




กิจกรรม อนุมัติดําเนินการ อนุมัติเบิกจาย ผลการเบิกจาย

1. งบลงทุนที่เปนโครงการ 12,815.630         4,962.890       5,012.350        

-  งานกอสรางปรับปรุงขยาย 12,747.016          4,909.009        4,963.626         

-  งานกอสรางหลังรับโอน 68.614               53.881            48.724             

2. งบลงทุนเพื่อการดําเนินงานปกติ 17,128.712         5,493.434       5,500.458        

2.1 แผนระยะยาว 5,066.290          2,216.253       2,098.613        

-  งานปรับปรุงเสนทอ 1,011.571           547.939          590.772           

-  งานวางทอขยายเขต 1,192.240           666.051          848.169           

-  งานพัฒนาแหลงน้ํา 98.575               98.575            74.299             

-  แผนระยะยาว (งานกอสรางระบบประปา 
งานลดน้ําสูญเสีย เสนทอ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ระยะเรงดวน)

2,758.758           903.688          585.373           

- โครงการ IT (Upgrade SAP) 5.146                 -                -                  

2.2 อนุมัติรายป 12,062.422         3,277.181       3,401.845        

-  งานกอสรางระบบประปาและอาคาร 2,419.915           1,061.742        966.560         
-  งานลดน้ําสูญเสีย 1,020.932           390.395          386.324           

-  งานติดตั้งไฟฟาฯ 117.170              48.766            42.176             

-  สํารองกรณีจําเปนเรงดวน 2,584.731           969.208          1,404.767         

-  งานยายแนวทอ 344.619              137.857          145.539           

     - โครงการปรับปรุงและพัฒนาดานเทคโนโลยีฯ 425.265              114.108          117.714           

- ที่ดิน 1,226.471           359.616          38.819             

-  ครุภัณฑ 147.776              93.324            113.868           

-  สัญญาเชารายไดหลัก 3,775.543           102.165          186.078           

3. สัญญาเชา ที่ไมเกี่ยวของกับรายไดหลัก 774.457             706.676         461.871          

รวมทั้งสิ้น 30,718.799         11,163.000     10,974.679      

สรุปแหลงเงินที่ใชในการดําเนินการ

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,439.301           3,673.780        4,175.014         

เงินรายได การประปาสวนภูมิภาค 16,276.996          5,144.514        4,274.462         

เงินกูในประเทศ 9,002.502           2,344.706        2,525.203         

รวมทั้งสิ้น 30,718.799         11,163.000     10,974.679      

หนวย : ลานบาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2564

เปรียบเทียบแผน/ผล ประจําปงบประมาณ 2564

การประปาสวนภูมิภาค



ปญหา/อุปสรรค และแนวทางดําเนนิการ 
ของ ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2564 

  จากผลการเบิกจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ซึ่งมีผลการเบิกจายงบลงทุน เทากับ 10,974.679 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.31 ของวงเงินอนุมัติเบิกจาย 
จํานวน 11,163.000 ลานบาท โดยปญหา/อุปสรรค ที่มีผลใหการเบิกจายงบลงทุนประจําปงบประมาณ 2564 
ไมเปนไปตามวงเงินอนุมัติเบิกจาย สรุปได ดังนี้ 

 1. หนวยงานภายนอกมีปญหาติดขัดการสงมอบพื้นที่ 
 2. ความจําเปนตองปรับแกไขแบบรูป/รายการกอสรางตามความเห็นของหนวยงานราชการ

หรือเจาของพื้นท่ี เพื่อใหรองรับกับงานกอสรางของหนวยงาน/โครงการอ่ืนท่ีใชพื้นท่ีรวมกัน 
 3. ความจําเปนตองปรับแบบรูป/รายการกอสรางเนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเขาพื้นท่ี

ดําเนินการจริงหรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 4. โครงการไมมีผูสนใจย่ืนเสนอราคา 
 5. การชะลอโครงการเหตุอันเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 6. อื่นๆ เชน ความลาชาของโครงการเกิดจาก 
   - ชุมชนรองขอให กปภ. เปลี่ยนวิธีการดําเนินการกอสราง 
   - กระบวนการจัดหาที่ดินยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากที่ดินที่มีผูเสนอขายไมตรง

