
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ลําดบั 

ที
 

แผนงาน 
หมวดคา่ครุภณัฑ์ 

ที
ดินและสิ
งก่อสร้าง 
ผลการดาํเนินการ การเบิกจา่ย 

 

เป็น 

 

ไมเ่ป็น 

หมายเหต ุงาน/โครงการ รายการ จํานวน  
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ 
ราคา/ประกวด 

ราคา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี 

 

เงิน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินนอกงบ 
ประมาณหรือ 

เงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

ไปตาม 
แผน  
() 

ไปตาม 
แผน  
() 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
1. ก่อสร้าง

ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขากาญจนบุรี-ท่ามะกา 
อ.เมือง-ท่ามะกา-ท่าม่วง 
จ.กาญจนบุรี 
 

1 งาน e-Auction - - - -  √  อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
กระบวนการจัดจา้ง  

2. ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาชัยภูมิ-(บ้านเขวา้)   
อ.เมืองชัยภูมิ-บ้านเขว้า 
จ.ชัยภูมิ 
 

1 งาน e-Auction - - - -  √  อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
กระบวนการจัดจา้ง 

3. 
 
 

ก่อสร้าง
ปรับปรุงขยาย 
 

ก่อสร้างปรับปรุงขยาย 
การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขากบินทร์บุรี(อบต.หนองกี่) 
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
 

1 งาน e-Auction - - - -  √  อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบ
กระบวนการจัดจา้ง 

4. วางท่อ 
ขยายเขต 

วางท่อขยายเขตจาํหน่ายน้ําบ้าน
ดอนติ้ว หมู่ 8,หมู่ 13 ต.ก้ามปู 
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พยัคฆภูมิพิสัย 
 

1 โครงการ e-Auction 26 ต.ค. 59 1 ธ.ค. 59 เม.ย. 2560 5,364,980  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ลําดบั 

ที
 

แผนงาน 
หมวดคา่ครุภณัฑ์ 

ที
ดินและสิ
งก่อสร้าง 
ผลการดาํเนินการ การเบิกจา่ย 

 

เป็น 

 

ไมเ่ป็น 

หมายเหต ุงาน/โครงการ รายการ จํานวน  
(หน่วยนับ) 

จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ 
ราคา/ประกวด 

ราคา 
(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี 

 

เงิน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เงินนอกงบ 
ประมาณหรือ 

เงินสมทบ 
(ล้านบาท) 

ไปตาม 
แผน  
() 

ไปตาม 
แผน  
() 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) 
5. วางท่อ 

ขยายเขต 
วางท่อขยายเขตจาํหน่ายน้ําทาง
หลวงหมายเลข 212 จากหน่วย
บริการปากคาด ถึงบ้านต้อน               
อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 
โพนพิสัย 
 

1 โครงการ e-Auction 23 พ.ย. 59 22 ธ.ค. 59 ก.ย. 2560 14,700,000  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

6. วางท่อ 
ขยายเขต 

วางท่อขยายเขตจาํหน่ายน้ํา
เทศบาลตําบลนาอ้อ ม.4                     
ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย 
 

1 โครงการ e-Auction 9 พ.ย. 59 9 ธ.ค. 59 เม.ย. 2560 2,040,900  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

7. วางท่อ 
ขยายเขต 

วางท่อขยายเขตจาํหน่าย 
น้ําที่ ม.1, ม.3, ม.12 ต.ดงเจน                  
อ.ภูกามยาม จ.พะเยา       
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พะเยา  
                

1 โครงการ e-Auction 23 พ.ย. 59 22 ธ.ค. 59 ก.ค. 2560 1,750,000  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

8. ปรับปรุง 
เส้นท่อ 

ปรับปรุงเส้นท่อ 
ภายในกองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 32 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พะเยา 

1 โครงการ e-Auction 01 พ.ย. 59 22 พ.ย. 59 เม.ย. 2560 1,227,875  √  อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2  
หน่วยงาน กองจัดหา งานจัดจ้าง กรม/จังหวัด การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวง มหาดไทย   

 

ลําดบั 

ที
 

แผนงาน 
หมวดคา่ครุภณัฑ์ 

ที
ดินและสิ
งก่อสร้าง 
ผลการดาํเนินการ การเบิกจา่ย 

 

เป็น 

 

ไมเ่ป็น 
หมายเหต ุ

จัดหาโดยใช้วิธ ี
งาน/โครงการ รายการ จํานวน  

(หน่วยนับ) 
จัดหาโดยใช้วิธ ี ประกาศสอบ 

ราคา/ประกวด 
ราคา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

ลงนามใน 
สัญญา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

การส่งมอบ 
(วัน/เดือน/ป)ี 

 

เงิน 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

งาน/โครงการ รายการ จํานวน  
(หน่วยนับ) 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
9. วางท่อ 

ขยายเขต 
วางท่อขยายเขตบา้นดอน  
หมู่ 10,11 ต.บ้านกล้วย                 
อ.เมือง จ.สุโขทัย การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 
 

1 โครงการ e-Auction - - - -  √  เลื่อนการดําเนินการออกไป 
เนื่องจากเอกสารบางส่วน
ได้รับความเสียหายจากน้ําที่
ฉีดดับเพลิง 

10. วางท่อ 
ขยายเขต 

วางท่อขยายเขต หมู่ 3                
หลังวัดใหม่คํามา ต.แม่ปะ               
อ.แม่สอด จ.ตาก การประปา
ส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 
 

1 โครงการ e-Auction - - - -  √  เลื่อนการดําเนินการออกไป 
เนื่องจากเอกสารบางส่วน
ได้รับความเสียหายจากน้ําที่
ฉีดดับเพลิง 

 
 
 ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้ตรวจสอบ      ลงลายมือชื่อ..........................................................ผู้รับผิดชอบ 
      (นางดาวัลย์ จันทร์ศิริ)                                                                                                             (นายวรวุฒิ  เป้าศิลา) 
 ตําแหน่ง             ผู้อํานวยการกองจัดหา                    ตําแหน่ง   ผู้ช่วยผูว้า่การ (บริหาร 2)  รักษาการในตําแหน่ง 
                       ผู้อํานวยการฝ่ายอํานวยการ 

 




