวัน บ้านหนองบัวระ
เหว ม.9, ม 6 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ    
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) 

   

35. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาจัตุรัส (น.หนองบัวระเหว) 0.420 - 0.420 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองบัวระเหว ม.9 ซอยส้านักงาน
สาธารณสุขอ้าเภอหนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัว
ระเหว จ.ชัยภูมิ การประปาส่าวนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (น.หนอง
บัวระเหว) 

   

36. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 2.853 - 2.853 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้าบ้านดงน้อย-หน้าเรือนจ้า
จังหวัด ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

   

37. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 0.405 - 0.405 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้าบ้านชิดชล-หน้าโครงการ
ตักศิลา ต้าบลเกิ้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

   

38. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม 0.126 - 0.126 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมหาชัยด้าริห์ (ปากทางมหาชัยด้าริห์ 
10) ต้าบลตลาด อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

   

39. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม (น.กนัทรวิชัย) 2.264 - 2.264 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อจากปากทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(ฝั่งขวา)-หน้าโลตัส ต้าบลท่าขอนยาง อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

   

40. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม (น.บรบือ) 0.522 - 0.522 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณห้วยบ้านกุดเม็ก ต้าบลกุดรัง 
อ้าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 

   

41. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง) 1.900 - 1.900 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ต้าบลจระเข้ อ้าเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

   

42. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง) 0.713 - 0.713 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนมะลิวัลย์ จากหน้าไปรษณีย์ดอนโมง 
ถึงแยกซอยจงเจริญ (ด้านซ้ายและขวาทาง) อ้าเภอหนองเรือ  
จังหวัดขอนแก่น 

   

43. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสมเด็จ (แม่ข่าย) 0.400 - 0.400 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้าง 7-11 สี่แยกไฟแดง ต.สมเด็จ         อ.
สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขาสมเด็จ 
 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-79 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
44. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสมเด็จ (แม่ข่าย) 0.400 - 0.400 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ ข้าง รพ.สมเด็จ ตรงข้าม K-mart         ต.
สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ กปภ.สาขาสมเด็จ 

   

45. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาบ้านไผ่ 0.245 - 0.245 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยวัดป่าชัยวารินทร์ ต้าบลในเมือง 
อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

   

46. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาบ้านไผ่ 3.470 - 3.470 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ (เปลี่ยนท่อข้ามถนน) ท่อ GS เดิมและ
ประตูน้้าตัดตอน ในพื้นที่จ่ายน้้าแม่ข่าย อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น 

   

47. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาบ้านไผ่ 1.180 - 1.180 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ (เปลี่ยนท่อเหล็กและเสารับท่อ) บริเวณ
ข้ามล้าห้วยสาธารณะ บ้านโนนข่าหมู่ 4 ต้าบลหัวหนอง, บ้านดู่
ใหญ่หมู่ 4 ,บ้านขามเรียนหมู่ 3,12 ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

   

48. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาโพนทอง (น.ร่องค า) 0.550 - 0.550 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อสี่แยกโรงเรียนโพธิ์ชัยถึงวัดรัตนไตรสรฌา  
หมู่ที่ 1 ต้าบลขามเปี้ย อ้าเภอร่องค้า จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขา
โพนทอง (น.ร่องค้า) 

   

49. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาโพนทอง (แม่ข่าย) 2.160 - 2.160 
 

 
- งานปรับปรุงหน้าธนาคารออมสิน ถึง แยกบ้านโนนสวรรค์      
(ท้ัง 2 ฝั่ง) ม.3 ต้าบลแวง อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.
สาขาโพนทอง (แม่ช่าย) 

   

50. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสลภูม)ิ 1.000 - 1.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อหลังสนามกีฬาบ้านดงประเสริฐ ต้าบล
กลาง อ้าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขาโพนทอง (น.เสล
ภูมิ) 

   

51. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากระนวน (น.ค าใหญ่) 0.340 - 0.340 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ จากตลาดห้วยเม็ก ถึงอ้าเภอห้วยเม็ก ถึง 
รร.ห้วยเม็ก ต้าบลห้วยเม็ก อ้าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กปภ.สาขากระนวน (น.ค้าใหญ่) 

   

52. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากระนวน (แม่ข่าย) 0.450 - 0.450 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนข้างหมวดการทางกระนวน-ข้าง
โรงเรียนศรีกระนวน และบ้านโนนนาศรี ต้าบลหนองโก อ้าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากระนวน 
 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-80 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
53. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากระนวน (แม่ข่าย) 0.120 - 0.120 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้ากาญจนาคาแฟ่ ถึงทางเข้าโรงเรียน
บ้านหนองโก ต้าบลหนองโก อ้าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
กปภ.สาขากระนวน 

   

54. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากระนวน (แม่ข่าย) 0.230 - 0.230 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าบิ๊กซี ถึงโรงเรียนสุดารัตน์ ต้าบล 
หนองโก อ้าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น กปภ.สาขากระนวน 

   

55. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากระนวน (น.หนองกุงศรี) 0.150 - 0.150 
 

 
- งานปรับปรุงเสารับท่อ บ้านหนองบัวบาน ต้าบลหนองกุงเผือก 
อ้าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  กปภ.สาขากระนวน           
(น.หนองกุงศรี) 

   

56. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด (แม่ข่าย) 0.563 - 0.563 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อท่างเข้าค่ายประเสริฐฯ ฝั่งบ้านท่านคร 
ต้าบลเหนือเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด กปภ.สาขา
ร้อยเอ็ด 

   

57. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (น.วาปีปทุม) 0.105 - 0.105 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนห้องสมุด ต้าบลหนองแสง อ้าเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม หน่วยบริการวาปีปทุม กปภ.สาขา
พยัคฆภูมิพิสัย 

   

58. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (น.วาปีปทุม) 0.250 - 0.250 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อข้ามห้วยจอกขวาง ต้าบลหนองแสง อ้าเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม หน่วยบริการวาปีปทุม กปภ.
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 

   

59. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (แม่ขา่ย) 0.120 - 0.120 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนศาลหลักเมือง ต้าบลปะหลาน อ้าเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 

   

60. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (แม่ขา่ย) 0.070 - 0.070 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางเข้าตลาดสดเทศบาลพยัคฆภูมิ
พิสัย ต้าบลปะหลาน อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 

   

61. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (แม่ขา่ย) 0.111 - 0.111 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนซอยร้านยุทธนากระจกอลูมิเนียม 
ต้าบลปะหลาน อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กปภ.
สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 

   

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 61 โครงการ 52.353 - 52.353 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-81 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านผือ (น.น้ าโสม) 0.261 - 0.261 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานข้ามห้วยเชียงเครือ ถนนพวน
พัฒนา อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี 

   

2. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านผือ (น.น้ าโสม) 0.190 - 0.190 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ดันลอดข้ามถนนทางหลวงหมายเลข 
2414 อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี 

   

3. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 0.175 - 0.175 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสิทธิโสภณ ฝั่งถนนหนองคาย-โพน
พิสัย อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

   

4. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 0.132 - 0.132 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างคลีนิคหมอชัยวัฒน์ ซอยช่างคูณ 
ถนนโรงสี-วัดอรุณ อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 

   

5. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 0.181 - 0.181 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนขัติยะเนตร อ้าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย 

   

6. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 0.153 - 0.153 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยรักพ่อพอเพียง (ซอยศิริรัตน์) อ้าเภอ
เมือง จังหวัดหนองคาย 

   

7. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาโพนพิสัย 0.460 - 0.460 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนหน้าสี่แยกทุ่งธาตุ-ร้านลักโฟโต้ อ้าเภอ
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

   

8. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาโพนพิสัย 0.092 - 0.092 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหน้าบ้านพักต้ารวจโพนพิสัย 
อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

   

9. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.ปากคาด) 0.299 - 0.299 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 16 ถึง ซอย 18 อ้าเภอปากคาด 
จังหวัดบึงกาฬ 

   

10. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) 0.134 - 0.134 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอย 5 และ ซอย 12 อ้าเภอโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ 

   

11. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาศรีเชียงใหม ่ 2.079 - 2.079 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อภายในเขตเทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ 
อ้าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

   

12. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาศรีเชียงใหม ่ 0.100 - 0.100 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ อ้าเภอ
ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-82 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.180 - 0.180 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านนาหนองทุ่ม ต้าบลพันดอน อ้าเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

   

14. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.270 - 0.270 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานบ้านห้วยกองสี ต้าบลตูมใต้ 
อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

   

15. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.264 - 0.264 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ หลัง บขส.ใหม่ ต้าบลกุมภวาปี อ้าเภอ   
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

   

16. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 0.158 - 0.158 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ตลาดนายหาญ ต้าบลกุมภวาปี อ้าเภอ   
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ี

   

17. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี(น.โนนสะอาด) 0.158 - 0.158 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านหนองจาน ต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอ
โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี 

   

18. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง 2.200 - 2.200 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 ฝั่งตรง
ข้าม โรงพยาบาลพระยุพราชบ้านดุง ต้าบลศรีสุทโธ อ้าเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี 

   

19. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง 0.647 - 0.647 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุด
สิม-บ้านโนนธงชัย อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

   

20. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) 0.950 - 0.950 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้า
ตลาด อ้าเภอบ้านม่วง ถึง สี่แยกไฟแดงป้อมต้ารวจ ต้าบลม่วง 
อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

   

21. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) 0.581 - 0.581 
 

 
- งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนทางหลวงหมายเลข 2022 สี่แยก
ไฟแดงเพ็ญ ถึง ทางแยกบ้านเหล่าสูง ต้าบลเพ็ญ อ้าเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี 

   

22. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 0.448 - 0.448 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเอียด-ซอย 1 อ้าเภอพรเจริญ จังหวัด
บึงกาฬ 

   

23. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 0.458 - 0.458 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเอียด-พรเจริญ อ้าเภอพรเจริญ 
จังหวัดบึงกาฬ 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-83 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
24. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 0.398 - 0.398 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านเอียด-ธกส.พรเจริญ อ้าเภอเมืองบึง
กาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

   

25. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบึงกาฬ (น.พรเจริญ) 0.625 - 0.625 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านสันติสุข ต้าบลดอนหญ้านาง อ้าเภอ
พรเจริญ จังหวัดบังกาฬ 

   

26. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.ศรีบญุเรือง) 0.167 - 0.167 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ สะพานมอ อ้าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล้าภู 

   

27. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.นากลาง) 0.450 - 0.450 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านนาค้าไฮ ต้าบลนาค้าไฮ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล้าภู 

   

28. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาด่านซ้าย 0.211 - 0.211 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ สถานีต้ารวจด่านซ้าย ต้าบลด่านซ้าย 
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

   

29. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาด่านซ้าย 0.211 - 0.211 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย ต้าบลด่านซ้าย 
อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

   

30. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาวังสะพุง 0.282 - 0.282 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างวัดโพธิ์เย็นรอบสระ ม.6 ต้าบล
ทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

   

31. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาวังสะพุง 0.169 - 0.169 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยข้างวัดจอมมณี ม.4 ต้าบลวังสะพุง 
อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

   

32. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาวังสะพุง 0.450 - 0.450 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ราชภักดีซอย 11 ต้าบลวังสะพุง อ้าเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย 

   

33. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร 0.253 - 0.253 
 

 
- งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสรีไทย-ถนนสุขเกษม ต้าบลธาตุ
นาเวง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

   

34. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร 0.253 - 0.253 
 

 
- งานวางท่อเสริมแรงดัน ถนนเสรีไทย-ถนนรัฐบ้ารุง ต้าบลธาตุ
นาเวง อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

   

35. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร (น.กุสมุาลย)์ 0.373 - 0.373 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-
นครพนม ต้าบลกุสุมาลย์ อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-84 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
36. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร(น.กสุุมาลย)์ 0.373 - 0.373 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอ
กุสุมาลย์ ต้าบลกุสุมาลย์ อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

   

37. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน 0.204 - 0.204 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยสุริยะไชย หมู่ที่ 1 ต้าบลสว่างแดนดิน 
อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

   

38. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน 0.199 - 0.199 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยยายอุดร ซอยปิยะมิตร หมู่ที่ 11 
ต้าบลสว่างแดนดิน อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

   

39. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน 0.376 - 0.376 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนภูมิภักดี ถนนพลานุกูล ถนนข้าง
หนองคู หมู่ที่ 1 ต้าบลสว่างแดนดิน อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร 

   

40. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) 0.108 - 0.108 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนประเสริฐสมัย (ช่วงถนนเลิศแหล่ง
วิถี-ถนนอนันตบริหาร) หมู่ 6 ต้าบลหนองหาน อ้าเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

   

41. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน 0.089 - 0.089 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนผดุงสุข (ช่วงถนนศรีส้าอางค์ -ถนน
โพธิ์ศรี) หมู่ที่ 1 ต้าบลสว่างแดนดิน อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด
สกลนคร 

   

42. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาพังโคน (น.พรรณานิคม) 0.180 - 0.180 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อช่วงข้ามถนนทุกซอย ต้าบลพรรณานิคม 
อ้าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

   

43. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาพังโคน (น.บะฮ)ี 1.900 - 1.900 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในต้าบลบะฮี ต้าบลบะฮี อ้าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

   

44. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาพังโคน (น.วานรนิวาส) 1.458 - 1.458 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในต้าบลวานรนิวาส ต้าบลวานรนิวาส 
อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

   

45. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาธาตุพนม 0.106 - 0.106 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยพลขันธ์ ถนนเลี่ยงเมือง หมู่ 3 ต้าบล
ธาตุพนม อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

   

46. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาธาตุพนม 0.106 - 0.106 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ซอยรุ่งสิน ถนนเลี่ยงเมือง หมู่  3 ต้าบล
ธาตุพนม อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-85 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
47. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาธาตุพนม 0.460 - 0.460 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อปู่ถลา-ร้านอาหารตามสั่ง หมู่ 2 ต้าบลเรณู 
อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

   

48. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านแพง 1.500 - 1.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อเมนจ่ายน้้าบ้านนางัว ต้าบลนางัว 
อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

   

49. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านแพง 0.500 - 0.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนราชอุทิศ ต้าบลในเมือง อ้าเภอบ้าน
แพง จังหวัดนครพนม 

   

50. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.นาหวา้) 0.090 - 0.090 
 

 
- งานปรับปรุงท่อจ่ายน้้าข้ามทาง ต้าบลนาหว้า อ้าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม 

   

51. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาศรีสงคราม 0.303 - 0.303 
 

 
- งานปรับปรุงท่อจ่ายน้้าข้ามทาง ต้าบลศรีสงคราม อ้าเภอศรี
สงคราม จังหวัดนครพนม 

   

  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 51 โครงการ 22.364 - 22.364 
* วงเงิน 22.364 ล้านบาทเกิดจากการปัดเศษทศนิยม ปรับปรุงเส้นท่อที่ช้ารุดและเสื่อมสภาพของ กปภ.ข. 7 จ้านวนวงเงินเต็มทั้งหมด 22,366,624 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-86 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร 3.850 - 3.850 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 2 ต้าบลบางทราย
ใหญ่ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

   

2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอ านาจเจริญ 0.800 - 0.800 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนเทพมงคลเหนือ ซอยเทพมงคล 1 - 
ถนนข้างคลองชลประทาน ต้าบลบุ่ง  อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ  
จังหวัดอ้านาจเจริญ 

   

3. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก (น.พุทไธสง) 0.400 - 0.400 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านจาน ต้าบลบ้านจาน อ้าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

4. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก (น.พุทไธสง) 0.260 - 0.260 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังวัดโพธิ์ หมู่  10 ต้าบลบ้านจาน 
อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

5. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก (น.พุทไธสง) 1.000 - 1.000 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรมัย์    

6. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 0.467 - 0.467 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโคกขุนสมาน ต้าบลอิสาณ อ้าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

7. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 0.480 - 0.480 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนไตรงค์ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร์ 

   

8. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 0.330 - 0.330 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนศรีเชียงใหม่ (หลังตลาดสด) ต้าบลใน
เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

   

9. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ (จอมพระ) 0.100 - 0.100 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 214 ต้าบลจอมพระ 
อ้าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 

   

10. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ (แม่ข่าย) 1.000 - 1.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทพา, ถนนหลักเมือง, ถนนราชการ
รถไฟ 2 ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

   

11. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขานางรอง (น.หนองกี)่ 4.500 - 4.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสี่สิงหา ต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

12. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสังขะ (น.บัวเชด) 2.316 - 2.316 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านตาปิ่ม หมู่ที่ 5 ต้าบลบัวเชด อ้าเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-87 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศีขรภูม ิ 0.742 - 0.742 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพักต้ารวจ หมู่ที่ 1 บ้านปราสาท 
ต้าบลระแงง อ้าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

   

14. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 2.065 - 2.065 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเมืองฮาม จาก ถนนบ้ารุงราษฎร์ ถึง 
ถนนหลวง,ถนนอุทุมพร ต้าบลพิบูล อ้าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี 

   

15. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามหาชนะชัย (น.ค าเขื่อนแก้ว) 2.236 - 2.236 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านโพนแพง ต้าบลโพนทัน อ้าเภอค้า
เขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 

   

16. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเขมราฐ (น.ชานุมาน) 0.962 - 0.962 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนธรรมรังษี ต้าบลชานุมาน อ้าเภอชานุ
มาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 

   

17. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเลิงนกทา 0.780 - 0.780 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านด่าน ต้าบลสามแยก อ้าเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร 

   

18. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอ านาจเจริญ 0.750 - 0.750 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนส้าราษฎร์, ถนนราษฎร์บูรณะ, ถนน
ประชาราษฎร์, ถนนเจริญผล, ถนนผดุงมิตร (บริเวณตลาดเช้า 
อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ) ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมือง จังหวัด
อ้านาจเจริญ 

   

19. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ (แม่ข่าย) 0.350 - 0.350 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนหลักเมืองตัดกับถนนราชการรถไฟ ฝั่ง
ขวามือ ต้าบลเมืองเหนือ อ้าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 

   

20. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร 0.500 - 0.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนนาโปใหญ่ ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

   

21. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร 3.300 - 3.300 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านกุดโง้งน้อย บ้านกุดโง้งใหญ่และบ้านค้า
ตุนาง ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

   

22. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร 0.500 - 0.500 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านค้าชะอี ม.14 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี       
จ.มุกดาหาร 

   

23. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร 1.100 - 1.100 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองกะปาด ม.6 ต.ค้าชะอี อ.ค้าชะอี 
จ.มุกดาหาร 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-88 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
24. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอ านาจเจริญ 0.490 - 0.490 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยริมคลอง (ไปหมู่บ้านรัตนธานี) ต้าบล
บุ่ง อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ 

   

25. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก (แม่ข่าย) 1.595 - 1.595 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสนามม้า จากทางหลวงหมายเลข 
219 ตอนพยัคภูมิพิสัย - หนองบัวเจ้าป่า ถึง ถนนนิคมประจิม 
ต้าบลนิคม อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

26. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก (แม่ข่าย) 0.200 - 0.200 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 9 บ้านโรงเลี่อย ต้าบลนิคม อ้าเภอ   
สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

27. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก (แม่ข่าย) 0.260 - 0.260 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้าง โรงเรียนอนุบาลสตึก ต้าบลนิคม 
อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

28. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก (แม่ข่าย) 0.120 - 0.120 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยดีเลิศสามัคคี  หมู่ที่ 1 ต้าบลสตึก 
อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

29. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขานางรอง (น.หนองกี)่ 0.766 - 0.766 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนนนทิจันทร์-โนนสวรรค์ ต้าบลทุ่ง
กระเต็น อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

30. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 0.529 - 0.529 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านมะค่า หมู่ที่ 2 ต้าบลชุมเห็ด อ้าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

31. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ (น.ล าดวน) 0.200 - 0.200 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนหมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 19 ต้าบล
ล้าดวน อ้าเภอล้าดวน จังหวัดสุรินทร์ 

   

32. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาละหานทราย (น.โนนดินแดง) 0.132 - 0.132 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 2 จากแยกถนนสุขาภิบาล
402 ถึงแยกถนนทางหลวงหมายเลข 348 ต้าบลโนนดินแดง 
อ้าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

33. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาละหานทราย (น.โนนดินแดง) 0.165 - 0.165 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 16 จากแยกถนนราช
ด้าเนินถึง แยกถนนทางหลวงหมายเลข 348 ต้าบลโนนดินแดง 
อ้าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

34. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเขมราฐ 0.087 - 0.087 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อตลาดสดอ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-89 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
35. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเขมราฐ 0.928 - 0.928 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนกงพระเนียง อ้าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

   

36. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 0.464 - 0.464 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนพิทักษ์ ถึง ถนนสันติสุข ต้าบลชุมเห็ด 
อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

37. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ 1.440 - 1.440 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2077 จากสี่แยก
หน้าบิ๊กซีถึงซอยวรวุฒิ ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ 

   

38. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาล าปลายมาศ 0.811 - 0.811 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 6 ต้าบลหนองคู อ้าเภอ
ล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

39. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศีขรภูม ิ 0.350 - 0.350 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อทางหลวงหมายเลข 2371  ตอนแยกทาง
หลวงหมายเลข 226 (ศีขรภูมิ-สังขะ) หมู่ที่ 10 ต้าบลระแงง 
อ้าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ 

   

40. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเดชอุดม (น.นาส่วง) 3.000 - 3.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 24 ,ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2213 ,ถนนร่วมใจ ,ถนนประชาช่ืน ,ซอย
สุขาภิบาล 2 ต้าบลาส่วง อ้าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

   

41. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขารัตนบุร ี(น.ท่าตูม) 1.000 - 1.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อเทศบาลท่าตูม ต้าบลท่าตูม อ้าเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ 

   

42. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขากันทรลกัษ ์ 1.000 - 1.000 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเขาพระวิหาร จากแยก ถนนวีระเทพ 
- บ้านห้วยพอก ต้าบลหนองหญ้าลาด อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

   

43. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ (น.กนัทรารมย์) 0.550 - 0.550 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนประชารังสฤษฎ์ จากวัดป่าประชา
รังสฤษฏ์ - วิทยาลัยเทคโนโลยีกันทรารมย์ ต้าบลดูน อ้าเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 

   

44. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร 1.600 - 1.600 
 

 

- งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนบางทราย ต้าบลบางทรายใหญ่ 
อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-90 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
45. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอ านาจเจริญ 1.940 - 1.940 

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนชยางกูรช่วงหน้า กปภ.สาขา
อ้านาจเจริญ - แยกมิ่งมงคล ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ 
จังหวัดอ้านาจเจริญ 

   

46. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขานางรอง (น.หนองกี)่ 1.026 - 1.026 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนประชารัฐ ต้าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

47. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 0.932 - 0.932 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 9 ถึง ซอยห้วยราช ต้าบล
ห้วยราช อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

48. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 0.348 - 0.348 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 5 ถึง ถนนสามแยกดรงสี
มณีราชกิจ ต้าบลห้วยราช อ้าเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

49. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 0.286 - 0.286 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 4 ต้าบลอิสาณ 
อ้าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

50. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาละหานทราย (น.โนนดินแดง) 0.685 - 0.685 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสุขาภิบาล 24 จากแยกถนนราช
ด้าเนิน  ถึง แยกปลายท่อดับเพลิง ต้าบลโนนดินแดง อ้าเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 50 โครงการ 49.692 - 49.692 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-91 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฮอด 1.277 - 1.277 

  
- งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 108 ตั้งแต่หน้าร้าน
ขายของเก่า ถึง รพสต.บ้านห้วยทราย 

 
  

2. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฮอด 0.355 - 0.355 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนบ้านท้องฝาย    

3. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฮอด 0.325 - 0.325 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ชุมชนบ้านท่าข้าม    

4. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาสันก าแพง 0.664 - 0.664 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านชวนชม    

5. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาสันก าแพง 0.912 - 0.912 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ บ้านป่าเส้า ซอย 7 วัดจันทรวิโรจน ์    

6. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาสันก าแพง 3.785 - 3.785 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านสันก้าแพงวิวดอย    

7. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 0.300 - 0.300 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนพระนอน ซอย 21 ต.ดอนแก้ว อ.แม่

ริม จ.เชียงใหม่ 
   

8. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 1.600 - 1.600 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนบ้านน้้าต้น ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม    

จ.เชียงใหม่ 
   

9. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 6.000 - 6.000 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนโชตนาขาออกเมืองตั้งแต่ค่าย ป.พัน 7 

ถึงส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
   

10. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 1.300 - 1.300 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านพิงค์ดอย ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม     

จ.เชียงใหม่ 
   

11. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 1.700 - 1.700 
  - งานปรับปรุ งเส้นท่อถนนแม่สาน้อย ต.แม่สา อ.แม่ริ ม              

จ.เชียงใหม่ 
   

12. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 0.670 - 0.670 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบ่อปุ๊ ซอย 1 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม     

จ.เชียงใหม่ 
   

13. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 1.600 - 1.600 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    

14. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่แตง 0.350 - 0.350 
  - งานวางท่อเสริมแรงดันท่ี บ้านอนิทขิล หมู่ 10    

15. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่แตง 0.600 - 0.600 
  - งานวางท่อเสริมแรงดันท่ี บ้านปา่เส้า ซอย 5,6 หมู่ 2    



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-92 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
16. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่แตง 0.450 - 0.450 

  - งานวางท่อเสริมแรงดันท่ี ซอยวดัป่าอาจารย์ตื้อ หมู่ 7    
17. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่แตง (น.เชียงดาว) 0.450 - 0.450 

  - งานวางท่อเสริมแรงดันที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1359   
ตอนทางเข้าเชียงดาว ที่กม.1+250 ถึง กม.1+810 (ขทล.ขวาทาง) 

   

18. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่แตง (น.ปาย) 0.450 - 0.450 
  - งานวางท่อเสริมแรงดันท่ี ปายเฮริ์ป หมู่ 5    

19. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง 0.200 - 0.200 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อที่บ้านพักข้าราชการ ที่ว่าการอ้าเภอฝาง

และบ้านพักข้าราชการต้ารวจ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   

20. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง 0.180 - 0.180 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนสวนดอก ตั้งแต่หน้าบริษัท ทีโอที 

ถึงตรงข้ามทางเข้าบ้านแม่ใจใต้ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   

21. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง 0.220 - 0.220 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ซอยเทศบาล 15/4 ต.เวียง อ.ฝาง        

จ.เชียงใหม่ 
   

22. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง 0.300 - 0.300 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ บ้านแม่ใจใต้ ซอย 9 หมู่ 7 ต.เวียง      

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   

23. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง 0.080 - 0.080 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อท่ีบ้านสบมาวซอย 9 หมู่ 10 ต.สันทราย อ.

ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   

24. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง (น.แม่อาย) 0.075 - 0.075 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อท่ีเทศบาลซอย 41 หมู่ 8 ต.แม่อาย        อ.

แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
   

25. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง (น.แม่อาย) 0.145 - 0.145 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ เทศบาลซอย 25 หมู่  4 ต.แม่อาย           

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
   

26. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง 0.950 - 0.950 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อท่ีหมู่บ้านทวีทรัพย์ 1 หมู่ 5 ต.เวียง        อ.

ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   

27. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง 1.330 - 1.330 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ AC Ø 100 มม.ตั้งแต่หน้าโรงเรียน

ฝางชนูปถัมภ์ถึงปลายท่อร้านครัวต้นขามอาหารตามสั่ง 
   

28. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง 3.700 - 3.700 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ ถนนโชตนา ตั้งแต่หน้ากปภ.สาขาฝาง 

ถึงบริเวณสี่แยกขัวเจ้ทา ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-93 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
29. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง (น.ไชยปราการ) 0.300 - 0.300 

  - งานปรับปรุงเส้นท่อที่ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนบ้านปิงโค้ง - 
สะพานห้วย เตยที่ กม.126 + 488 ถึง กม.126 + 588 (ด้านซ้าย
ทาง)บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

   

30. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.076 - 0.076 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนประชาเสกสรร จากแยก ถนนขุนลมุ

ประพาส -หน้าบ้านเลขท่ี 5/1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
   

31. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.061 - 0.061 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อจากสามแยกนาหมากปิน ( ฝั่งซ้าย ) –  

ล้าน้้าปุ๊ ต.ปางหมู อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน 
   

32. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.045 - 0.045 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนลุมประพาส ( ฝั่งซ้าย ) จากสี่แยก

ปางล้อนิคม - สะพานล้าน้้าปุ๊ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
   

33. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.817 - 0.817 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนประชาเสกสรร - ถนนซอยดาบอ้วน 

ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮ่่องสอน 
   

34. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.171 - 0.171 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยป้านอม ม.11 บ้านขุนกลาง ต.ปางหมู 

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
   

35. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.590 - 0.590 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนลุมประพาส ซ.1 ( ฝั่งขวา )จากสี่

แยกปางล้อนิคม - สามแยกนาหมากปิน ต.ปางหมู อ.เมือง  
จ.แม่ฮ่องสอน 

   

36. กปภ.ข. 9  กปภ.สาขาแมฮ่่องสอน 0.537 - 0.537 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านปางหมู จากปากทางสักสวยรีสอร์ท 

(ฝั่งขวา) - ปากทางบ้านพักเกษตรต้าบลปางหมู ต.ปางหมู      อ.
เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

   

37. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.319 - 0.319 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างแขวงการทางแม่ฮ่องสอน ม.8     

ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
   

38. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.304 - 0.304 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนข้างวัดศิลาหลวง ม.12 ต.ปางหมู   

อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
   

39. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.242 - 0.242 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนลุมประพาส ซ.2 จากแยก สภอ.

เมืองแม่ฮ่องสอน -วัดปางล้อ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-94 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
40. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.236 - 0.236 

  - งานปรับปรุงเส้นท่อสีหนาทบ้ารงุ ซอย 2 -  สีหนาทบ้ารุง ซอย 
3 ต.จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

   

41. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.158 - 0.158 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนลุมประพาสหน้าวิทยาลัยการ

อาชีพนวมินทร ต.จองค้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
   

42. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.135 - 0.135 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนลุมประพาส หน้าร้านสมใจ - ถนน

ประชาอุทิศ (หน้าโรงน้้าแข็งแม่ฮ่องสอน) ต.ปางหมู  อ.เมือง     
จ.แม่ฮ่องสอน 

   

43. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 1.898 - 1.898 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนขุนลุมประพาสจากแยกหน้าโชว์รูม 

ISUZU (บ่อ PRV) - ส้านักงานทางหลวงชนบท ต.จองค้า อ.เมือง 
จ.แม่ฮ่องสอน 

   

44. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 0.386 - 0.386 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อจากหน้าเรือนจ้าจังหวัดแมฮ่่องสอน – 

หน้าวัดผาอ่าง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 
   

45. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน 1.463 - 1.463 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหน้าการประปาสาขาแม่ฮ่องสอน 

ถนนปางล้อนิคม -ถนนขุนลุมประพาส ซ.2 ต.ปางหมู อ.เมือง   
จ.แม่ฮ่องสอน 

   

46. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่สะเรียง 1.023 - 1.023 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนแม่สะเรียง ตั้งแต่สี่แยกเทศบาล

ต้าบลแม่สะเรียงถึงปลายท่อศาลาหางเวียงทั้งซ้ายทางและขวา
ทาง หมู่ 2  ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

   

47. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่สะเรียง 2.240 - 2.240 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ตั้งแต่สามแยกสนามมวยอ้าเภอแม่        

สะเรียง ถึงสามแยกหัวสะพานบ้านท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ 1  
ต้าบลบ้านกาศ อ้าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน          การ
ประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง 

   

48. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 2.000 - 2.000 
  - งานปรับปรุงท่อเมนรองพร้อมยา้ยมาตรวัดน้้า พื้นที ่DMA 4 

ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน 
   

49. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 1.156 - 1.156 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ม. 4 ต้าบลต้นธง อ้าเภอเมือง จังหวัด

ล้าพูน 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-95 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
50. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 1.700 - 1.700 

  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ม. 3 ต้าบลตน้ธง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน    
51. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 0.120 - 0.120 

  - งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนคุ้มลา้พูน ต้าบลต้นธง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าพูน 

   

52. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 1.573 - 1.573 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ ม. 6  ต้าบลเหมืองง่า อ้าเภอเมือง จังหวัด

ล้าพูน 
   

53. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 0.186 - 0.186 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม ต้าบลในเมือง

อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน 
   

54. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 1.177 - 1.177 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ หมู่บ้านนพวรรณ ต้าบลในเมือง อ้าเภอ

เมือง จังหวัดล้าพูน 
   

55. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน (น.ป่าซาง) 1.400 - 1.400 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อ หลังตลาดปากบ่อง ต้าบลปากบ่อง อ้าเภอ

ป่าซาง จังหวัดล้าพูน 
   

56. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 0.100 - 0.100 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนอัฎฐารส อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน    

57. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาล าพูน 0.144 - 0.144 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนแว่นค้า ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 

จังหวัดล้าพูน 
   

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 57 โครงการ 50.524 - 50.524 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-96 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.070  - 0.070  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อชอยร้านถ่ายเอกสารเก่า (ตรงข้ามยิ่งยง)

ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

2. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.074  - 0.074  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อตลาดบ้านเหนือ ต้าบลแมส่อด อ้าเภอแม่

สอด จังหวัดตาก 
   

3. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.169  - 0.169  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบัวคูณ ซอย 1/10 ต้าบลแม่สอด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

4. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.314  - 0.314  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อตลาดริมเมยหลังร้านกระเพาะปลา หมู่ 2 

ต้าบลท่าสายลวด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

5. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.094  - 0.094  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเดชาศรี (หลัง โรงพยาบาลแม่สอด) 

ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

6. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.145  - 0.145  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างร้านข้าวต้มหลวงไก่  (วีคอนโด) 

ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

7. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.240  - 0.240  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนอินทรคีรี ซอย 22/2 ต้าบลแม่สอด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

8. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.060  - 0.060  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนอินทรคีรี ซอย 14 ต้าบลแม่สอด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

9. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.070  - 0.070  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนอินทรคีรี ซอย 15 ต้าบลแม่สอด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

10. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.060  - 0.060  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนอิสลามบ้ารุง ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่

สอด จังหวัดตาก 
   

11. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.290  - 0.290  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนแม่สอด-อุ้มผาง ซอย 1,2 ต้าบลแม่

สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

12. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.200  - 0.200  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณถนนบัวคูณ ต้าบลแม่สอด อ้าเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-97 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
13. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.102  - 0.102  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตึกแถวเข่งซิน ถนนบ้านทุ่งซอยกลาง 
ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   

14. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 1.000  - 1.000  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่วมจิต ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก 
   

15. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 1.342  - 1.342  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังศาลพระนเรศวร ต้าบลแม่สอด

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

16. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.238  - 0.238  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อปากทางเข้าชุมชนสันต้นปิน ต้าบลแม่สอด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

17. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.047  - 0.047  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อแยกเจ้าสัวถึงแม่สอดค้าไม้ปากซอยบุญวาศ 

ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

18. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.151  - 0.151  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยศาลทหาร สองแคว 2 ต้าบลแม่สอด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

19. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.154  - 0.154  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านทุ่ง ซอยบ้านตาพวง ต้าบลแม่สอด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

20. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.037  - 0.037  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างศาลเก่า ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่

สอด จังหวัดตาก 
   

21. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.389  - 0.389  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพักสนามบิน ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่

สอด จังหวัดตาก 
   

22. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.173  - 0.173  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนแม่สอด-แม่ตาว ซอยมลูฮายิริน ต้าบล

แม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

23. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.226  - 0.226  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนบัวคูณ ซอย 1/10 ต้าบลแม่สอด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

24. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.934  - 0.934  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยประชาภิบาล ต้าบลท่าสายลวด 

อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-98 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
25. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.475  - 0.475  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตรงข้ามไปรษณีย์ ต้าบลแม่สอด
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

   

26. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.154  - 0.154  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังวัดป่าเก่า ถนนราษฎร์บูรณะ 

ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

27. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.099  - 0.099  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตรงข้ามป่าช้าจีน ถนนราษฎร์บูรณะ 

ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

28. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.670  - 0.670  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านมารวยและถนนราษฎร์บูรณะ  

(ซอยเอราวัณ) ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

29. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.120  - 0.120  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยโพธิ์ทอง 5 ต้าบลแม่ปะ อ้าเภอแม่

สอด จังหวัดตาก 
   

30. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.110  - 0.110  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทศบาล 1 ซอย 9 ต้าบลในเมือง 

อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

31. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.728  - 0.728  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านนาทราย ต้าบลในเมือง อ้าเภอ

เมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

32. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.473  - 0.473  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนสาย ก แยกโรงพยาบาลก้าแพงเพชร 

ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

33. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.627  - 0.627  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทศา 1 ซอย 10 - โรงแรมนวรัตน์ 

ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

34. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.470  - 0.470  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านสมานมิตร ต้าบลในเมือง อ้าเภอ

เมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

35. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.189  - 0.189  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อศาลเจ้าแม่กวนอิม - แยกวัดก้าแพง ต้าบล

ในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

36. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.911  - 0.911  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านนันทยา ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง

จังหวัดก้าแพงเพชร 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-99 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
37. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 1.209  - 1.209  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อใต้สะพานข้ามแม่น้้าปิง (นครชุม) ถึง 
สะพานคลองไพร ด้านซ้าย ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง จังหวัด
ก้าแพงเพชร 

   

38. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.448  - 0.448  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านดรณุาลักษณ์แลนด์ ต้าบลนครชุม 

อ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

39. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.720  - 0.720  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านแม่ปิงวิลเลจ ต้าบลนครชุม อ้าเภอ

เมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

40. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.454 - 0.454 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านลานสัก ต้าบลนครชุม อ้าเภอเมือง 

จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

41. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร 0.094 - 0.094 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอย หลังทีโอที ต้าบลหนองปลิง อ้าเภอ

เมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

42. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.066  - 0.066  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 14 ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอเมือง จังหวัด

อุตรดิตถ ์
   

43. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.075  -   0.075  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยป่าคา หมู่ 12 ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

44. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 1.270  - 1.270  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อปากฝาง ซอย 1,2,3,4,5,6,7,8 หมู่  2 

ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
   

45. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.511  - 0.511  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านวังขอน หมู่ 6 ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

46. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.083  - 0.083  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร้านขนมจีน หมู่  8 ต้าบลง้ิวงาม 

อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

47. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.132  - 0.132  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านอิงดาว ซอย 6 ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอ

เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

48. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์  0.165  - 0.165  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอย 5 หมู่  8 ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-100 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
49. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.210  - 0.210  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหลังโรงอิฐ สวป. ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดติถ ์

   

50. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.117  - 0.117  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ต้าบลง้ิวงาม 

อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
   

51. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.117  - 0.117  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ต้าบลง้ิว

งาม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
   

52. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.115  - 0.115  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหน้าบา้นผู้จัดการมังกร ต้าบลง้ิวงาม 

อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
   

53. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.072  - 0.072  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตัว L ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

54. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.060  - 0.060  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านอาจารย์รัตนา ต้าบลง้ิวงาม 

อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
   

55. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.138  - 0.138  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหลังร้านลาบลีซอ ต้าบลง้ิวงาม อ้าเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

56. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.281  - 0.281  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อปากฝาง ตึกแถวตรงข้ามโค้ก หมู่ 1 ต้าบล

น้้าริด อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
   

57. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.057  - 0.057  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยไก่ชน หมู่ 2 ต้าบลน้้ารดิ อ้าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดติถ ์
   

58. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.066  - 0.066  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยโชคชัย หมู่ 1 ต้าบลน้้าริด อ้าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

59. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.109  - 0.109  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนทหาร ซอย 6 หมู่ 1 ต้าบลน้้าริด 

อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
   

60. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.082  - 0.082  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อชุมชนทหารซอย 1 หมู่ 1  ต้าบลน้้าริด 

อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-101 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
61. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.273  - 0.273  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านม่อนหมี หมู่ 9 ต้าบลน้้าริด อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   

62. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.328  - 0.328  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยชุมชนทหารหลังโค้ก หมู่ 1  ต้าบลน้้า

ริด อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

63. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.233  - 0.233  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหมอป๋อง หมู่ 1 ต้าบลบ้านด่านนาขาม 

อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ์
   

64. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.293  - 0.293  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อตึกแถวจ่ามงกุฎ หมู่  1 ต้าบลน้้าริด อ้าเภอ

เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

65. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ 0.098  -  0.098  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยป่าคา ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   

66. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน 0.169  - 0.169  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านนายศาตนันต์  สถิตย์ดี ต้าบล

ตะพานหิน อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
   

67. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน 0.109  - 0.109  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยเจริญสุข ต้าบลตะพานหิน 

อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
   

68. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน 0.205  - 0.205  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยพลายศิริ , ซอยมงคลศิลป์

ต้าบลตะพานหิน อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
   

69. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน 0.072  - 0.072  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยศาลเจ้าป้าช้อน ต้าบลตะพาน

หิน อ้าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
   

70. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคลอ้) 0.304  - 0.304  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยตลาดใต้ทับคล้อ  ต้าบลทับคล้อ 

อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
   

71. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคลอ้) 0.110  - 0.110  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านคุณส้าราญ สนใจ ต้าบลทับคล้อ 

อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
   

72. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคลอ้) 3.300  - 3.300  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณซอยศรีบุญพัฒนา-เทศบาลทับคล้อ

ซอย 1 (หน่วยบริการทับคล้อ) ต้าบลทับคล้อ อ้าเภอทับคล้อ 
จังหวัดพิจิตร 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-102 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
73. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีส าโรง 0.076 - 0.076 

  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยจันทร์อิน หมู่ 3 ต้าบลสามเรือน 
อ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัย 

   

74. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพยุหะคีรี 0.094  - 0.094  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยจ๊อคคอมโบ้ หมู่ 5 ต้าบลเขาทอง 

อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
   

75. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพยุหะคีรี 0.624  - 0.624  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยราษฎรอุทิศ 5/1 , 5/10 และ 5/3 หมู่ 

5 ต้าบลพยุหะ อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
   

76. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพยุหะคีรี 0.169  - 0.169  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนโพธ์ิขวัญ บ้านท่ายายล่า หมู่ 1 ต้าบล

ท่าน้้าอ้อย อ้าเภอพยุหะครีี จังหวัดนครสวรรค ์
   

77. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพยุหะคีรี 0.119  - 0.119  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านช่างประธานท้ามีด หมู่ 2 ต้าบล

ย่านมัทรี อ้าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
   

78. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก (น.โพทะเล) 0.173 - 0.173 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 9 ต้าบลโพทะเล อ้าเภอโพทะเล 

จังหวัดพิจิตร 
   

79. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก 0.216  - 0.216  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณปิด เปิดรถไฟด้านใต้ หมู่ 3 ต้าบล

เนินมะกอก อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
   

80. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก 0.034  - 0.034  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเชิดชูน่านเหนือ บริเวณบ้านเลขที่ 4 

ต้าบลหอไกร อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
   

81. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก 0.056  - 0.056  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยกาแฟผู้พัน ถนนประเวศน์เหนือ 

ต้าบลบางมูลนาก อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
   

82. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก 1.810  - 1.810  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านศรีทอง ถนนร่วมจิตรบันดาล 

ต้าบลบางมูลนาก อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
   

83. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก 0.443  - 0.443  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยอู่สีสวย ถนนประเทืองถิ่น ต้าบลบาง

มูลนาก อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
   

84. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก 0.200  - 0.200  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณหมู่บ้านชวนช่ืน ต้าบลบางมูลนาก

อ้าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-103 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
85. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี (น.ศรีเทพ) 0.050 - 0.050 

  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพักต้ารวจศรีเทพ หมู่ 15 ต้าบลสระ
กรวด อ้าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

86. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.พรหมพิราม) 0.081  - 0.081  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่วมใจพัฒนา 1 ต้าบลพรหมพิราม 

อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
   

87. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก (น.พรหมพิราม) 0.121  - 0.121  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านก้านัน หมู่ 1 ต้าบลพรหมพิราม 

อ้าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
   

88. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.208  - 0.208  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านริมน้้า ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร 
   

89. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.372  - 0.372  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยดาบมา ถนนศรีมาลา ต้าบลในเมือง 

อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
   

90. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.171  - 0.171  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยสาคร ถนนคลองคะเชนทร์ ต้าบลใน

เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
   

91. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.303  - 0.303  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนพระพิจิตรตอนใต้  อ้าเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร 
   

92. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.210  - 0.210  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านหลังโกดังศรีวณิชย์ ถนนสระหลวง 

ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
   

93. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.118  - 0.118  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพักสรรพสามิตร ถนนบุษบา ต้าบลใน

เมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
   

94. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.086  - 0.086  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่บ้านคลองคะเชนทร์วิลล่า ต้าบลคลอง

คะเชนทร์ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
   

95. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน 0.376  - 0.376  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านคลองห้วยหลัวหมู่ 12 ต้าบลชนแดน 

อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

96. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน 2.932  - 2.932  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อสามแยกไป อ้าเภอหนองไผ่ ถึง ร้านสมทรง

พาณิชย์ หมู่ 4,7 ต้าบลชนแดน อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-104 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
97. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน 1.380  - 1.380  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าร้านรัตนามอเตอร์ ถึง สกต.ชนแดน 
หมู่ 4,12 ต้าบลชนแดน อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

98. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน 0.467  - 0.467  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านเนินตาเสา หมู่ 3 ต้าบลชนแดน 

อ้าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

99. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครไทย 0.123  - 0.123  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหลังตลาดสดเทศบาล ต้าบลนครไทย 

อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
   

100. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครไทย   0.239  -   0.239  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อโนนมะเกลือ ซอย 2 ถึง โนนมะเกลือ ซอย

4 ต้าบลหนองกะท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
   

101. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครไทย 0.117  - 0.117  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อจากบ้านนายเนียด เทพบาท 25 หมู่ 5 ถึง 

บ้านนางล้าใย ยศศรี 82 หมู่ 5 ต้าบลหนองกะท้าว อ้าเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก 

   

102. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครไทย  0.070  -  0.070  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างวัดหนองสองเฒ่า หมู่ 13 ต้าบล

หนองกระท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
   

103. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครไทย 0.089  - 0.089  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านนางขวัญเงิน สุขนาค 226 หมู่ 3 

ต้าบลหนองกะท้าว ถึง บ้านน.ส.ทัศนีย์ แก้วบัณฑิต 299 หมู่ 3 
ต้าบลหนองกะท้าว อ้าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

   

104. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี (น.ทา่มะเขือ) 0.082  - 0.082  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยส้านักงานท่ีดินคลองขลุง หมู่ 2 ต้าบล

คลองขลุง อ้าเภอคลองขลุง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

105. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี (น.ทา่มะเขือ) 0.193  - 0.193  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยหมอตุ๊ หมู่ 3 ต้าบลท่าพุทรา อ้าเภอ

คลองขลุง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

106. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี (น.ทา่มะเขือ)    0.133  - 0.133  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนเทศบาล 4 ต้าบลท่าพุทรา อ้าเภอ

คลองขลุง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

107. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี (น.ทา่มะเขือ) 0.412  - 0.412  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 2 ต้าบลท่ามะเขือ อ้าเภอคลองขลุง 

จังหวัดก้าแพงเพชร 
 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-105 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
108. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.099  - 0.099  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 3 บ้านหาดสูง (ซอยปศุสัตว์) ต้าบล
หาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   

109. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.043  - 0.043  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 3 บ้านหาดสูง (ซอยเทศบาล7) ต้าบล

หาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

110. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.248  - 0.248  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 3 บ้านหาดเสี้ยว (ซอยเทศบาล14) 

ต้าบลหาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

111. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.489  - 0.489  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 2 บ้านหาดเสี้ยว (ซอยเทศบาล7) 

ต้าบลหาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

112. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.458  - 0.458  
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 2 บ้านหาดเสี้ยว (ซอยเทศบาล3) 
ต้าบลหาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   

113. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.151  - 0.151  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหมู่ 2 บ้านหาดเสี้ยว (ซอยตองเค) ต้าบล

หาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

114. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.088  - 0.088  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยไทยเจรญิ บ้านหาดเสี้ยว หมู่ 1 ต้าบล

หาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

115. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.094  - 0.094  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างถนนเกิดผล บ้านหาดเสีย้ว หมู่ 1 

ต้าบลหาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสุโขทัย 
   

116. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.167  - 0.167  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอย 16 บ้านทุ่งพล้อ หมู่ 3 ต้าบลป่าง้ิว

อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

117. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธานี (น.ลานสัก) 0.599  - 0.599  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อแยกเข้าหน่วยลานสัก ถึง แยกเข้าวัดปาก

เหมือง ต้าบลลานสัก อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
   

118. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสุโขทัย 0.115 - 0.115 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยร่วมจิต ต้าบลธานี อ้าเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย 
   

119. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตาก 0.664  - 0.664  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยสันติสุข หมู่ 8 ต้าบลน้้ารึม อ้าเภอ

เมือง จังหวัดตาก 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-106 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
120. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตาก (น.วังเจ้า) 0.369  - 0.369  

 
 

- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านไร่ลา้ปาง ต้าบลโกสมัพี อ้าเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดก้าแพงเพชร 

   

121. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม 0.046 - 0.046 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อท่าชุมซอย 11/5 หมู่ 2 ต้าบลทุ่งเสลี่ยม 

อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
   

122. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ 0.176  - 0.176  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อทางไป โรงเรียนแสงธรรมวิทยา หมู่ 2 

ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

123. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ 1.002  - 1.002  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอย 48 ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

124. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ 0.821  - 0.821  
  - งานปรับปรุงเส้นท่ออนุบาลแสงธรรม ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอ

หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

125. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ 0.812  - 0.812  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านหนองไผ่ใต้  ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอ

หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

126. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่  0.507  - 0.507  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยคุ้มพรสวรรค์ ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอ

หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

127. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ 0.331  - 0.331  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอย 12 ต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอหนองไผ่ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

128. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) 0.277  - 0.277  
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างตลาดศิริวัฒนา หมู่ 10 ต้าบลบึง
สามพัน อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

129. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) 0.137  - 0.137  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยห้องแถวนางคูณ หมู่ 7 ต้าบลบึงสาม

พัน อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

130. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) 0.302  - 0.302  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อส้านักงาน ทีโอที สาขาบึงสามพัน ต้าบล

บึงสามพัน อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

131. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพนั) 0.286  - 0.286  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าร้าน ส.สารพัดช่าง หมู่ 7 ต้าบลซับ

สมอทอด อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-107 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
132. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพนั)  0.264  -  0.264  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านพักแขวงการทางเพชรบูรณ์ ที่ 2 
ต้าบลซับสมอทอด อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

133. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) 0.108  - 0.108  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบริเวณส้านักงานสาธารณสุข ต้าบลซับ

สมอทอด อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

134. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) 0.416  - 0.416  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อทางไปซับไม้แดง ต้าบลซับสมอทอด 

อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

135. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) 0.201  - 0.201  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยกรวิทย์ (ร้านท้าเบาะ) ต้าบลซับสมอ

ทอด อ้าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

136. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ (น.บึงสามพัน) 0.175  - 0.175  
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อซอยกิจมงคล 1 ต้าบลซับสมอทอด อ้าเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ ์

   

137. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสวรรคโลก 0.168  - 0.168  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยข้างบ้านนายกสมชาติ ลิมปะพันธุ์ 

ต้าบลในเมือง อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
   

138. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสวรรคโลก 0.169  - 0.169  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอย 2 ถนนประชาสรรค์ ต้าบลในเมือง 

อ้าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
   

139. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสวรรคโลก 0.075  - 0.075  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหลังสถานีดับเพลิง ต้าบลในเมือง อ้าเภอ

สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
   

140. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด 0.340 - 0.340 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อถนนอะมีนาอุทิศ (หลังเทศบาลนครแม่

สอด) ต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
   

141. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก าแพงเพชร  0.530  -  0.530  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อโค้งลานน้้ามันดิบ ต้าบลหนองปลิง อ้าเภอ

เมือง จังหวัดก้าแพงเพชร 
   

142. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี 0.164  0.164 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อนิลรัตน์ ซอย 1 ต้าบลท่าโรง อ้าเภอวิเชียร

บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   

143. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน (น.ทับคล้อ)   0.999  -   0.999  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อจากซอยบ้านแขกถึงหมู่บ้านทิพวรรณ 

ต้าบลทับคล้อ อ้าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-108 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.1 ปรับปรุงเส้นท่อท่ีช้ารุดและเสื่อมสภาพ 
  เงินรายได ้

  รวมทั้งสิ้น 448  โครงการ วงเงิน 388.783 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
144. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร 0.280 - 0.280 

  - งานปรับปรุงเส้นท่อวัดคลองคะเชนทร์ อ้าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร    
145. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.161   0.161  

  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 4 หมู่ 2 ต้าบลหาดเสี้ยว 
อ้าเภอศรีสัชนาลัย อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   

146. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.081  - 0.081  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าฌาปณสถาน ถึง ท้ายซอยชมปรีดา 

หมู่ 2 ต้าบลหาดเสี้ยว อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

147. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย  0.074  -  0.074  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอย 12 หมู่ 6 ต้าบลป่าง้ิว อ้าเภอศรีสัช

นาลัย อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

148. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.315   0.315  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อสะพานปูนท่าชัย ถึง ซอยเทศบาล 1 หมู่ 

4-5 ต้าบลศรีสัชนาลัย อ้าเภอศรีสชันาลัย จังหวัดสโุขทัย 
   

149. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 0.293   0.293  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 9/1 ถึง ซอย เทศบาล 11 

หมู่ 4 ต้าบลศรีสัชนาลัย  อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

150. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย (น.ท่าชัย) 0.466  - 0.466  
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยบ้านไผ่ตะล่อม หมู่ 10 ต้าบลท่าชัย 

อ้าเภอศรีสัชนาลัย อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

151. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย (น.ท่าชัย) 0.155 - 0.155 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 7 หมู่ 4 ต้าบลท่าชัย อ้าเภอ

ศรีสัชนาลยั อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

152. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม 0.138 - 0.138 
 

 
- งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านรุกขมูล หมู่ 11 ต้าบลทุ่งเสลี่ยม 
อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 

   

153. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาลาดยาว 0.109 - 0.109 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อบ้านดอนปอ หมู่ 4  ต้าบลลาดยาว อ้าเภอ

ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
   

154. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย 1.209 - 1.209 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อซอยเทศบาล 13 ถึง ซอย เทศบาล 16   

(ริมน้้า) หมู่ 4-1 ต้าบลศรีสัชนาลัย  อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย 

   

155. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย (น.ท่าชัย) 1.141 - 1.141 
  - งานปรับปรุงเส้นท่อริมน้า้ สนง.พืชสวนท่าชัย ถึง สะพานปูน

ท่าชัย หมู่ 4-11 ต้าบลท่าชัย  อ้าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
   

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 155 โครงการ 52.409 - 52.409 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-109 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.2 งานจ้างส้ารวจน้้าสญูเสียเชิงรุก ALC 
   รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ วงเงิน 100.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.ข. 1 - 10.000 10.000 
2. กปภ.ข. 2 กปภ.ข. 2 - 10.000 10.000 
3. กปภ.ข. 3 กปภ.ข. 3 - 10.000 10.000 
4. กปภ.ข. 4 กปภ.ข. 4 - 10.000 10.000 
5. กปภ.ข. 5 กปภ.ข. 5 - 10.000 10.000 
6. กปภ.ข. 6 กปภ.ข. 6 - 10.000 10.000 
7. กปภ.ข. 7 กปภ.ข. 7 - 10.000 10.000 
8. กปภ.ข. 8 กปภ.ข. 8 - 10.000 10.000 
9. กปภ.ข. 9 กปภ.ข. 9 - 10.000 10.000 
10. กปภ.ข. 10 กปภ.ข. 10 - 10.000 10.000 

  รวม 10 โครงการ - 100.000 100.000 
 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.3 งานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมน้้าสูญเสยีเชิงรุก 

  รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ วงเงิน 100.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.ข. 1 - 10.000 10.000 
2. กปภ.ข. 2 กปภ.ข. 2 - 10.000 10.000 
3. กปภ.ข. 3 กปภ.ข. 3 - 10.000 10.000 
4. กปภ.ข. 4 กปภ.ข. 4 - 10.000 10.000 
5. กปภ.ข. 5 กปภ.ข. 5 - 10.000 10.000 
6. กปภ.ข. 6 กปภ.ข. 6 - 10.000 10.000 
7. กปภ.ข. 7 กปภ.ข. 7 - 10.000 10.000 
8. กปภ.ข. 8 กปภ.ข. 8 - 10.000 10.000 
9. กปภ.ข. 9 กปภ.ข. 9 - 10.000 10.000 
10. กปภ.ข. 10 กปภ.ข. 10 - 10.000 10.000 

  รวม 10 โครงการ - 100.000 100.000 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-110 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.4 ปรับปรุงและติดตั้งระบบ DMA 
  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ    
      

 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้้าผู้ใช้น้้าท่ีมีอายุเกิน 10 ปี (ขนาด 1/2 นิ้ว) 

  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 99.609 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านบึง จ้านวน 800 เครื่อง 1.176 3.920 5.096 
2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนัสนิคม จ้านวน 800 เครื่อง 1.176 3.234 4.410 
3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาศรีราชา จ้านวน 800 เครื่อง 1.176 3.920 5.096 
4. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาแหลมฉบัง จ้านวน 800 เครื่อง 1.176 4.900 6.076 
5. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบางคล้า จ้านวน 800 เครื่อง 1.176 3.920 5.096 
6. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนมสารคาม จ้านวน 500 เครื่อง 0.735 0.882 1.617 
7. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบ้านฉาง จ้านวน 800 เครื่อง 1.176 4.900 6.076 
8. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปากน้้าประแสร์ จ้านวน 500 เครื่อง 0.735 3.136 3.871 
9. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุร ีจ้านวน 800 เครื่อง 1.176 4.900 6.076 
10. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาขลุง จ้านวน 500 เครื่อง 0.735 1.960 2.695 
11. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาตราด จ้านวน 500 เครื่อง 0.735 2.450 3.185 
12. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาคลองใหญ่ จ้านวน 250 เครื่อง 0.368 0.294 0.662 
13. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว จ้านวน 600 เครื่อง 0.882 1.470 2.352 
14. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาวัฒนานคร จ้านวน 500 เครื่อง 0.735 0.980 1.715 
15. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ จ้านวน 600 เครื่อง 0.882 0.882 1.764 
16. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบรุี จ้านวน 800 เครื่อง 1.176 3.136 4.312 
17. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขากบินทร์บุรี จ้านวน 500 เครื่อง 0.735 0.784 1.519 

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 17 โครงการ 15.950 45.668 61.618 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-111 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้้าผู้ใช้น้้าท่ีมีอายุเกิน 10 ปี (ขนาด 1/2 นิ้ว) 
  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 99.609 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาบ้านไผ ่จ้านวน 297 เครื่อง 0.281 0.731 1.012 
2. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ จ้านวน 402 เครื่อง 0.381 0.991 1.372 
3. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาหนองเรือ จ้านวน 106 เครื่อง 0.100 0.260 0.360 
4. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาเมืองพล จ้านวน 117 เครื่อง 0.111 0.287 0.398 
5. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากาฬสินธุ ์จ้านวน 320 เครื่อง 0.303 0.787 1.090 
6. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากุฉินารายณ ์จ้านวน 71 เครื่อง 0.067 0.173 0.240 
7. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสมเด็จ จ้านวน 136 เครื่อง 0.129 0.334 0.463 
8. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขามหาสารคาม จ้านวน 1,160 เครื่อง 1.100 2.859 3.959 
9. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาพยัคฆภมูิพิสัย จ้านวน 274 เครื่อง 0.260 0.675 0.935 
10. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชัยภูม ิจ้านวน 1,153 เครื่อง 1.094 2.844 3.938 
11. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาหนองบัวแดง จ้านวน 27 เครื่อง 0.025 0.065 0.090 
12. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด จ้านวน 627 เครื่อง 0.595 1.546 2.141 
13. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาโพนทอง จ้านวน 105 เครื่อง 0.099 0.257 0.356 
14. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสุวรรณภูม ิจ้านวน 140 เครื่อง 0.132 0.342 0.474 