ตามวัตถุประสงค / ราคาที่ดินท่ีเสนอขายสูงกวาราคาประเมิน 
 

  จาก ปญหา/อุปสรรค ขางตน มีแนวทางในการดําเนินการของผูรับผิดชอบโครงการ ดังน้ี  

ปญหา/อุปสรรค แนวทางดําเนินการของผูรับผิดชอบโครงการ 

1. หนวยงานภายนอกมีปญหาติดขัดการสงมอบ
พื้นที่ 

     ผูรับผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการประสานและ
ติดตามหนวยงานเจาของพื้นที่ ในการขอเขาพื้นที่    

2. ความจําเปนตองปรับแกไขแบบรูป/รายการกอสราง
ตามความเห็นของหนวยงานราชการหรือเจาของพื้นที่ 
เพื่อใหรองรับกับงานกอสรางของหนวยงาน/
โครงการอื่นที่ใชพื้นที่รวมกัน 

     ผูรับผิดชอบโครงการ ไดพิจารณาและดําเนินการ
ตามความเห็นของหนวยงานเจาของพื้นที่ และเขาดําเนินการ 
เมื่อหนวยงานเจาของพื้นที่สงมอบพื้นที่ ให กปภ.      
เขาดําเนินการ 

3. ความจําเปนตองปรับแบบรูป/รายการกอสราง
เนื่องจากมีอุปสรรคภายหลังเขาพื้นที่ดําเนินการจริง
หรือสภาพพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง 

     ผูรับผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการปรับแกแบบรูป/
รายการตามพื้นที่ดําเนินการจริง โดยผูรับผิดชอบโครงการ 
ไดดําเนินการเรงตรวจสอบพื้นที่จริง และปรับแบบรูป/
รายการกอสรางใหสอดคลองตามสภาพหนางาน      
ที่ปรับเปลี่ยน 
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ปญหา/อุปสรรค แนวทางดําเนินการของผูรับผิดชอบโครงการ 

4. โครงการไมมีผูสนใจยื่นเสนอราคา      ผู รับผิดชอบโครงการ ไดดํ า เนินการยกเลิก
ประกวดราคา เนื่องจากไมมีผูสนใจยื่นเสนอราคา  
     โดยผูรับผิดชอบโครงการไดพิจารณาทบทวน 
ขอบเขตของงาน (TOR) และดําเนินการเขาสูกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางอีกครั้ง 

5. การชะลอโครงการเหตุอันเนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    
โคโรนา 2019 (COVID-19)   

     ผูรับจางไดชะลอโครงการเน่ืองจากผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ทําใหการดําเนินงานไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผน เกิดจากการขาดแคลนแรงงาน
ในการทํางานและการขนสงวัสดุ-อุปกรณลาชากวา
กําหนดและระยะเวลาในการผลิตนานกวาเดิมสงผลใหงาน
ลาชากวาแผนงาน  
    ทั้งน้ี ผูรับผิดชอบโครงการไดมีหนังสือแจงผูรับจาง
เพื่อเรงรดัดําเนนิการกอสรางและเบิกจายดวยแลว      

6. อื่นๆ  เชน  ความลาชาของโครงการเกิดจาก 
           - ชุมชนรองขอให กปภ .เปลี่ยนวิธีการ
ดําเนินการกอสราง  
 
 
 
 
           - กระบวนการจัดหาที่ดินยังไมแลวเสร็จ 
เ นื่ อ ง จ า ก ที่ ดิ น ท่ี มี ผู เ ส น อข า ย ไ ม ต ร ง ต า ม
วัตถุประสงค / ราคาที่ดินที่เสนอขายสูงกวาราคา
ประเมิน  

 
- ผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
วางทอน้ําดิบ เนื่องจากการวางทอแบบเดิมของ กปภ. 
กระทบการสัญจรของประชาชนในชุมชน ขณะนี้
อยูระหวางเสนอขออนุมัติแกไขสัญญากอสราง 
 
- ผูรับผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการยกเลิกการจัดซื้อ
ที่ดิน เน่ืองจากราคาเสนอขายที่ดินสูงกวาราคาประเมิน  
ขณะนี้อยูระหวางรอผูเสนอขายรายใหม ยื่นเสนอขาย
ที่ดิน 

 
































