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 14 โครงการ 4.677 12.151 16.828 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-112 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้้าผู้ใช้น้้าท่ีมีอายุเกิน 10 ปี (ขนาด 1/2 นิ้ว) 
  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 99.609 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอุบลราชธาน ีจ้านวน 300 เครื่อง 0.470 - 0.470 
2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จ้านวน 150 เครื่อง 0.235 - 0.235 
3. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเดชอุดม จ้านวน 150 เครื่อง 0.235 - 0.235 
4. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเขมราฐ จ้านวน 150 เครื่อง 0.235 - 0.235 
5. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอ้านาจเจรญิ จ้านวน 200 เครื่อง 0.313 - 0.313 
6. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขายโสธร จ้านวน 200 เครื่อง 0.313 - 0.313 
7. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเลิงนกทา จ้านวน 150 เครื่อง 0.235 - 0.235 
8. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามหาชนะชัย จ้านวน 150 เครื่อง 0.235 - 0.235 
9. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาบรุีรมัย์ จ้านวน 250 เครื่อง 0.391 - 0.391 
10. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก จ้านวน 150 เครือ่ง 0.235 - 0.235 
11. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาล้าปลายมาศ จ้านวน 150 เครื่อง 0.235 - 0.235 
12. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขานางรอง จ้านวน 150 เครื่อง 0.235 - 0.235 
13. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาละหานทราย จ้านวน 100 เครื่อง 0.157 - 0.157 
14. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร์ จา้นวน 250 เครื่อง 0.391 - 0.391 
15. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศีขรภูมิ จา้นวน 100 เครื่อง 0.157 - 0.157 
16. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขารัตนบรุี จ้านวน 100 เครื่อง 0.157 - 0.157 
17. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จ้านวน 250 เครื่อง 0.391 - 0.391 
18. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขากันทรลักษณ์ จ้านวน 100 เครื่อง 0.157 - 0.157 
19. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร จ้านวน 100 เครื่อง 0.157 - 0.157 
20. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหารสังขะ จ้านวน 150 เครื่อง 0.235 - 0.235 

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 20 โครงการ 5.169 - 5.169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-113 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.5 งานเปลี่ยนมาตรวัดน้้าผู้ใช้น้้าท่ีมีอายุเกิน 10 ปี (ขนาด 1/2 นิ้ว) 
  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 99.609 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครสวรรค์ จ้านวน 500 เครื่อง 0.514 - 0.514 
2. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาท่าตะโก จ้านวน 600 เครื่อง 0.616 - 0.616 
3. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาลาดยาว จ้านวน 450 เครื่อง 0.462 - 0.462 
4. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพยุหะคีรี จา้นวน 600 เครื่อง 0.616 - 0.616 
5. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชัยนาท จ้านวน 600 เครื่อง 0.616 - 0.616 
6. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุทัยธาน ีจ้านวน 124 เครื่อง 0.127 - 0.127 
7. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาก้าแพงเพชร จ้านวน 1,400 เครื่อง 1.438 - 1.438 
8. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี จ้านวน 300 เครื่อง 0.308 - 0.308 
9. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตาก จ้านวน 1,300 เครื่อง  1.335 - 1.335 
10. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาแม่สอด จ้านวน 950 เครื่อง 0.976 - 0.976 
11. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสุโขทัย จ้านวน 1,300 เครื่อง 1.335 - 1.335 
12. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาทุ่งสเลี่ยม จ้านวน 150 เครื่อง 0.154 - 0.154 
13. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสา้โรง จ้านวน 200 เครื่อง 0.205 - 0.205 
14. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสวรรคโลก จ้านวน 300 เครื่อง 0.308 - 0.308 
15. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย จ้านวน 400 เครื่อง 0.411 - 0.411 
16. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาอุตรดติถ์ จ้านวน 200 เครื่อง 0.205 - 0.205 
17. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิษณุโลก จ้านวน 1,450 เครื่อง 1.489 - 1.489 
18. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครไทย จา้นวน 400 เครื่อง 0.411 - 0.411 
19. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพิจิตร จ้านวน 1,300 เครื่อง 1.335 - 1.335 
20. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก จ้านวน 300 เครื่อง 0.308 - 0.308 
21. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน จ้านวน 450 เครื่อง 0.462 - 0.462 
22. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ จ้านวน 800 เครื่อง 0.822 - 0.822 
23. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก จ้านวน 600 เครื่อง 0.616 - 0.616 
24. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนแดน จ้านวน 200 เครื่อง 0.205 - 0.205 
25. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหนองไผ่ จ้านวน 300 เครื่อง 0.308 - 0.308 
26. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จ้านวน 400 เครื่อง 0.411 - 0.411 

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 26 โครงการ 15.994 - 15.994 
  รวมท้ังหมด จ านวน 77 โครงการ 41.790 57.819 99.609 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-114 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.6 ปรับปรุงอุปกรณต์ิดตั้งและมาตรวัดน้า้ขนาด 1 น้ิว-8 น้ิว 
  รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ วงเงิน 3.134 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 2 กปภ.ข. 2 - 1.342 1.342 
  กปภ.ข. 2 ทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ - 1.342 1.342 

1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ - 0.256 0.256 
2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาจันด ี - 0.131 0.131 
3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาบ้านตาขุน - 0.092 0.092 
4. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาชะอวด - 0.040 0.040 
5. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาไชยา - 0.092 0.092 
6. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาอ่าวลึก - 0.068 0.068 
7. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาคลองท่อม - 0.156 0.156 
  กปภ.ข. 4 ทั้งหมด จ านวน 7 โครงการ - 0.835 0.835 

1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาน้้าพอง - 0.131 0.131 
2. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาเมืองพล - 0.109 0.109 
3. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากาฬสินธุ ์ - 0.625 0.625 
4. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาพยัคฆภมูิพิสัย - 0.092 0.092 
  กปภ.ข. 6 ทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ - 0.957 0.957 
  รวมท้ังหมด จ านวน 12 โครงการ - 3.134 3.134 

 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.7 ล้างมาตรวดัน้้าตามวาระ ขนาด 1/2”-1” 

  รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ วงเงิน 3.001 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาเกาะสมุย - 0.525 0.525 
2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขานครศรีธรรมราช - 0.375 0.375 
3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาบ้านนาสาร - 0.375 0.375 
4. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาพังงา - 0.330 0.330 
5. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาคลองท่อม - 0.330 0.330 
6. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาไชยา - 0.338 0.338 
7. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาบ้านตาขุน - 0.338 0.338 
8. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาขนอม - 0.390 0.390 
  กปภ.ข. 4 ทั้งหมด จ านวน 8 โครงการ - 3.001 3.001 

 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-115 

ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.8 งานติดตั้งมาตรวัดน้้าดิบ 
  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ    
      

 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.9 งานติดตั้งและเปลี่ยนมาตรวัดน้้าหลัก 

  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
  ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ    
      

 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.10 โครงข่ายควบคุมการจ่ายน้้าด้วยเทคโนโลยี IoT 

   รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 20.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กทป. โครงการโครงข่ายควบคมุการจ่ายน้้าด้วยเทคโนโลยี loTs 20.000 - 20.000 
  รวม 1 โครงการ 20.000 - 20.000 

 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.11 โครงการน้าเข้าข้อมูล Data Logger กปภ.สาขา เข้าใช้งานระบบบริหาร

จัดการน้้าสูญเสีย 
   รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 20.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กทป. โครงการน้าเข้าข้อมูล Data Logger กปภ.สาขา เข้าใช้งาน

ระบบบรหิารจดัการน้้าสูญเสีย 
20.000 - 20.000 

  รวม 1 โครงการ 20.000 - 20.000 
*มติคณะกรรมการก้ากับดูแลระบบสารสนเทศ กปภ. (ITSC) ครั้งที่ 7/2563 ให้ยกเลิกและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบจ่ายน้้าของกปภ.สาขา ตัวช้ีวัด 22 แห่ง ตามบันทึกที่ มท 55030-1/366 ลว. 16 พ.ย. 2563 เรื่อง
ปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจ้าปีงบประมาณ 2564 ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 

 2.1.12 โครงการขยายผลการเช่ือมโยงข้อมูล SCADA DMA GIS เพื่อการบริหาร
จัดการอัตราการไหลและแรงดัน 

  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 14.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กทป. โครงการขยายผลการเชื่อมโยงข้อมูล SCADA DMA GIS เพื่อ

การบริหารจัดการอัตราการไหลและแรงดัน 
14.000 - 14.000 

  รวม 1 โครงการ 14.000 - 14.000 
*มติคณะกรรมการก้ากับดูแลระบบสารสนเทศ กปภ. (ITSC) ครั้งท่ี 7/2563 ให้ยกเลิกและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบจ่ายน้้าของกปภ.สาขา ตัวช้ีวัด 22 แห่ง ตามบันทึกที่ มท 55030-1/366 ลว. 16 พ.ย. 2563 เรื่อง
ปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจ้าปีงบประมาณ 2564 ของสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 

 LM 2.1 : บริหารจัดการน้ าสูญเสียเชิงกายภาพ 
 2.1.13 โครงการ Smart AMI 

  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 20.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กทป. โครงการ Smart AMI 20.000 - 20.000 
  รวม 1 โครงการ 20.000 - 20.000 

*ปรับลดวงเงินจากเดิม 40.000 ล้านบาท เป็นจ้านวน 20.000 ล้านบาท ตามบันทึกท่ี มท 55030-1/366 ลว. 16 พ.ย. 2563 เรื่อง
ปรับปรุงงบประมาณลงทุนประจ้าปีงบประมาณ 2564 ของสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ S2 บริหารจัดการน้ าสูญเสียรายพ้ืนที่ 
 LM 2.3 : ยกระดับการบริหารจัดการน้ าสูญเสียในเขตพ่ืนที่ Critical 

 2.3.1 งานจ้างบริหารจัดการน้้าสูญเสีย 
  รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ วงเงิน 1,319.672 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาชลบุร ี 52.000 49.000 101.000 
2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา 39.000 50.000 89.000 
  รวม กปภ.ข. 1 ทั้งหมด จ านวน 2 โครงการ 91.000 99.000 190.000 

1. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปทุมธานี - รังสิต - คลองหลวง - ธัญบุรี 88.000 90.000 178.000 
2. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา 26.000 37.000 63.000 
  รวม กปภ.ข. 2 ทั้งหมด จ านวน 2 โครงการ 114.000 127.000 241.000 

1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาอ้อมน้อย-สามพราน-สมุทรสาคร-นครปฐม 91.000 60.000 151.000 
2. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาเพชรบุร ี 32.000 25.000 57.000 
3. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาราชบุรี-สมุทรสงคราม 37.200 34.000 71.200 
  รวม กปภ.ข. 3 ทั้งหมด จ านวน 3 โครงการ 160.20 119.000 279.200 

1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 34.000 36.000 70.000 
2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาภูเก็ต 20.000 35.000 55.000 
  รวม กปภ.ข. 4 ทั้งหมด จ านวน 2 โครงการ 54.000 71.000 125.000 

1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสงขลา-หาดใหญ ่ 52.000 43.000 95.000 
  รวม กปภ.ข. 5 ทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ 52.000 43.000 95.000 

1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาขอนแก่น 41.000 45.000 86.000 
  รวม กปภ.ข. 6 ทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ 41.000 45.000 86.000 

1. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธาน ี 50.000 38.000 88.000 
  รวม กปภ.ข. 7 ทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ 50.000 38.000 88.000 

1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาบรุีรมัย ์ 13.750 - 13.750 
2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสุรินทร ์ 14.308 - 14.308 
3. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามุกดาหาร 20.960 - 20.960 
4. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาอุบลราชธาน ี 38.000 36.000 74.000 
  รวม กปภ.ข. 8 ทั้งหมด จ านวน 4 โครงการ 87.018 36.000 123.018 

1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม ่ 47.454 45.000 92.454 
  รวม กปภ.ข. 9 ทั้งหมด จ านวน 1 โครงการ 47.454 45.000 92.454 
  รวมท้ังหมด 17 โครงการ 696.672 623.000 1,319.672 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-118 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปากน้ าประแสร ์ 6.000 - 6.000 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด กปภ.สาขาปากน้้าประแสร ์    

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพัทยา (พ) 7.500 - 7.500 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด กปภ.สาขาพัทยา (พ)    

3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาปราจีนบุรี 6.200 - 6.200 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด กปภ.สาขาปราจีนบุร ี    

4. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนมสารคาม 6.000 - 6.000 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด กปภ.สาขาพนมสารคาม    

5. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาพนัสนิคม 10.000 - 10.000 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด กปภ.สาขาพนัสนิคม    

6. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาขลุง 2.500 - 2.500 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด กปภ.สาขาขลุง    

7. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาอรัญประเทศ 4.500 - 4.500 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด กปภ.สาขาอรัญประเทศ    
  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 7 โครงการ 42.700 - 42.700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-119 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาเพชรบุรี (น.นายาง) 3.300 - 3.300 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.
สาขาเพชรบุรี หน่วยบริการนายาง หมู่บ้านหัวเกาะ ต้าบลดอน
ขุนห้วย อ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี 

   

2. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาเลาขวัญ (ส.แม่ข่ายเลาขวัญ) 2.500 - 2.500 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.
สาขาเลาขวัญ สถานีผลิตน้้าแม่ข่ายเลาขวัญ ต้าบลเลาขวัญ
อ้าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

   

3. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาปราณบุรี (ส.ผลิตน้ าเขาเสวยราชย์) 6.600 - 6.600 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 
กปภ.สาขาปราณบุรี สถานีผลิตน้้าเขาเสวยราชย์ ต้าบลทับใต้
อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   

4. กปภ.ข. 3 กปภ.สาขาสวนผ้ึง (ส.แม่ข่ายชฎัป่าหวาย) 1.000 - 1.000 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan ปี 2564 กปภ.
สาขาสวนผึ้ง สถานีแม่ข่ายชัฎป่าหวาย ต้าบลท่าเคย อ้าเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

   

  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 4 โครงการ 13.400 - 13.400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-120 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฏร์ธาน ี 7.174 - 7.174 

  
- งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขา   
สุราษฎร์ธานี (ช้ันพิเศษ) ต้าบลมะขามเตี้ย อ้าเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฏร์ธาน ี 0.306 - 0.306 

  

- งานเช่ือมโยงระบบ SCADA ของ โรงกรองน้้า กม.5 และ โรง
กรองน้้าบ้านนาทราย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
(ช้ันพิเศษ) ต้าบลมะขามเตี้ย อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด   
สุราษฎร์ธานี 

   

3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาท้ายเหมือง 1.140 - 1.140 

  

- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 
(Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง ต้าบลท้ายเหมือง อ้าเภอท้ายเหมือง 
จังหวัดพังงา 

   

4. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาหลังสวน 1.012 - 1.012 

  

- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 
(Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาหลังสวน ต้าบลขันเงิน อ้าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

   

5. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาจันดี 0.641 - 0.641 

  
-  งานจัดซื้อพร้อมติดตั้ งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 
(Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาจันดี ต้าบลจันดี อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   

6. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาท่าแซะ (น.มาบอ ามฤต) 1.064 - 1.064 

  

- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 
(Programmable Logic Controller : PLC) การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาท่าแซะ (น.มาบอ้ามฤต) ต้าบลท่าแซะ อ้าเภอท่า
แซะ จังหวัดชุมพร 

   

  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 6 โครงการ 11.337 - 11.337 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-121 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสงขลา 1.500 - 1.500 

  
- งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี สถานีเพิ่มแรงดันท่านางหอม 
ต้าบลน้้าน้อย อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

2. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 3.800 - 3.800 

  
- งานปรับปรุงระบบผลิตน้้า สถานีผลิตน้้าฟ้าแสง ต้าบล
หาดใหญ่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

3. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสะเดา 1.200 - 1.200 

  
- งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้้าดิบ สถานี
ผลิตน้้าควนพลา ต้าบลสะเดา อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

   

4. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาสงขลา 3.500 - 3.500 

  
- งานติดตั้งระบบก้าจัดแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้้าส้านักงาน 
ต้าบลเขารูปช้าง อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

   

5. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาพังลา 0.800 - 0.800 

  
- งานปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้้า ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. 
สถานีผลิตน้้าส้านักงาน ต้าบลพังลา อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

   

6. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขากันตัง (น.สิเกา-ปากเมง) 0.500 - 0.500 

  
- งานก่อสร้างสระพักตะกอน สถานีผลิตน้้าปากเมง ต้าบลไม้
ฝาด อ้าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

   

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 6 โครงการ 11.300 - 11.300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-122 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาน้ าพอง (น.แมข่่าย) 1.270 - 1.270 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขาน้้า
พอง สถานีผลิตน้้าอุบลรัตน์ และสถานีผลิตน้้า Mobile plant 

   

2. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขากระนวน (น.ค าใหญ่,น.หนองกุงศรี ) 1.000 - 1.000 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan หน่วยบริการ
ค้าใหญ่ หน่วยบริการหนองกุงศรี 

   

3. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาหนองเรือ (น.ดอนโมง,น.ภูเวียง) 1.330 - 1.330 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขา
หนองเรือ หน่วยบริการดอนโมงและหน่วยบริการภูเวียง 

   

4. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาชุมแพ    1.790 - 1.790 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขา  
ชุมแพ 

   

5. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสมเด็จ (น.แมข่่าย,น.นามน,น.สหัสขันธ์) 2.135 - 2.135 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขา
สมเด็จ และหน่วยบริการ 

   

6. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาโพนทอง (น.แมข่่าย,น.เสลภมู,ิน.พนมไพร) 2.095 - 2.095 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขา
โพนทองและหน่วยบริการ 

   

7. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาภูเขียว (น.บ้านแท่น) 1.982 - 1.982 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาด Water Safety Plan กปภ.สาขา   
ภูเขียว หน่วยบริการบ้านแท่น 

   

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 7 โครงการ 11.602 - 11.602 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-123 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาปี 18.000 - 18.000 
 

 
- ก่อสร้างอาคารผลิตน้้าขนาด 100 ลบ.ม/ชม. (ดงเมือง) พร้อม
ประสานระบบจ่ายน้้า ต้าบลกุมภวาปี อ้าเภอกุมภวาปี จังหวัด
อุดรธาน ี

   

2. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ.) 3.000 - 3.000 
 

 

- งานปรับปรุงระบบกรองพร้อมเปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรอง 
ระบบผลิตขนาด 1,000 ลบ.ม./ชม และจัดท้าระบบสูบน้้าทิ้ง
จากสระพักตะกอนกลับมาผลิตใหม่ และระบบจ่ายสารเคมี     
(ส.บ้านถ่อน) 

   

3. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง (เพ็ญ-บ้านธาตุ) 8.000 - 8.000 
 

 
- ปรับปรุงระบบผลิตน้้าขนาด 100  ลบ.ม/ชม. เป็น 150  ลบ.ม/
ชม., ก่อสร้างถังน้้าใส ขนาด 1,000 ลบ.ม ต้าบลบ้านธาตุ อ้าเภอ
เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

   

4. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเชียงคาน (น.ปากชม) 1.000 - 1.000 
 

 
- ติดตั้งระบบท่อกวนผสมเร็ว , ปรับปรุงรื้อเปลี่ยนประตูน้้า พร้อม
ปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.      
(น.ปากชม) 

   

5. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) 1.500 - 1.500 
 

 
- งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้้ากรอง , เปลี่ยนกรวดกรอง-ทราย
กรองพร้อมรื้อเปลี่ยนประตูน้้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี 
ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จ้านวน 2 โรงกรอง (น.ท่าอุเทน) 

   

6. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 4.000 - 4.000 
 

 
- ก่อสร้างอาคารสา้นักงาน ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 

   

7. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.หนองหาน) 2.000 - 2.000 
 

 

- งานปรับปรุงเพิ่มก้าลังผลิตโรงกรองน้้า ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. 
เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง
ขนาด 90 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อม
ตู้สวิทซ์ควบคุม จ้านวน 1 ชุด (แรงต่้า) จัดหาและติดตั้งเครื่อง
สูบน้้าแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม 
จ้านวน 1 ชุด (แรงสูง) พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี พร้อม
เปลี่ยนเส้นท่อในระบบ (น.หนองหาน) ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. 
จ้านวน 2 โรงกรอง (น.ท่าอุเทน) 

   

8. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาด่านซ้าย 7.000 - 7.000 
 

 
- ปรับปรุงเพิ่มก้าลังผลิตขนาด 110 ลบ.ม./ชม. เป็น 140 ลบ.ม./
ชม. ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

   

9. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านผือ (น.น้ าโสม) 2.000 - 2.000 
 

 
- ปรับปรุงสถานีจ่ายน้้าบ้านนางัว ต้าบลนางัว อ้าเภอน้้าโสม 
จังหวัดอุดรธานี 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-124 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
10. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภ ู 0.800 - 0.800 

 
 

- งานรื้อเปลี่ยนประตูน้้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี 
ระบบผลิตขนาด 300 ลบ.ม./ชม. (ส.ห้วยเหล่ายาง) 

   

11. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองคาย 14.500 - 14.500 
 

 
- วางท่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง-จ่ายน้้า ต้าบลมีชัย อ้าเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

   

12. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาปี (น.วังสามหมอ) 2.000 - 2.000 
 

 

- งานปรับปรุงเพิ่มก้าลังผลิตโรงกรองน้้า ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. 
เป็น 75 ลบ.ม./ชม. , จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง
ขนาด 90 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 ม. ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อม
ตู้สวิทซ์ควบคุม จ้านวน 1 ชุด (น.วังสามหมอ) 

   

13. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาธาตุพนม (น.นาแก) 1.200 - 1.200 
 

 

- งานปรับปรุงเพิ่มก้าลังผลิตโรงกรองน้้า ขนาด 80 ลบ.ม./ชม. 
เป็น 100 ลบ.ม./ชม. ,จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง
ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 40 ม.ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อม
ตู้สวิทซ์ควบคุม จ้านวน 1 ชุด (น.นาแก) 

   

14. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.หนองวัวซอ) 0.600 - 0.600 
 

 
- งานรื้อเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้้า และรื้อเปลี่ยนประตูน้้าระบาย
ตะกอน (น.หนองวัวซอ) 

   

15. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ.) 2.500 - 2.500 
 

 
- งานปรับปรุงประตูระบายตะกอนแบบหัวขับลมและประตูน้้า
โรงกรองแบบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี (ส.บ้าน
นิคม) 

   

16. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาโพนพิสัย (น.โซ่พิสัย) 1.000 - 1.000 
 

 

- งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้้ากรอง , เปลี่ยนกรวดกรอง-ทราย
กรองพร้อมรื้อเปลี่ยนประตูน้้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี 
พร้อมปรับปรุงโรงกรอง ระบบผลิต ขนาด 30 ลบ.ม./ชม.       
(น.โซ่พิสัย) 

   

17. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.โนนสัง) 0.800 - 0.800 
 

 
- งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้้ากรอง , เปลี่ยนกรวดกรอง-ทราย
กรองพร้อมรื้อเปลี่ยนประตูน้้า พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี 
ระบบผลิตขนาด 50 ลบ.ม./ชม. (น.โนนสัง) 

   

18. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านผือ (น.น้ าโสม) 0.800 - 0.800 
 

 
- งานปรับปรุงระบบท่อทางดูดแบบทุ่นลอย พร้อมติดตั้งระบบ
เติมอากาศในน้้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้้าดิบ (น.น้้าโสม) 

   

19. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสกลนคร (แมข่่าย) 0.800 - 0.800 
 

 
- งานติดตั้งระบบเติมอากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้้าดิบ และ
ปรับปรุงเครื่องจ่ายสารเคมี (แม่ข่าย) 
 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-125 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
20. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง (น.พิบูลย์รักษ์) 0.400 - 0.400 

  
- งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมีและรื้อเปลี่ยนประตูน้้า ระบบ
ผลิตขนาด 30 ลบ.ม./ชม. (2 โรง) (น.พิบูลย์รักษ์) 

   

  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 20 โครงการ 71.900 - 71.900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-126 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่ายและน.ค้อวัง) 2.500 - 2.500 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาดโรงกรองน้้าแม่ข่ายมหาชนะชัย ต้าบล
ฟ้าหยาด อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร, หน่วยบริการค้อวัง 
ต้าบลค้อวัง อ้าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 

   

2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แมข่า่ยและน.บุณฑริก) 2.000 - 2.000 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาดโรงกรองน้้าแม่ข่ายพิบูลมังสาหาร 
ต้าบลพิบูล อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี , หน่วย
บริการบุณฑริก ต้าบลบัวงาม อ้าเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 

   

3. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสังขะ (แมข่่าย,น.ภสูิงห,์น.กาบเชิง,ส.ขุขนัธ์) 1.900 - 1.900 

  

- โครงการจัดการน้้าสะอาดโรงกรองน้้าแม่ข่ายสังขะ หมู่  1 
ถนนสังขะ-บัวเชด ต้าบลบ้านซบ อ้าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ , 
หน่วยบริการภูสิงห์ ต้าบลห้วยติ๊กชู อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
, หน่วยบริการกาบเชิง ต้าบลกาบเชิง อ้าเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร์ และสถานีจ่ายน้้าขุขันธ์ ต้าบลห้วยเหนือ อ้าเภอขุขันธ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

   

4. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่ายและน.หนองกี)่ 2.200 - 2.200 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาดโรงกรองน้้าแม่ข่ายนางรอง ต้าบล
นางรอง อ้าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ , หน่วยบริการหนองกี่ 
ต้าบลทุ่งกระเต็น อ้าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

5. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขารัตนบุรี (น.ท่าตูม) 1.000 - 1.000 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาดโรงกรองน้้าหน่วยบริการท่าตูม 
ต้าบลท่าตูม อ้าเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

   

6. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาสตึก (แมข่่ายและน.พทุไธสง) 0.700 - 0.700 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาดโรงกรองน้้าแม่ข่ายสตึก ต้าบลนิคม 
อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, หน่วยบริการพุทไธสง ต้าบลบ้าน
จาน อ้าเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

7. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาล าปลายมาศ 0.400 - 0.400 

  
- โครงการจัดการน้้าสะอาดโรงกรองน้้าแม่ข่ายล้าปลายมาศ 
ต้าบลล้าปลายมาศ อ้าเภอล้าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 7 โครงการ 10.700 - 10.700 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-127 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาพะเยา 10.000 - 10.000 

  
- งานปรับปรุงถังตกตะกอน ต้าบลเวียง อ้าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

   

2. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาพะเยา 25.000 - 25.000 

  
- งานปรับปรุงถังกรอง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา กปภ.
สาขาพะเยา 

   

3. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาพะเยา 2.000 - 2.000 

  
- งานก่อสร้างอาคารพร้อมระบบเติมคลอรีน ที่สถานีจ่ายน้้าเพิ่ม
แรงดัน (บ้านแม่กา หนองแก้ว) ต้าบลแม่กา อ้าเภอเมืองพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

   

4. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.750 - 0.750 

  
- งานปรับปรุงคุณภาพน้้าในบ่อ Grit Chamber สถานีผลิตน้้า
แม่กวง ต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

   

5. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) 0.500 - 0.500 

  
- งานติดตั้งระบบ Intermediate-Chlorination สถานีผลิตน้้า
อุโมงค์ ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

6. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแพร่ 1.000 - 1.000 

  
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารโพลิเมอร์ ต้าบลในเวียง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

   

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 6 โครงการ 39.250 - 39.250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-128 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
   รวมทั้งสิ้น 70 โครงการ วงเงิน 216.939 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 1.150 - 1.150 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan :WSP)    

2. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก 0.800 - 0.800 
  -  โครงการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan :WSP)    

3. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก 0.600 - 0.600 
  -  โครงการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan :WSP)    

4. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาสวรรคโลก 0.400 - 0.400 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan :WSP)    

5. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาตะพานหิน 0.600 - 0.600 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan :WSP)    

6. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาพยุหะคีรี 0.600 - 0.600 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan :WSP)    

7. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขานครไทย 0.600 - 0.600 
  - โครงการจัดการน้้าสะอาด (Water Safety Plan :WSP)    
  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 7 โครงการ 4.750 - 4.750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-129 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
   งานซ่อมบ ารุงระบบประปาและอาคาร    

1. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาชลบุรี (พ) - 0.524 0.524 
2. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพัทยา (พ) - 7.044 7.044 
3. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบ้านบึง - 1.251 1.251 
4. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพนัสนิคม - 0.260 0.260 
5. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาศรรีาชา - 0.716 0.716 
6. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาแหลมฉบัง - 0.809 0.809 
7. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบางปะกง - 0.360 0.360 
8. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบางคล้า - 0.259 0.259 
9. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพนมสารคาม - 0.078 0.078 
10. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบ้านฉาง - 0.108 0.108 
11. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาปากน้้าประแสร ์ - 0.117 0.117 
12. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาจันทบุร ี - 2.066 2.066 
13. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาขลุง - 0.674 0.674 
14. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาตราด - 0.009 0.009 
15. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาคลองใหญ ่ - 0.060 0.060 
16. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาสระแก้ว - 0.117 0.117 
17. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาอรัญประเทศ - 0.959 0.959 
18. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาปราจีนบรุ ี - 0.436 0.436 
19. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขากบินทร์บุร ี - 0.062 0.062 

  
รวม งานซ่อมบ ารุงระบบประปาและอาคาร กปภ.ข. 1 

จ านวน 19 โครงการ 
- 15.909 15.909 

   งานเปลี่ยนทรายกรอง    
1. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพัทยา (พ) - 0.366 0.366 
2. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบ้านบึง - 0.562 0.562 
3. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพนัสนิคม - 0.410 0.410 
4. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาศรรีาชา - 0.697 0.697 
5. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาอรัญประเทศ - 0.023 0.023 
  รวม งานเปลี่ยนทรายกรอง กปภ.ข. 1 จ านวน 5 โครงการ - 2.058 2.058 
   งานก าจัดตะกอน    

1. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาชลบุรี (พ) - 2.703 2.703 
2. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพัทยา (พ) - 4.286 4.286 
3. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบ้านบึง - 1.858 1.858 
4. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพนัสนิคม - 1.676 1.676 
5. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาศรรีาชา - 1.782 1.782 
6. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาแหลมฉบัง - 0.529 0.529 
7. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบางคลา้ - 1.361 1.361 
8. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพนมสารคาม - 0.876 0.876 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-130 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
9. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบ้านฉาง - 1.400 1.400 
10. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาปากน้้าประแสร ์ - 0.860 0.860 
11. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาจันทบุร ี - 0.495 0.495 
12. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาขลุง - 0.107 0.107 
13. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาตราด - 0.496 0.496 
14. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาคลองใหญ ่ - 0.099 0.099 
15. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาสระแก้ว - 0.633 0.633 
16. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาวัฒนานคร - 0.524 0.524 
17. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาอรัญประเทศ - 0.711 0.711 
18. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาปราจีนบรุ ี - 0.826 0.826 
19. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขากบินทร์บุร ี - 0.150 0.150 
  รวม งานก าจัดตะกอน กปภ.ข. 1 จ านวน 19 โครงการ - 21.372 21.372 
  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 43 โครงการ - 39.339 39.339 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-131 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
   งานก าจัดตะกอน    

1. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาธัญบุรี (สถานีผลิต-จ่ายน้้าคลอง 13) - 1.753 1.753 
2. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาปทุมธานี (สถานีผลติ-จ่ายน้้าปทุมธานี) - 1.715 1.715 
3. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิต-จ่ายน้้าพระนครศรีอยุธยา 1) - 0.826 0.826 
4. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิต-จ่ายน้้าพระนครศรีอยุธยา 2) - 1.348 1.348 
5. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (สถานีผลิต-จ่ายน้า้บางไทร) - 0.946 0.946 
6. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขานครราชสีมา (สถานผีลิต-จา่ยน้้าเฉลิมพระเกียรต)ิ - 1.100 1.100 
7. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาพระพุทธบาท (สถานีผลิต-จา่ยน้้าหนองโดน) - 0.737 0.737 
8. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาหนองแค(สถานีผลิต-จ่ายน้้าหนองแค) - 0.633 0.633 
9. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาบ้านหมอ (สถานีผลติ-จ่ายน้้าบ้านหมอ) - 0.112 0.112 
10. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาอ่างทอง (สถานีผลิต-จ่ายน้้าส้านักงาน) - 0.224 0.224 
11. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาโชคชัย (สถานีผลิต-จา่ยน้้าโชคชัย) - 0.402 0.402 
12. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขามวกเหล็ก (สถานผีลิต-จา่ยน้า้มวกเหลก็ และ กปภ.ข. 2) - 0.080 0.080 
13. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาท่าเรือ (สถานีผลติ-จา่ยน้้าส้านักงาน) - 0.164 0.164 
14. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาพิมาย (สถานีผลติ-จ่ายน้้าส้านักงาน) - 0.050 0.050 
  รวม งานก าจัดตะกอน กปภ.ข. 2 จ านวน 14 โครงการ - 10.090 10.090 
   งานขุดลอกสระพักตะกอน    

1. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาหนองแค - 0.616 0.616 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้า Mobile 

Plant ขนาด 300 ลบ.ม./ชม.  
   

2. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขามวกเหล็ก - 0.483 0.483 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าบ้านช่องใต้    

3. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมอ - 0.519 0.519 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลติ-จ่ายน้้าตลาดน้อย    

4. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาลพบุรี - 1.184 1.184 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าพิบูล

สงคราม (บน.2) 
   

5. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมี ่ - 0.431 0.431 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลติ-จ่ายน้้าบ้านหมี ่    

6. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านหมี ่ - 1.135 1.135 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลติ-จ่ายน้้าโคกส้าโรง

และหนองม่วง 
   

7. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาสิงห์บุรี - 0.395 0.395 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลติ-จ่ายน้้าหนองบัว    

8. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาวิเศษชัยชาญ - 0.476 0.476 

 
 

- งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้า
ส้านักงาน 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-132 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
9. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาผักไห่ - 0.199 0.199 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าผักไห ่    

10. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาเสนา - 0.368 0.368 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าเสนา    

11. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาท่าเรือ - 0.306 0.306 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าภาช ี    

12. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขานครนายก - 0.448 0.448 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าส้านักงาน    

13. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านนา - 0.196 0.196 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าบ้านนา    

14. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านนา - 0.176 0.176 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าองครักษ ์    

15. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขานครราชสีมา - 0.188 0.188 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าจักราช    

16. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาครบุรี - 0.395 0.395 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าครบุร ี    

17. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาสีคิ้ว - 0.986 0.986 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าส้านักงาน    

18. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปักธงชัย - 0.833 0.833 

  
- งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าปักธงชัย
และวังน้้าเขียว 

   

19. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาพิมาย - 0.337 0.337 

  
- งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าห้วยแถลง
หินดาด และช่องโค 

   

20. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาด่านขนุทด - 0.154 0.154 
  - งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าบ้านโคก    

21. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาด่านขุดทด - 0.257 0.257 

  
- งานขุดลอกสระพักตะกอน บริเวณสถานผีลติ-จ่ายน้้าล้าเชียง
ไกร 

   

  
รวม งานขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.ข. 2  

จ านวน 21 โครงการ 
- 10.082 10.082 

   งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง    
1. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาบ้านนา - 0.569 0.569 

  
- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้้า ขนาด
100 ลบ.ม./ชม. และ 40 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้้าบ้านนา 

   

2. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาปักธงชัย - 0.330 0.330 

  
- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้้า ขนาด
60 ลบ.ม./ชม. และ 50 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้้าปักธงชัย 

   



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-133 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
3. กปภ.ข. 2 กปภ.สาขาด่านขนุทด - 0.389 0.389 

  
- งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง บริเวณโรงกรองน้้า 
ขนาด200 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิต-จ่ายน้้าบ้านโคก 

   

  
รวม งานซ่อมแซมเปลี่ยนกรวดทรายกรอง กปภ.ข. 2 

 จ านวน 3 โครงการ 
- 1.288 1.288 

  รวม กปภ.ข. 2 จ านวน 38 โครงการ - 21.460 21.460 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-134 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
   โครงการจัดการน้ าสะอาด (WSP)    

1. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาบ้านโป่ง - 0.127 0.127 
2. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาสวนผึ้ง - 0.237 0.237 
3. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาปากท่อ - 0.224 0.224 
4. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาสมุทรสาคร - 0.847 0.847 
5. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาสุพรรณบรุ ี - 0.296 0.296 
6. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช - 0.551 0.551 
7. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาด่านช้าง - 0.119 0.119 
8. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาอู่ทอง - 0.330 0.330 
9. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขากาญจนบรุ ี - 0.085 0.085 
10. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาเลาขวัญ - 0.263 0.263 
11. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาพนมทวน - 0.203 0.203 
12. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาท่ามะกา - 0.136 0.136 
13. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาเพชรบุรี - 0.220 0.220 
14. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ - 0.195 0.195 
15. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาปราณบุร ี - 0.839 0.839 
16. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขากุยบุร ี - 0.487 0.487 
17. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาบางสะพาน - 0.584 0.584 

 
 

รวม โครงการจัดการน้ าสะอาด (WSP) กปภ.ข. 3 
จ านวน 17 โครงการ 

- 5.743 5.743 

   การก าจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ    
1. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาบ้านโป่ง - 0.224 0.224 
2. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาสวนผึ้ง - 0.127 0.127 
3. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาปากท่อ - 0.119 0.119 
4. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาราชบุร ี - 0.706 0.706 
5. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาสมุทรสาคร - 0.367 0.367 
6. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาสุพรรณบรุ ี - 0.172 0.172 
7. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาศรีประจันต ์ - 0.072 0.072 
8. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช - 0.133 0.133 
9. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาด่านช้าง - 0.102 0.102 
10. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาอู่ทอง - 0.347 0.347 
11. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขากาญจนบรุ ี - 0.065 0.065 
12. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาเลาขวัญ - 0.342 0.342 
13. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาพนมทวน - 0.119 0.119 
14. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาท่ามะกา - 0.127 0.127 
15. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาเพชรบุรี - 1.518 1.518 
16. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ - 0.155 0.155 
17. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาปราณบุร ี - 0.325 0.325 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-135 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
18. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขากุยบุร ี - 0.176 0.176 
19. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาบางสะพาน - 0.106 0.106 

 
 

รวม การก าจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.ข. 3 
จ านวน 19 โครงการ 

- 5.302 5.302 

  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 36 โครงการ - 11.045 11.045 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 

  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 งานซ่อมแซมระบบผลิตของ กปภ.สาขาในสังกัด  - 6.353 6.353 
2. กปภ.ข. 4 งานดูดตะกอนในถังน้้าใสของ กปภ.สาขาในสังกัด  - 2.823 2.823 

3. กปภ.ข. 4 
ก้าจัดตะกอนโดยการจ้างเหมาขุดลอกสระพักตะกอนของ กปภ.
สาขาในสังกัด  

- 7.765 7.765 

  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 3 โครงการ - 16.941 16.941 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 

  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
    งานซ่อมบ ารุงระบบผลิต     

1. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาย่านตาขาว (น.ปะเหลียน) - 0.357 0.357 
2. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาละงู (น.ทุ้งหว้า) - 0.308 0.308 
3. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาห้วยยอด (น.นาวง) - 0.219 0.219 
4. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาพัทลุง (สถานผีลิตน้า้นาท่อม) - 0.334 0.334 
5. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาระโนด - 0.125 0.125 
6. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาสไุหงโก-ลก - 0.600 0.600 
7. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขารือเสาะ - 1.586 1.586 
  รวม งานซ่อมบ ารุงระบบผลิต กปภ.ข. 5 จ านวน 7 โครงการ - 3.529 3.529 

1. กปภ.ข. 5 โครงการก้าจดัตะกอน กปภ.สาขาในสังกัด  - 5.294 5.294 
  รวม โครงการก าจัดตะกอน กปภ.ข. 5 จ านวน 1 โครงการ - 5.294 5.294 
  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 8 โครงการ - 8.823 8.823 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-136 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 โครงการขุดลอกสระพักตะกอน กปภ.สาขาในสังกัด  - 4.235 4.235 
2. กปภ.ข. 6 โครงการเปลี่ยนทรายกรองกรวดกรอง กปภ.สาขาในสังกัด  - 0.706 0.706 
  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 2 โครงการ - 4.941 4.941 

 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
   ก าจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ    

1. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.282 0.282 
2. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาบ้านดุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.282 0.282 
3. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาเลย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.085 0.085 
4. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาเชียงคาน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.282 0.282 
5. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาด่านซ้าย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.141 0.141 
6. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาวังสะพุง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.141 0.141 
7. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาบึงกาฬ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.085 0.085 
8. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.212 0.212 
9. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาพังโคน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.282 0.282 
10. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาธาตุพนม (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.176 0.176 

  
รวม ก าจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ กปภ.ข. 7               

จ านวน 10 โครงการ 
- 1.968 1.968 

   ปรับปรุงระบบผลิต    
1. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.353 0.353 
2. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาบ้านผือ (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.282 0.282 
3. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาโพนพิสัย (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.212 0.212 
4. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.247 0.247 
5. กปภ.ข. 7 - กปภ.สาขาบ้านแพง (แม่ข่ายและหน่วยบริการ) - 0.247 0.247 

  
รวม ปรับปรุงระบบผลิต กปภ.ข. 7  

จ านวน 5 โครงการ 
- 1.341 1.341 

  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 15 โครงการ - 3.309 3.309 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-137 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
   ขุดสระพักตะกอน    

1. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาอุบลราชธานี (แม่ข่าย) - 0.508 0.508 
2. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาเดชอุดม (แม่ข่าย) - 0.095 0.095 
3. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาเขมราฐ (แม่ข่าย) - 0.053 0.053 
4. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาอ้านาจเจริญ (แม่ข่าย) - 0.155 0.155 
5. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขายโสธร (แม่ข่าย) - 0.064 0.064 
6. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (แม่ข่าย/กระสัง) - 0.683 0.683 
7. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาสังขะ (แม่ข่าย) - 0.071 0.071 
8. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาเลิงนกทา (แม่ข่าย) - 0.077 0.077 
9. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาล้าปลายมาศ (แม่ข่าย) - 0.083 0.083 
10. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาละหานทราย (แม่ข่าย/โนนดินแดง) - 0.120 0.120 
11. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขานางรอง (แม่ข่าย/สนง./หนองกี)่ - 0.183 0.183 
12. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาสุรินทร์ (แม่ข่าย/จอมพระ/ล้าดวน) - 0.426 0.426 
13. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขามหาชนะชัย (แม่ข่าย) - 0.036 0.036 
14. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาศีขรภูมิ (แม่ข่าย/ส้าโรงทาบ) - 0.135 0.135 
15. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขามุกดาหาร (แม่ข่าย) - 0.462 0.462 
16. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาศรีสะเกษ (กันทรารมย์) - 0.071 0.071 

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 16 โครงการ - 3.222 3.222 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 

  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

1. กปภ.ข. 9 
โครงการจดัการน้้าสะอาด Water Safety Plan : WSP) กปภ.
สาขาในสังกัด 

- 7.059 7.059 

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 1 โครงการ - 7.059 7.059 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-138 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.1 โครงการจัดการน้้าสะอาด (WSP) 
  รวมทั้งสิ้น 189 โครงการ วงเงิน 121.750 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
   งานเปลี่ยนกรวดทรายกรอง    

1. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาทุ่งเสลีย่ม - 0.088 0.088 
2. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ - 0.426 0.426 

  
รวม งานเปลี่ยนกรวดทรายกรอง กปภ.ข. 10 

จ านวน 2 โครงการ 
- 0.514 0.514 

   งานขุดลอกตะกอน    
1. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขานครสวรรค ์ -      0.431      0.431 
2. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาท่าตะโก -      0.226      0.226 
3. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาลาดยาว -     0.113      0.113 
4. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาพยุหะครี ี -      0.113      0.113 
5. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาชัยนาท -      0.113      0.113 
6. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาอุทัยธาน ี -      0.205      0.205 
7. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาก้าแพงเพชร -      0.325      0.325 
8. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุร ี -      0.205      0.205 
9. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาตาก -      0.148      0.148 
10. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาแม่สอด -      0.155      0.155 
11. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาสุโขทัย -      0.099      0.099 
12. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาทุ่งเสลีย่ม -      0.084      0.084 
13. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาสวรรคโลก -      0.395      0.395 
14. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาศรสีัชนาลัย -      0.097      0.097 
15. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาอุตรดิตถ ์ -      0.171      0.171 
16. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาพิษณุโลก -      0.353      0.353 
17. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขานครไทย -      0.028      0.028 
18. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาพิจิตร -      0.275      0.275 
19. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาบางมูลนาก -      0.064      0.064 
20. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาตะพานหิน -      0.064      0.064 
21. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาเพชรบูรณ ์ -      0.522      0.522 
22. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาหลม่สัก -      0.155      0.155 
23. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาหลม่สัก -      0.135      0.135 
24. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาชนแดน - 0.113      0.113 
25. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาหนองไผ ่ - 0.508      0.508 

 
 
 

รวม งานขุดลอกตะกอน กปภ.ข. 10 
จ านวน 25 โครงการ 

- 5.097 5.097 

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 27 โครงการ - 5.611 5.611 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-139 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนยร์วม (SCADA) 
  รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงิน 6.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 - กปภ.สาขามหาสารคาม 3.000 - 3.000 
2. กปภ.ข. 6 - กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) 3.000 - 3.000 
  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 2 โครงการ 6.000 - 6.000 

 

 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนยร์วม (SCADA) 

  รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ วงเงิน 18.378 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาชลบุรี (พ) - 0.312 0.312 
2. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพัทยา (พ) - 0.345 0.345 
  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 2 โครงการ - 0.657 0.657 

1. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) - 2.640 2.640 
2. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาธัญบุร ี - 0.880 0.880 
3. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาปทุมธาน ี - 0.880 0.880 
  รวม กปภ.ข. 2 จ านวน 3 โครงการ - 4.400 4.400 

1. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาเพชรบุร ี - 0.299 0.299 
2. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาสมุทรสาคร - 0.299 0.299 
  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 2 โครงการ - 0.598 0.598 

1. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขาปากพนัง - 0.464 0.464 
2. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขาทุ่งสง - 0.219 0.219 
3. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขาภูเกต็ - 0.197 0.197 
  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 3 โครงการ - 0.880 0.880 
   งานบ ารุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบ

ศูนย์รวม (SCADA) 
   

1. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) - 2.200 2.200 
2. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาสงขลา - 1.681 1.681 
  รวม SCADA กปภ.ข. 5 จ านวน 2 โครงการ - 3.881 3.881 
   งานบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดคุณภาพน้ า Online    

1. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) - 0.528 0.528 
2. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาพังลา - 0.088 0.088 
3. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขากันตัง - 0.088 0.088 
  รวม งานบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดคุณภาพน้ า Online กปภ.ข. 5                    

จ านวน 3 โครงการ 
- 0.704 0.704 

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 5 โครงการ - 4.585 4.585 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-140 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.2 โครงการระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนยร์วม (SCADA) 
  รวมทั้งสิ้น 24 โครงการ วงเงิน 18.378 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 - โครงการบ้ารุงรักษาอุปกรณร์ะบบควบคุมและประมวลผล

แบบศูนย์รวม (SCADA)  กปภ.สาขาในสังกัด  
- 1.760 1.760 

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 1 โครงการ - 1.760 1.760 
1. กปภ.ข. 8 - กปภ.สาขาอุบลราชธานี - 0.440 0.440 
  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 1 โครงการ - 0.440 0.440 
   งานบ ารุงรักษาระบบควบคุมและรายงานข้อมูลแบบ

ศูนย์รวม (SCADA) 
   

1. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) - 1.584 1.584 
2. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาเชียงราย - 0.880 0.880 
  รวม SCADA กปภ.ข. 9 จ านวน 2 โครงการ - 2.464 2.464 
   ซ่อมบ ารุงเคร่ืองวัดคุณภาพน้ า Online    

1. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ) - 0.572 0.572 
2. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาเชียงราย - 0.572 0.572 
3. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาแพร ่ - 0.572 0.572 
 

 
รวม ซ่อมบ ารุงเคร่ืองวัดคุณภาพน้ า Online กปภ.ข. 9 

จ านวน 3 โครงการ 
- 1.716 1.716 

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 5 โครงการ - 4.180 4.180 
1. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาก้าแพงเพชร - 0.439 0.439 
2. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาพิจิตร - 0.439 0.439 
  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 2 โครงการ - 0.878 0.878 

 
 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 
   รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ วงเงิน 3.465 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 - กปภ.สาขากระนวน 1.500 - 1.500 
2. กปภ.ข. 6 - กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 1.500 - 1.500 
3. กปภ.ข. 6 - กปภ.สาขาชนบท 0.465 - 0.465 
  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 3 โครงการ 3.465 - 3.465 

 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-141 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 
  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 16.112 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาชลบุรี (พ) - 0.230 0.230 
2. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพัทยา (พ) - 0.092 0.092 
3. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบ้านบึง - 0.044 0.044 
4. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพนัสนิคม - 0.170 0.170 
5. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาศรรีาชา - 0.151 0.151 
6. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาแหลมฉบัง - 0.062 0.062 
7. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบางคลา้ - 0.018 0.018 
8. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาพนมสารคาม - 0.035 0.035 
9. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาบ้านฉาง - 0.084 0.084 
10. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาปากน้้าประแสร ์ - 0.026 0.026 
11. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาจันทบุร ี - 0.062 0.062 
12. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาขลุง - 0.031 0.031 
13. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาตราด - 0.040 0.040 
14. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาคลองใหญ ่ - 0.009 0.009 
15. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาสระแก้ว - 0.022 0.022 
16. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาอรัญประเทศ - 0.062 0.062 
17. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขาปราจีนบรุ ี - 0.084 0.084 
18. กปภ.ข. 1 - กปภ.สาขากบินทร์บุร ี - 0.018 0.018 

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 18 โครงการ - 1.240 1.240 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 

  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 16.112 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา (พ) - 0.880  0.880  
2. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาธัญบุร ี - 0.880  0.880 
3. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาปทุมธาน ี -   0.880    0.880  
4. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาบ้านหมี ่ - 1.319 1.319 
5. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาเสนา - 0.880  0.880  
6. กปภ.ข. 2 - กปภ.สาขาโชคชัย - 0.880  0.880  
  รวม กปภ.ข. 2 จ านวน 6 โครงการ - 5.719 5.719 
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ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 
  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 16.112 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขากุยบุร ี - 0.352 0.352 
2. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาสุพรรณบรุ ี - 0.563 0.563 
3. กปภ.ข. 3 - กปภ.สาขาปราณบุร ี - 0.264 0.264 
  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 3 โครงการ - 1.179 1.179 

 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 

  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 16.112 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขาคลองท่อม - 0.430 0.430 
2. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขากาษจนดิษฐ ์ - 0.332 0.332 
3. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขาขนอม - 0.082 0.082 
4. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขาบ้านตาขุน - 0.089 0.089 
5. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขาหลังสวน - 0.065 0.065 
6. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขาตะกั่วป่า - 0.015 0.015 
7. กปภ.ข. 4 - กปภ.สาขานครศรีธรรมราช - 0.256 0.256 
  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 7 โครงการ - 1.269 1.269 

* หมายเหตุ กปภ.ข.4 ส่งบันทกึที่ มท 55510/5097 ลว. 12 พ.ย. 63 ขอเปลี่ยนแปลงงบจากเดิม 1.320 ล้านบาท เป็น 1.269 ล้านบาทซ่ึงเกิดจากการปัด
เศษทศนิยม วงเงินเต็มโครงการ 1,269,500 บาท 
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SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-143 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 
  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 16.112 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาพังลา - 0.053 0.053 
2. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขานาทว ี - 0.106 0.106 
3. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาระโนด - 0.053 0.053 
4. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาละงู - 0.106 0.106 
5. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาตรัง - 0.088 0.088 
6. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาห้วยยอด - 0.176 0.176 
7. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาย่านตาขาว - 0.106 0.106 
8. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขากันตัง - 0.158 0.158 
9. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาพัทลุง - 0.176 0.176 
10. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาสายบุร ี - 0.053 0.053 
11. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขานราธิวาส - 0.105 0.105 
12. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาสไุหงโก-ลก - 0.053 0.053 
13. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขารือเสาะ - 0.053 0.053 
14. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขายะหา - 0.105 0.105 
15. กปภ.ข. 5 - กปภ.สาขาเบตง - 0.105 0.105 

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 15 โครงการ - 1.496 1.496 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 

  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 16.112 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

1. กปภ.ข. 6 
- โครงการบ้ารุงรักษาอุปกรณร์ะบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก 
(PLC) กปภ.สาขาในสังกัด 

- 1.760 1.760 

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 1 โครงการ - 1.760 1.760 
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ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 
  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 16.112 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาแมส่าย - 0.351 0.351 
2. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาเกาะคา - 0.440 0.440 
3. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาแม่แตง - 0.088 0.088 
4. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาลา้ปาง - 0.132 0.132 
5. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาน่าน -    0.062     0.062  
6. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาฮอด - 0.044  0.044  
7. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาจอมทอง - 0.044  0.044  
8. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาสันก้าแพง - 0.044  0.044  
9. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาแมส่ะเรียง - 0.088  0.088  
10. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาฝาง - 0.044  0.044  
11. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาเถิน - 0.044 0.044 
12. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาแมร่ิม - 0.264  0.264  
13. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาพะเยา - 0.264 0.264 
14. กปภ.ข. 9 - กปภ.สาขาแมฮ่่องสอน - 0.132  0.132  

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 14 โครงการ - 2.041 2.041 
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ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.3 โครงการระบบควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็ก (PLC) 
  รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ วงเงิน 16.112 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาลาดยาว -      0.088      0.088 
2. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาพยุหะคีร ี -      0.088      0.088 
3. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาชัยนาท -      0.088      0.088 
4. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาอุทัยธาน ี -      0.088      0.088 
5. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาศรสีัชนาลยั -      0.088      0.088 
6. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาเพชรบรูณ ์ -      0.088      0.088 
7. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาหล่มสัก - 0.088 0.088 
8. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาชนแดน -      0.088      0.088 
9. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาหนองไผ ่ -      0.088      0.088 
10. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาวิเชียรบรุ ี -      0.088      0.088 
11. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาอุตรดิตถ ์ -      0.176      0.176 
12. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาสโุขทัย -      0.176      0.176 
13. กปภ.ข. 10 - กปภ.สาขาแมส่อด -      0.176      0.176 

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 13 โครงการ - 1.408 1.408 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.4 โครงการพัฒนา WSP Best Practice และพัฒนาความร่วมมือ WSP 

  รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ วงเงิน 3.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

1. 
คณะท้างาน 
WSP/กวพ. 

โครงการพัฒนา WSP Best Practice - 1.000 1.000 

2. 
คณะท้างาน 
WSP/กวพ. 

โครงการพัฒนาและยกระดับ WSP กลุ่ม B และ C - 2.000 2.000 

  รวม 2 โครงการ - 3.000 3.000 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-146 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 4.000 - 4.000 

  
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง สถานีจ่ายน้้าห้วยกะปิ กปภ.สาขา
ชลบุรี  

   

2. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาชลบุรี (พ) 5.000 - 5.000 

  
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูงสถานีจ่ายน้้าเขาสุวรรณ กปภ.สาขา
ชลบุรี 

   

3. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุรี 4.800 - 4.800 

  
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง สถานีผลิตน้้าปากแซง กปภ.สาขา
จันทบุรี 

   

4. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาจันทบุรี 1.200 - 1.200 

  
-  งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง สถานีจ่ายน้้าส้านักงาน กปภ.สาขา
จันทบุรี 

   

5. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาตราด 3.400 - 3.400 

  
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง สถานีผลิตน้้าปลายคลอง-1 
กปภ.สาขาตราด 

   

6. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาสระแก้ว 5.000 - 5.000 

  
-  งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงต่้า สถานีสูบน้้าพระสะทึง กปภ.สาขา
สระแก้ว 

   

7. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบางคล้า 1.800 - 1.800 

  
-  งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง สถานีจ่ายน้้าเทพราช กปภ.สาขา
บางคล้า 

   

8. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาบางคล้า 2.800 - 2.800 

  
-  งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง สถานีผลิตน้้าส้านักงาน กปภ.
สาขาบางคล้า 

   

9. กปภ.ข. 1 กปภ.สาขาวัฒนานคร 1.800 - 1.800 

  
-  งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง สถานีผลิตน้้าส้านักงาน กปภ.
สาขาวัฒนานคร 

 
 

 

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 9 โครงการ 29.800 - 29.800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-147 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 38.500 - 38.500 

  

- งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เพื่อส้ารองกรณี
ไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้้าบ้านนาทราย การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ช้ันพิเศษ) ต้าบลมะขามเตี้ย 
อ้าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

2. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาหลังสวน 3.821 - 3.821 

  

- งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ 
PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน ต้าบลขันเงิน อ้าเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 

   

3. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาบ้านนาสาร 3.320 - 3.320 

  

- งานปรับปรุงระบบประปาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ 
PM การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร ต้าบลทุ่งหลวง 
อ้าเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

4. กปภ.ข. 4 กปภ.สาขาสุราษฎร์ธาน ี 6.570 - 6.570 

  

-  งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า เพื่อส้ารองกรณีไฟฟ้า
ดับ บริเวณสถานีจ่ายน้้าพลายวาส  การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
สุราษฎร์ธานี(ช้ันพิเศษ) ต้าบลมะขามเตี้ย อ้าเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 4 โครงการ 52.211 - 52.211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-148 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) 8.000 - 8.000 

  

- งานติดตั้งเครื่องสูบน้้าพร้อมต้นก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อม
ระบบ VSD เพื่อเสริมประสิทธิภาพการจ่ายน้้าไปยัง กปภ.สาขา
สงขลา ณ โรงสูบน้้าแรงสูง 4 กปภ.สาขาหาดใหญ่  ต้าบล
หาดใหญ่ อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   

2. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาละง ู 7.200 - 7.200 

  

- งานปรับปรุงระบบสูบ-จ่ายน้้า พร้อมระบบส้ารองไฟฟ้ากรณี
ไฟฟ้าดับ หน่วยบริการทุ่งหว้า ต้าบลป่าแก่บ่อหิน อ้าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล 

   

3. กปภ.ข. 5 กปภ.สาขาตรัง 4.500 - 4.500 

  
- งานปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้้า สถานีเพ่ิมแรงดันมหาราช ต้าบล
ทับเที่ยง  อ้าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

   

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 3 โครงการ 19.700 - 19.700 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 

  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) 4.500 - 4.500 

  
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงต่้าและเครื่องสูบน้้าแรงสูง 
หน่วยบริการเกษตรวิสัย กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ 

   

2. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาภูเขียว   2.500 - 2.500 

  
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง แม่ข่ายภูเขียว กปภ.
สาขาภูเขียว   

   

3. กปภ.ข. 6 กปภ.สาขาหนองบัวแดง 1.700 - 1.700 

  
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง แม่ข่ายหนองบัวแดง  
กปภ.สาขาหนองบัวแดง 

   

  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 3 โครงการ 8.700 - 8.700 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-149 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) 5.060 - 5.060 

  
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่อง Generator ขนาดไม่ต่้ากว่า 400 
KVA จ้านวน 1 ชุด (สถานีผลิตน้้าบ้านนิคม) 

   

2. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเลย 2.400 - 2.400 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้
สวิทซ์ควบคุม ขนาด 600 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 20 ม. จ้านวน 1 ชุด 
(สระพักน้้าดิบ) 

   

3. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 2.700 - 2.700 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้
สวิทซ์ควบคุม ขนาด 500 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม.จ้านวน 1 ชุด  
(แรงต่้าพันดอน) 

   

4. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาเชียงคาน (แมข่่าย) 3.040 - 3.040 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้
สวิทซ์ควบคุม ขนาด 400 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม.จ้านวน 1 ชุด 
และจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้
สวิทซ์ควบคุม ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 50 ม.จ้านวน 1 ชุด 

   

5. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาวังสะพุง 1.320 - 1.320 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้
สวิทซ์ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จ้านวน 1 ชุด 
(แรงสูงทรายขาว) 

   

6. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบึงกาฬ 0.990 - 0.990 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้
สวิทซ์ควบคุม ขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จ้านวน 1 ชุด 
(แรงต่้าดอนหญ้านาง) 

   

7. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขากุมภวาป ี 1.100 - 1.100 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 
ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จ้านวน 1 ชุด 
(แพแรงต่้าดงเมือง) 

   

8. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.นาหวา้) 1.100 - 1.100 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 
ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 30 ม .พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จ้านวน 1 ชุด     
(แพแรงต่้า) 

   

9. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาศรีสงคราม (น.อากาศอ านวย) 0.990 - 0.990 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 
ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม .พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จ้านวน 1 ชุด  
(แรงสูง) 
 
 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-150 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
10. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.โนนสัง) 0.990 - 0.990 

  
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 100 
ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 45 ม. พร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม จ้านวน 1 ชุด  
(แรงต่้า) 

   

11. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาหนองบัวล าภู (น.ศรีบญุเรือง) 0.800 - 0.800 

  
- งานติดตั้งระบบ VSD ควบคุมแรงดันในเส้นท่อ ขนาด 37 KW. 
และ 22 KW. 

   

12. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาธาตุพนม (น.นาแก) 0.880 - 0.880 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้
สวิทซ์ควบคุม  ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จ้านวน 1 ชุด 
(แรงต่้า) 

   

13. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง (แม่ข่าย) 1.210 - 1.210 

  
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 
150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. จ้านวน 1 ชุด 

   

14. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง (น.เพ็ญ-บ้านธาตุ) 1.100 - 1.100 

  
- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 
100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จ้านวน 1 ชุด 

   

15. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) 0.880 - 0.880 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์
ควบคุม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. (จ้านวน 1 ชุด)      
แรงสูง 

   

16. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาธาตุพนม (แมข่่าย) 1.540 - 1.540 

  

- จัดหา Booster Pump ขนาด 12 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 35 ม. 
จ้านวน 2 ชุด และ จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้าพร้อมตู้สวิทซ์ควบคุม ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. 
จ้านวน 1 ชุด   

   

17. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาบ้านแพง 1.000 - 1.000 

  

- จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้
สวิทซ์ควบคุม  ขนาด 170 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 40 ม. จ้านวน 1 ชุด  
(แรงต่้าหัวหาด) 

   

18. กปภ.ข. 7 กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (สถานผีลิตน้ าบึงโน) 1.000 - 1.000 
  - จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมแรงดัน VSD    
  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 18 โครงการ 28.100 - 28.100 

 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-151 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาเดชอุดม 2.900 - 2.900 

  
- โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื่อปรับปรุงระบบผลิต-
จ่ายน้้า 

   

2. กปภ.ข. 8 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (น.ช่องเม็ก) 1.870 - 1.870 

  
- โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เพื่อปรับปรุงระบบผลิต-
จ่ายน้้า 

   

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 2 โครงการ 4.770 - 4.770 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 

  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่สาย 8.600 - 8.600 

  
- โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้้าส้ารอง เพื่อรองรับสถานการณ์ภัย
พิบัติและเหตุฉุกเฉิน ต้าบลเวียงพางค้า อ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย 

   

2. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาน่าน (น.นาน้อย) 2.300 - 2.300 

  
- งานปรับปรุงเครื่องสูบน้้าและระบบไฟฟ้าแพสูบน้้าดิบ หน่วย
บริการนาน้อย ต้าบลนาน้อย อ้าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

   

3. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาฝาง (น.แม่อาย) 1.725 - 1.725 

  
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้า หน่วยบริการแม่อาย ต้าบล
มะลิกา อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

   

4. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาจุน (น.เชียงค า) 3.200 - 3.200 

  
- งานปรับปรุงเครื่องสูบน้้าแรงต่้า บริเวณสถานีสูบน้้าฝายน้้า
แวน หน่วยบริการเชียงค้า ต้าบลน้้าแวน อ้าเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา 

   

5. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม ่(พ) 6.500 - 6.500 

  
- งานปรับระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีผลิตน้้า
อุโมงค์ ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

6. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาน่าน (น.กลางเวียง) 1.000 - 1.000 

  

- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าและตู้ควบคุมพร้อมติดตั้ง ที่
สถานีสูบน้้าดิบ หน่วยบริการกลางเวียง ต้าบลส้าน อ้าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

   

7. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาแม่ริม 1.200 - 1.200 

  
- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้้าแรงต่้า บ้านขอนตาล 
ต้าบลริมใต้ อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

   



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-152 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
8. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม ่(พ) 16.000 - 16.000 

  
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้้าแรงสูง สถานีผลิตน้้าอุโมงค์ 
ต้าบลสุเทพ อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

9. กปภ.ข. 9 กปภ.สาขาเชียงใหม ่(พ) 1.000 - 1.000 

  

- งานปรับปรุงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในระบบผลิต กปภ.
สาขาเชียงใหม่ (พ) สถานีผลิตน้้าอุโมงค์ ต้าบลสุเทพ อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

   

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 9 โครงการ 41.525 - 41.525 
 
ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 
  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 

  รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงิน 201.806 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ 7.000 - 7.000 

  
- งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้้าตามหลักการบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (แม่ข่าย) 

   

2. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาหล่มสัก 4.000 - 4.000 

  
- งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้้าตามหลักการบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (แม่ข่าย) 

   

3. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาบางมูลนาก 3.500 - 3.500 

  
- งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้้าตามหลักการบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (แม่ข่าย) 

   

4. กปภ.ข. 10 กปภ.สาขาชนเดน 2.500 - 2.500 

  
- งานปรับปรุงระบบผลิต - จ่ายน้้าตามหลักการบ้ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน (Preventive Maintenance : PM) (แม่ข่าย) 

   

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 4 โครงการ 17.000 - 17.000 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-153 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ วงเงิน 112.259 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 1 - งานบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบผลิต กปภ.

สาขาในสังกัด  
- 19.751 19.751 

2. กปภ.ข. 1 - งานบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด - 2.875 2.875 
3. กปภ.ข. 1 - งานบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาใน

สังกัด  
- 2.532 2.532 

  รวม กปภ.ข. 1 จ านวน 3 โครงการ - 25.158 25.158 
1. กปภ.ข. 2 - งานบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอปุกรณ์ในระบบผลิต กปภ.

สาขาในสังกัด  
- 6.142 6.142 

2. กปภ.ข. 2 - งานบ้ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขา ในสังกัด  - 0.747 0.747 
  รวม กปภ.ข. 2 จ านวน 2 โครงการ - 6.889 6.889 

1. กปภ.ข. 3 - งานบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอปุกรณ์ในระบบผลิต กปภ.
สาขาในสังกัด  

- 9.271 9.271 

2. กปภ.ข. 3 - งานซ่อมระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด - 4.569 4.569 
3. กปภ.ข. 3 - งานบ้ารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขา ในสังกัด  - 0.581 0.581 
  รวม กปภ.ข. 3 จ านวน 3 โครงการ - 14.421 14.421 

1. กปภ.ข. 4 - งานบ้ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า ของ กปภ.สาขาในสังกัด  - 0.913 0.913 
2. กปภ.ข. 4 - งานบ้ารุงรักษา ระบบเครื่องจักรกล ของ กปภ.สาขาในสังกัด - 15.106 15.106 
3. กปภ.ข. 4 - งานบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมเครือ่งมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขา

ในสังกัด  
- 0.664 0.664 

  รวม กปภ.ข. 4 จ านวน 3 โครงการ - 16.683 16.683 
1. กปภ.ข. 5 - งานบ้ารุงรักษาเครื่องจักรและอปุกรณ์ในระบบผลิต กปภ.

สาขาในสังกัด  
- 6.300 6.300 

2. กปภ.ข. 5 -  งานบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด - 0.884 0.884 
3. กปภ.ข. 5 - งานบ้ารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือวิทยาศาสตร์กปภ.สาขาใน

สังกัด  
- 0.830 0.830 

  รวม กปภ.ข. 5 จ านวน 3 โครงการ - 8.014 8.014 
1. กปภ.ข. 6 - โครงการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกลในระบบผลติ กปภ.สาขาใน

สังกัด  
- 5.769 5.769 

2. กปภ.ข. 6 - โครงการบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด  - 1.427 1.427 
3. กปภ.ข. 6 - เครื่องมือวิทยาศาสตร์กปภ.สาขาในสังกัด - 0.417 0.417 
  รวม กปภ.ข. 6 จ านวน 3 โครงการ - 7.613 7.613 

1. กปภ.ข. 7 - ซ่อมบ้ารุงระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด  - 4.793 4.793 
2. กปภ.ข. 7 - ซ่อมบ้ารุงเครื่องกล, เครื่องสูบน้า้ กปภ.สาขาในสังกดั  - 3.702 3.702 
3. กปภ.ข. 7 - เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.สาขาในสังกัด  - 1.755 1.755 
  รวม กปภ.ข. 7 จ านวน 3 โครงการ  10.250 10.250 

1. กปภ.ข. 8 - ซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด  
 

- 
1.691 1.691 

  รวม กปภ.ข. 8 จ านวน 1 โครงการ - 1.691 1.691 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO1 :ขยายเขตการให้บริการด้วยระบบจ้าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ หน้า ก-154 

ยุทธศาสตร์ S3 พัฒนาน้ าประปาให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
 QC 3.1: เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ าประปา 

  3.1.5 โครงการบ้ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) 
  รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ วงเงิน 112.259 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข. 9 - งานบ้ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจกัรกล กปภ.สาขาในสังกัด  - 11.818 11.818 
2. กปภ.ข. 9 - งานบ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กปภ.สาขาในสังกัด  - 3.441 3.441 
3. กปภ.ข. 9 - งานบ้ารุงรักษาซ่อมแซมครุภณัฑเ์ครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.

สาขาในสังกัด  
- 1.931 1.931 

  รวม กปภ.ข. 9 จ านวน 3 โครงการ - 17.190 17.190 
1. กปภ.ข. 10 - งานบ้ารุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจกัรกล กปภ.สาขาในสังกัด 

จ้านวน 26 สาขา 
- 4.350 4.350 

  รวม กปภ.ข. 10 จ านวน 1 โครงการ - 4.350 4.350 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO2 :สร้างความม่ันคงต่อผลประกอบการขององค์กร หน้า ข-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO2 
สร้างความมั่นคงต่อผลประกอบการขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO2 : สร้างความม่ันคงต่อผลประกอบการขององค์กร หน้า ข-2 

ยุทธศาสตร์ S4 ยกระดับผลประกอบการ 
 FA 4.1 : การเพ่ิมรายได้โดยพิจารณาสัดส่วนของลกูค้าท่ีเหมาะสม 

 4.1.1 แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
   รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน - ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. ฝวง./ฝงบ./              

ทุกหน่วยงาน 
คณะท้างานจัดท้าแผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
โดยก้าหนดมาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตส้านึกให้กับพนักงานและลูกจ้าง นอกจากน้ี
ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้ ผวก.ทราบ   

- - - 

  รวม 1 โครงการ - - - 

 
ยุทธศาสตร์ S5 ควบคุมต้นทุนการด าเนินงานต่อหน่วยจ าหน่าย 

 RC 5.1 : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าผ่านการบริหารสัญญา 
 5.1.1 แผนบริหารสัญญาภาคเอกชน 

   รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน - ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

1. กพธ. 
ทบทวนบริหารสัญญาภาคเอกชน เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาให้ 
กปภ. ได้ผลประโยชน์และเป็นธรรม 

- - - 

  รวม - - - 
 
 

ยุทธศาสตร์ S5 ควบคุมต้นทุนการด าเนินงานต่อหน่วยจ าหน่าย 
 RC 5.1 : ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ้ือน้ าผ่านการบริหารสัญญา 

 5.1.2 แผนการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุน PPP 
   รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน - ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

1. กพธ. 
เพื่อศึกษากระบวนการคัดเลือกที่ปรึกษาท่ีจะมาศึกษาความ
เหมาะสมในการลงทุน PPP 

- - - 

  รวม - - - 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 :ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO3 
ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ 

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 : ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-2 

 

ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 HRM 6.2 : เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 

 6.2.1 แผนงานทบทวนโครงสรา้งการบริหารงาน กปภ. 
   รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 5.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. ฝวป. (กผท.) ทบทวนโครงสร้างการบริหารงาน กปภ. - 5.000 5.000 
  รวม 1 โครงการ - 5.000 5.000 

 
ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 HRM 6.2 : เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 
 6.2.2 แผนงานการวิเคราะห์และทบทวนภาระงานท่ี กปภ. ควรดา้เนินการเอง หรือ   

จ้างเหมาแรงงาน 
  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 0.200 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1.  ฝวป.(กผท.) วิเคราะห์และทบทวนภาระงานท่ี กปภ. ควรด้าเนินการเอง หรือ

จ้างเหมาแรงงาน  
- 0.200 0.200 

  รวม 1 โครงการ - 0.200 0.200 
 
ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 HRM 6.2 : เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 
 6.2.3 แผนงานการจัดท้าแผนยทุธศาสตร์ทรัพยากรบุคคลของ กปภ.  

(พ.ศ. 2565-2570) 
  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 3.500 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1.  ฝวป. (กผท.) จัดท้าแผนยุทธศาสตร์ทรัพยากรบคุคลของกปภ.  

(พ.ศ. 2565-2570) 
- 3.500 3.500 

  รวม 1 โครงการ - 3.500 3.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 :ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-3 

ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 HRM 6.2: เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 

 6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร  
  รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ วงเงิน 53.950 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1.  สวก.(กพท.) โครงการพัฒนาตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 

Plan) 
- 1.500 1.500 

2. สวก.(กพท.) โครงการ/กิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล - 0.500 0.500 
  -  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน 

(ITA) 
   

3. สวก.(กพท.) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน
และมีความสขุ 

- 0.500 0.500 

4. สวก.(กพท.) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรท่ีเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

- 0.500 0.500 

  - หลักสูตรการจัดการความรู้ (KM)    
  - หลักสูตรพัฒนาวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer)    

5. สวก.(กพท.) โครงการสนับสนุนทนุการศึกษาพนักงานของ กปภ.  ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- 3.000 3.000 

6. สวก.(กพท.) โครงการพัฒนากลุ่มงานตามเสน้ทางการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ (IDP) 

- 6.450 6.450 

  - ปฐมนิเทศ - 2.500 2.500 
  - โครงการพัฒนากลุ่มงานตามเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา

อาชีพ (IDP) ทุกกลุ่มงาน 
- 3.500 3.500 

  - หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ - 0.450 0.450 

7. สวก.(กพท.) 
โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายใน-ภายนอก 
ทุกกลุ่มงาน 

- 10.400 10.400 

  -  สร้ างและพัฒนานั กวิ ทยาศาสตร์ มื ออาชีพ (สั มมนา
นักวิทยาศาสตร์ประจ้าปี) 

- 1.000 1.000 

  - โครงการส่งพนักงานเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ศึกษา
ดูงานภายในและต่างประเทศ 

- 2.000 2.000 

  - ปัจฉิมนิเทศ /เกษียณสร้างสุข - 7.000 7.000 
  - โครงการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนๆของ กปภ. (เชิงสังคม 

(CSR)/สร้างความสมัพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย) 
- 0.400 0.400 

8. สวก.(กพท.) 
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร 
ระดับต้น กลาง สูง 

- 5.600 5.600 

  - โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการผูบ้ริหาร 
ระดับต้น กลาง สูง 

- 3.100 3.100 

  - การประชุมผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จดัการประปาทั่วประเทศ - 0.900 0.900 
  - หลักสูตรนักบริหารกิจการประปา (นบป.) - 1.600 1.600 

9. สวก.(กพท.) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกกลุ่มงาน - 1.000 1.000 
  รวม 9 โครงการ - 29.450 29.450 

 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 : ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-4 

ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 HRM 6.2: เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 

 6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร  
  รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ วงเงิน 53.950 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สวก. (กฝภ.1) โครงการ/กิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล - 0.480 0.480 
  - การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม/ธรรมาภิบาล - 0.480 0.480 

2. สวก. (กฝภ.1) โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน
และมีความสุข 

- 0.400 0.400 

  - หลักสูตรส่งเสริมสุขภาพจิต และอนามัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในการท้างาน 

- 0.400 0.400 

3. สวก. (กฝภ.1) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

- 2.100 2.100 

  - หลักสูตรการจัดการความรู้ (KM) - 1.000 1.000 
  - หลักสูตรการสร้างจิตส้านึกรักองค์กรและการท้างานเป็นทีม - 0.550 0.550 
  - หลักสูตรพัฒนาวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) - 0.550 0.550 

4. สวก. (กฝภ.1) 
โครงการพัฒนากลุ่มงานตามเส้นทางการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ (IDP) 

- 4.560 4.560 

  - หลักสูตรพัฒนากลุ่มงานการผลิตและจ้าหน่ายน้้าประปา - 4.100 4.100 
  - หลักสูตรพัฒนากลุ่มงาน การสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ - 0.460 0.460 

5. สวก. (กฝภ.1) หลักสูตรพัฒนากลุ่มงานบัญชีและการเงิน - 0.550 0.550 
  - หลักสูตรระบบทางด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีของ กปภ. - 0.550 0.550 

6. สวก. (กฝภ.1) หลักสูตรพัฒนากลุ่มงานสนับสนุนองค์กร - 0.500 0.500 
  - หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ (ONLINE) - 0.000 0.000 
  - หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - 0.500 0.500 

7. สวก. (กฝภ.1) โครงการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆของ กปภ. - 0.520 0.520 
  - หลักสูตรสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - 0.520 0.520 

8. สวก. (กฝภ.1) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกกลุ่มงาน - 2.890 2.890 
  - หลักสูตรพัฒนาทักษะที่จ้าเป็นพ้ืนฐานตามนโยบาย  

PWA 4.0 / Digital Culture 
- 1.500 1.500 

  - หลักสูตร Internet of Thing : IOT - 1.390 1.390 
  รวม 8 โครงการ - 12.000 12.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 :ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-5 

ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 HRM 6.2: เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 

 6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร  
   รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ วงเงิน 53.950 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สวก. (กฝภ.2) โครงการ/กิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล - 0.300 0.300 
  -  การพัฒนาและเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรม/ธรรมาภิบาล - 0.300 0.300 

2. สวก. (กฝภ.2) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

- 0.800 0.800 

  - หลักสูตรการสร้างจติส้านึกรักองค์กรและการท้างานเป็นทีม - 0.500 0.500 
  - หลักสูตรพัฒนาวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) - 0.300 0.300 

3. สวก. (กฝภ.2) โครงการพัฒนากลุ่มงานตามเส้นทางการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ (IDP) 

- 4.650 4.650 

  - หลักสูตรพัฒนากลุ่มงานการผลติและจา้หน่ายน้้าประปา - 3.350 3.350 
  - หลักสูตรพัฒนากลุ่มงานการสื่อสารองค์กรและลูกค้าสมัพันธ์ - 0.600 0.600 
  - หลักสูตรพัฒนากลุ่มงานบัญชีและการเงิน - 0.500 0.500 
  - หลักสูตรพัฒนากลุ่มงานสนับสนุนองค์กร - 0.200 0.200 

4. สวก. (กฝภ.2) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกกลุ่มงาน - 0.250 0.250 
  - หลักสูตร Internet of Thing : IOT - 0.250 0.250 
  รวม 4 โครงการ - 6.000 6.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 : ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-6 

ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 HRM 6.2: เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 

 6.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากร  
   รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ วงเงิน 53.950 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 

1. สวก. (กฝภ.3) 
โครงการพัฒนาตามแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession 
Plan) 

- - - 

2. สวก. (กฝภ.3) โครงการ/กิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล - 0.200 0.200 
  - หลักสูตร คุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาล - 0.200 0.200 

3. สวก. (กฝภ.3) 
โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน
และมีความสุข 

- - - 

4. สวก. (กฝภ.3) 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่เสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ 

- 0.500 0.500 

  - หลักสูตรการสร้างจิตส้านึกรักองค์กร - 0.500 0.500 

5. สวก. (กฝภ.3) 
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงานของ กปภ.ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- - - 

6. สวก. (กฝภ.3) 
โครงการพัฒนากลุ่มงานตามเส้นทางการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ (IDP) 

- 3.350 3.350 

  - หลักสูตร การใช้และบ้ารุงรักษาเครื่องสารเคมี - 0.400 0.400 
  - หลักสูตรควบคุมระบบการผลิตน้้าประปาแบบอัตโนมัติขั้น

พื้นฐาน 
- 0.450 0.450 

  - หลักสูตรระบบควบคุมการผลิตและจ่ายน้้าด้วย PLC - 0.400 0.400 
  - หลักสูตรการจัดการน้้าสูญเสียด้วยระบบ DMA - 0.500 0.500 
  - OJT หลักสูตร การใช้และบ้ารุงรักษามาตรวัดน้้า - 0.600 0.600 
  - หลักสูตรส้ารวจ ออกแบบ ประมาณราคา และการควบคุมงาน

ก่อสร้าง 
- 0.400 0.400 

  - หลักสูตรส้ารวจ ออกแบบ ระบบท่อจ่ายน้้าประปา - 0.300 0.300 
  - หลักสูตรระบบสารสนเทศด้านผู้ใช้น้้าส้าหรับผู้ปฏิบัติ - 0.300 0.300 

7. สวก. (กฝภ.3) 
โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายใน-ภายนอก 
ทุกกลุ่มงาน 

- 1.750 1.750 

  - สัมมนางานอ้านวยการและจัดเก็บรายได้ - 0.600 0.600 
  - สัมมนาด้านการประมาณการติดตั้งมาตรวัดน้้า - 0.250 0.250 
  - ศึกษาดูงานระบบประปา - 0.600 0.600 
  - หลักสูตร การควบคุมน้้าสูญเสียขั้นพ้ืนฐาน (บุคคลภายนอก) - 0.300 0.300 

8. สวก. (กฝภ.3) 
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการผู้บริหาร
ระดับต้น กลาง สูง 

- - - 

9. สวก. (กฝภ.3) โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกกลุ่มงาน - 0.700 0.700 
  - หลักสูตร Internet of Thing : IOT - 0.700 0.700 
  รวม 9 โครงการ - 6.500 6.500 

 
 

 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 :ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-7 

ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 HRM 6.2: เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 

 6.2.5 โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ 
   รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 4.856 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สทส.(กสท.) โครงการฝึกอบรมบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

ภูมิสารสนเทศ 
- 4.856 4.856 

  รวม 1 โครงการ - 4.856 4.856 
 

ยุทธศาสตร์ S6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุนมนษุย์ (HRM) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 HRM 6.2: เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน (HROD) 

 6.2.6 แผนงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 
  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 0.712 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. ฝบส. ให้ความรู้ด้าน “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ” - 0.712 0.712 
  รวม 1 โครงการ - 0.712 0.712 

 
ยุทธศาสตร์ S7 ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการด าเนินงานใน

อนาคต (HRD) 
 HRD 7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากร 

 7.1.1 แผนงานทบทวนโครงสรา้งอัตราก้าลังเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์

  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 0.200 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1.  ฝวป.(กผท.) ทบทวนโครงสร้างอัตราก้าลังเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร ์
- 0.200 0.200 

  รวม 1 โครงการ - 0.200 0.200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 : ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-8 

ยุทธศาสตร์ S7 ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการด าเนินงานใน
อนาคต (HRD) 

 HRD 7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากร 
 7.1.2 โครงการส้ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อกปภ. ปี 2564 

  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 2.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. ฝบท. โครงการส้ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อ  

กปภ. ปี 2564 
- 2.000 2.000 

  รวม 1 โครงการ - 2.000 2.000 
 

ยุทธศาสตร์ S7 ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการด าเนินงานใน
อนาคต (HRD) 

 HRD 7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากร 
 7.1.3 โครงการจัดสรรอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั ปี 2564 

  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน 7.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. ฝบท. โครงการจดัสรรอุปกรณ์เพื่อคุม้ครองความปลอดภยั ปี 2564 - 7.000 7.000 
  รวม 1 โครงการ - 7.000 7.000 

 
ยุทธศาสตร์ S7 ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการด าเนินงานใน

อนาคต (HRD) 
 HRD 7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากร 

 7.1.4 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Web-
based online paperless performance management system) 

  รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ วงเงิน - ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กพส./กปบ. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
- 0.000 0.000 

  รวม 1 โครงการ - 0.000 0.000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 :ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-9 

ยุทธศาสตร์ S7 ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการด าเนินงานใน
อนาคต (HRD) 

 HRD 7.1: พัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาเพ่ือยกระดับสมรรถนะบุคลากร 
 7.1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจดัการความรู้มุ่งสู่นวัตกรรม 

  รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ วงเงิน 3.500 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สวก. (กบอ.) โครงการคดัเลือกองค์ความรู้ที่สา้คญั - 0.200 0.200 
2. สวก. (กบอ.) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เกษียณอาย ุ - 0.200 0.200 

3. สวก. (กบอ.) 
โครงการจดัท้าระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ออนไลน์ (PWA 
MOOC) 

- 0.200 0.200 

4. สวก. (กบอ.) โครงการวันประปาวิชาการ - 2.000 2.000 

5. สวก. (กบอ.) 
โครงการทบทวนเส้นทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ 
(Career Path Learning Journey) 

- 0.700 0.700 

6. สวก. (กบอ.) 
โครงการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงานภายใน-ภายนอก ทุก
กลุ่มงาน 

- 0.200 0.200 

  รวม 6 โครงการ - 3.500 3.500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO3 : ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ หน้า ค-10 

ยุทธศาสตร์ S7 ยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสอดคล้องรองรับทิศทางและการด าเนินงานใน
อนาคต (HRD) 

 HRD 7.2 : เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้มุ่งเน้นลูกค้าและคณุภาพงาน 
 7.2.1 แผนงานวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 

  รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ วงเงิน 10.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
  โครงการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม     

1. สวก.(กวพ.) โครงการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม - 3.000 3.000 
  - จัดท้าหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม 
   

  - ประกาศหลักเกณฑ์ฯ และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม    
  - พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงาน    
  - มอบทุนและรางวัลวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม    

2. สวก.(กวพ.) โครงการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม - 3.000 3.000 
  - คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่เหมาะสม เสนอขอความเห็นชอบ    
  - พัฒนาให้เป็นนวัตกรรมมาตรฐานแบบมาตรฐานคู่มือ DIY    
  - ด้าเนินการขยายผลนวัตกรรมไปใช้ทั่วองค์กร    
  - ติดตามและรวบรวม ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข    

3. สวก.(กวพ.) แผนการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ของ 
กปภ. 

- 4.000 4.000 

  - วางแผนการสนับสนุนการวิจัยพฒันาและนวัตกรรม     
  - ด้าเนินการตามแผนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม    
  - ติดตามผลการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม    
  - ประเมินผลและปรับปรุงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ

นวัตกรรม 
 

  

  รวม 3 โครงการ - 10.000 10.000 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO4 :สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงาน หน้า ง-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO4 
สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี 

เพ่ือมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO4 : สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน หน้า ง-2 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 

Digital Process 
 8.1.1 โครงการบา้รุงรักษาและปรบัปรุงข้อมลูภูมสิารสนเทศ (GIS) การประปาส่วนภูมภิาค 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 20.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กภส.. โครงการบ้ารุงรักษาและปรับปรุงข้อมูลภูมสิารสนเทศ (GIS)      

การประปาส่วนภมูิภาค 
- 20.000 20.000 

  รวม 1 โครงการ - 20.000 20.000 
 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 

Digital Process 
 8.1.2 โครงการบรูณาการและเพิ่มประสิทธภิาพระบบคลังข้อมูลสารสนเทศส้าหรับผูบ้ริหาร 

  ยกเลิกโครงการเลื่อนไปด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2565 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กศผ. โครงการบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูล

สารสนเทศส้าหรับผู้บริหาร 
20.000 - 20.000 

  รวม 1 โครงการ 20.000 - 20.000 
     *ยกเลิกโครงการเลื่อนไปด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2565 ตามบันทึกที่ มท 55030-1/366 ลว. 16 พ.ย. 2563 เร่ืองปรับปรุงงบประมาณลงทุน
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 
Digital Process 

 8.1.3 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Re OIS) 
  ยกเลิกโครงการเลื่อนไปด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2565 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กศผ. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ (Re OIS) 22.000 - 22.000 
  รวม 1 โครงการ 22.000 - 22.000 

     *ยกเลิกโครงการเลื่อนไปด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2565 ตามบันทึกที่ มท 55030-1/366 ลว. 16 พ.ย. 2563 เร่ืองปรับปรุงงบประมาณลงทุน
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO4 :สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงาน หน้า ง-3 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 

Digital Process 
 8.1.4 โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 15.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กคค. โครงการจดัซื้อซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ ์ 15.000 - 15.000 
  รวม 1 โครงการ 15.000       - 15.000 

 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 
Digital Process 

 8.1.5 โครงการระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ (Asset Management System : AMS) 
  ยกเลิกโครงการเลื่อนไปด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2565 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กพส. โครงการระบบบริหารข้อมูลสินทรัพย์ (Asset Management 

System : AMS) 
9.000 - 9.000 

  รวม 1 โครงการ 9.000 - 9.000 
     *ยกเลิกโครงการเลื่อนไปด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2565 ตามบันทึกที่ มท 55030-1/366 ลว. 16 พ.ย. 2563 เร่ืองปรับปรุงงบประมาณลงทุน
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 
Digital Process 

 8.1.6 โครงการพัฒนาโปรแกรมการตดัจ้าหน่ายบัญชีรายไดร้อการรับรู้ในระบบ SAP 
  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 2.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กพส. โครงการพัฒนาโปรแกรมการตัดจา้หน่ายบัญชีรายได้รอการรับรู้

ในระบบ SAP 
2.000 - 2.000 

  รวม 1 โครงการ 2.000 - 2.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO4 : สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน หน้า ง-4 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 

Digital Process 
 8.1.7 โครงการพัฒนาระบบบรหิารคอมพิวเตอร์และจัดการระบบเครือข่าย 

  ยกเลิกโครงการเลื่อนไปด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2565 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กคค. โครงการพฒันาระบบบรหิารคอมพิวเตอร์และจดัการระบบเครือขา่ย 10.000 - 10.000 
  รวม 1 โครงการ 10.000 - 10.000 

     *ยกเลิกโครงการเลื่อนไปด้าเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2565 ตามบันทึกที่ มท 55030-1/366 ลว. 16 พ.ย. 2563 เร่ืองปรับปรุงงบประมาณลงทุน
ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 
Digital Process 

 8.1.8 โครงการเพิ่มและทดแทนอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade) 
   รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 45.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สทส. (กคค.) โครงการเพิ่มและทดแทนอปุกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ (Infra Upgrade) 40.000 5.000 45.000 
  รวม 1 โครงการ 40.000 5.000 45.000 

 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 
Digital Process 

 8.1.9 โครงการปรับปรุงสื่อสญัญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade) 
  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 118.252 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กคค. โครงการปรับปรุงสื่อสัญญาณระบบเครือข่าย (Network Upgrade) 118.252 - 118.252 
  รวม 1 โครงการ 118.252 - 118.252 

* ตามบันทึกที่ มท 55030-1/7 ลว. 7 ม.ค. 63 เรื่องปรับปรุงงบประมาณลงทุนของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 3) 
 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 

Digital Process 
 8.1.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบ Private Cloud 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 20.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กคค. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการใหบ้ริการระบบ Private Cloud 20.000 - 20.000 
  รวม 1 โครงการ  20.000 - 20.000 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO4 :สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงาน หน้า ง-5 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 DT 8.1 : พัฒนาและทบทวนการจัดท า EA ขององค์กร พร้อมทั้งทบทวนกระบวนการท างานเป็น 

Digital Process 
 8.1.11 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไรส้าย (Wireless LAN) และรักษาความ

ปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาค 
  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 58.495 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กคค. โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) และ

รักษาความปลอดภัย การประปาสว่นภูมิภาค   
58.495 - 58.495 

  รวม 1 โครงการ 58.495 - 58.495 
* ตามบันทึกที่ มท 55030-1/7 ลว. 7 ม.ค. 63 เรื่องปรับปรุงงบประมาณลงทุนของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 3) 

 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 DT 8.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการท างาน ภายใต้ EA ขององค์กร 
 8.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ PWA Contact Center 1662 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 12.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. จ้างเหมาเอกชนจัดหาเจ้าหนา้ที่ (Agent และ  Supervisor) มา

ประจ้าศูนย์รับเรื่องร้องเรียน PWA Contact Center 
- 12.000 12.000 

  รวม 1 โครงการ - 12.000 12.000 

 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 DT 8.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการท างาน ภายใต้ EA ขององค์กร 
 8.3.2 โครงการประปาทันสมยั ระยะ 2 (GECC) 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 15.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. 

 กปภ.เขต/สาขา    
กปภ.สาขา ปรับปรุงการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจ้าปี 2564 และติดตั้งข้อความ
เกี่ยวกับ น้้าดิบมรีาคาน้้าประปามตี้นทุน หน้าอาคารส้านักงาน 
เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การปรับปรุงค่าน้้าในอนาคต 

5.000 10.000 15.000 

  รวม 1 โครงการ 5.000 10.000 15.000 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO4 : สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน หน้า ง-6 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 DT 8.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการท างาน ภายใต้ EA ขององค์กร 

 8.3.3 โครงการส่งเสรมิความเช่ือมั่นคุณภาพน้้าประปา ของ  กปภ. (Water is life) 
  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 4.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. 

กปภ.เขต /สาขา 
กปภ.สาขาท่ีผ่านเกณฑ์ WSP เกรด A สมัครเข้าร่วมโครงการ 
คณะกรรมการรับรองคุณภาพน้้าประปามาตรฐานสากลตัดสิน
รับรองและกปภ.สาขาติดตั้งป้ายรบัรองคุณภาพน้้าประปา 
มาตรฐานสากล ณ หน้าอาคารโรงกรองน้้า 

- 4.000 4.000 

  รวม 1 โครงการ - 4.000 4.000 

 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 DT 8.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของทุกกระบวนการท างาน ภายใต้ EA ขององค์กร 
 8.3.4 โครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 0.100 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล./คณะท้างาน

สื่อสารภาพลักษณ์
องค์กร ผ่านYouTube 

เตรียมบทส้าหรับการถา่ยท้าวิดีโอ และเผยแพรล่ง Youtube - 0.100 0.100 

  รวม 1 โครงการ - 0.100 0.100 

 
 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 CR 8.4 : การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 8.4.1 โครงการประปาทันใจ 
  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน - ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. 

กปภ.เขต /สาขา 
มิสเตอร์ประปาแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า ตาม SLA 

- - - 

  รวม 1 โครงการ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO4 :สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด้าเนินงาน หน้า ง-7 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 CR 8.4 : การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 8.4.2  โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน 
  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 2.340 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. 

กปภ.เขต /สาขา 
ผจก.กปภ.สาขา น้าทีมบริการลงพื้นที่พบปะลูกค้า เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีและให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปา
ฟรี และให้ค้าแนะน้าวิธีการบ้ารุงรักษาระบบประปาภายในบ้าน 
นอกจากนี้ยังมีการสอบถามความต้องการ ความคาดหวัง ความ
พึงพอใจและความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของ กปภ. 

- 2.340 2.340 

  รวม 1 โครงการ - 2.340 2.340 
 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 CR 8.4 : การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 8.4.3 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 15.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. 

กปภ.เขต /สาขา 
คณะกรรมการ CSR (คบร.) กลั่นกรองพื้นที่และกิจกรรมโครงการที่ 
กปภ.ข. น้าเสนอเพื่อให้คณะอนุกรรมการ CG & CSR เห็นชอบ 
และคณะกรรมการ กปภ.ทราบ หลังจากนั้น รผง.จัดสรร
งบประมาณและกปภ.สาขา ด้าเนินกิจกรรม 

- 15.000 15.000 

  รวม 1 โครงการ - 15.000 15.000 
 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 CR 8.4 : การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 8.4.4 โครงการน้้าประปา กปภ.-อปท. เพื่อปวงชน 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 1.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. 

กปภ.เขต /สาขา 
กปภ.สาขา ให้ความรู้และแนวปฏบิัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิต
น้้าสะอาดมาตรฐานสากลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

- 1.000 1.000 

  รวม 1 โครงการ - 1.000 1.000 

 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ)  

 

SO4 : สร้างศักยภาพในทุกกระบวนการด้วยเทคโนโลยี เพื่อมุ่งเน้นความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน หน้า ง-8 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 CR 8.4 : การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 8.4.5 โครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้้าเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 2.000 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. 

กปภ.เขต /สาขา 
กปภ.ข. และ กปภ.สาขา ดา้เนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 
2561 เนื่องจากเป็นแผนระยะยาว 

- 2.000 2.000 

  รวม 1 โครงการ - 2.000 2.000 

 
ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 CR 8.4 : การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
 8.4.6 โครงการ กปภ. ส่งใจใหน้้้าดื่ม (PWA Care) 

  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 5.500 ล้านบาท 
      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สสล. 

กปภ.เขต /สาขา 
กปภ.เขต ผลิต/เตรียมน้้าดื่มบรรจขุวด และประสานงานกับ
จังหวัดเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนน้้าดืม่ในกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติฯ 
และ ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภยั/ภัยธรรมชาติ 

- 5.500 5.500 

  รวม 1 โครงการ - 5.500 5.500 
 

ยุทธศาสตร์ S8 ผลักดันกระบวนการท างานด้วยการเป็นผู้ให้บริการน้ าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 CR 8.4 : การวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

 8.4.7 โครงการฟื้นฟูแนวปะการังพ้ืนท่ี อ.เกาะสมุยจ.สรุาษฎร์ธานี 
  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน 2.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. สปก. 1-5 ส้ารวจพื้นที่เพื่อก้าหนดจุดฟื้นฟูแนวปะการัง ก้าหนดรูปแบบ

การฟื้นฟูปะการังโดยวิธีการที่เหมาะสม ด้าเนินการปลูกฟื้นฟู
ปะการังตามแนวทางและรูปแบบของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ติดตั้งทุ่นจอดเรือและทุ่นแสดงแนวเขต ป้องกันการ
ทิ้งสมอเรือท้าลายปะการัง 

- 2.000 2.000 

  รวม 1 โครงการ - 2.000 2.000 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)   

 

SO5 :บูรณาการการท้างานระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสร้างความได้เปรียบ  
และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หน้า จ-1 
 

 
 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ SO5 
บูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน เพื่อสร้างความได้เปรียบ 

และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ S9 ยกระดับการบูรณาการการบริหารรจัดการน้ า 
 CO 9.1 : พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้้า ให้เพียงพอ 

 9.1.1 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก 
  รวมทั้งสิ้น 1  โครงการ วงเงิน - ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. กปภ.ข.1-10 แผนงานขยายความร่วมมือกับองค์กร หรือหน่วยงานภายนอก - - - 
  รวม 1 โครงการ - - - 

 
ยุทธศาสตร์ S10 ยกระดับการบูรณาการการบริหารรจัดการน้ า 

 CO 10.1: เสริมสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการน้ า และร่วมพัฒนาและใช้นวัตกรรมในการ
สนับสนุนการลดน้ าสูญเสีย 

 10.1.1 แผนงานศึกษาและส่งเสริมการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
  รวมทั้งสิ้น 2  โครงการ วงเงิน 4.000 ล้านบาท 

      

ล าดับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

โครงการ/รายละเอียด 
วงเงินเต็มโครงการ (ล้านบาท) 

งบลงทุน งบท าการ รวม 
1. คณะกรรมการ 

DSM 
การพัฒนาและขยายผล DSM - 3.000 3.000 

 1.1 โครงการ DSM Best Practice ปี 2564 - 3.000 3.000 
  1.2 โครงการติดตามผลการด้าเนินการ DSM ปี 2564 - 0.000 0.000 

2. คณะกรรมการ 
DSM 

การพัฒนาระบบสนุน DSM - 1.000 1.000 
 2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ การบริหารจดัการอย่างรู้

คุณค่า ปี 2564 
- 0.600 0.600 

  2.2 โครงการประกวด DSM ดีเด่น - 0.400 0.400 
  รวม 2 โครงการ - 4.000 4.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


