
โครงการชลประทานเชียงใหม่
ส านักชลประทานที ่1

ระบบส่งน  าบา้นแกน้อย
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

วงเงนิงบประมาณ  4,900,000.00-  บาท

ผลผลิตที3่ : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
ค่าก่อสร้างแหล่งน  า

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเสร็จงาน   ปีงบประมาณ 2558
แผนงานส่งเสรมิการบรหิารจดัการน  าอยา่งบรูณาการ



 ผลผลิตท่ี 1 : การจัดการน ้าชลประทาน

 ผลผลิตท่ี 2 : การจัดหาแหล่งน ้าและเพิ่ม

พื นท่ีชลประทาน

 ผลผลิตท่ี 3 : การสนบัสนนุโครงการพฒันา

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

1.  ลักษณะงาน
1.1 ก่อสร้างรางรินส่งน ้าและอาคารประกอบ ความยาว 425 เมตร

2.  สาเหตทุีต่อ้งด าเนินการ
ระบบส่งน ้าบ้านแกน้อยรับน ้าจากฝายน ้าแตง ซ่ึงตั งอยู่ในเขตหมู่บ้านเป้าหมายโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพือ่ความ

มั่นคง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันระบบส่งน ้ายังเป็นคลองดิน โดยทางชลประทานพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรด้าเนินการปรับปรุงจากคลองดินเป็นรางรินคสล. เพือ่ให้การส่งน ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ นและเป็นการป้องกัน
ความเสียหายซ่ึงเกิดจากอุทกภัยท่ีเกิดขึ นเป็นประจ้าและยังสามารถสนับสนุนเป้าหมายของโครงการฯ โดยสามารถ
สร้างความมั่นคงส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกกับราษฎรให้มีอาชีพและความเป็นอยู่ทีดี่ขึ น

3.  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือน  มกราคม  2558 - มีนาคม  2558

4.  งบประมาณทีใ่ชด้ าเนินการ
งบประมาณทั งสิ น บาท ( )

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย

ส่ีล้านเก้าแสนบาทถ้วน

ค่าก่อสร้างแหล่งน  า

รายงานเสร็จงาน
ปีงบประมาณ 2558

4,900,000

ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

แผนงานส่งเสริมการบริหารจดัการน  าอยา่งบูรณาการ
ผลผลิตที่3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ



5.  ลักษณะด าเนินการ
5.1 เป็นงานด้าเนินการเอง  ปีงบประมาณ 2558
5.2 นายณัฐปคัลภ์   อินวงศ์ ต้าแหน่ง วิศวกรชลประทานช้านาญการ ผู้ควบคุมงาน
5.3 วิธีการด้าเนินการ

5.3.1 ก่อสร้างรางรินส่งน ้าและอาคารประกอบ ความยาว 425 เมตร.

6.  รายละเอียดประกอบรายงาน
6.1 แบบรายงานเสร็จงาน 
6.2 ส้าเนาประมาณการ
6.3 ส้าเนาใบจัดสรร
6.4 ส้าเนาแผนจัดซื อจัดจ้างและแผนการใช้วัสดุ
6.5 แผนท่ี 1 : 50,000
6.6 ภาพถ่าย

 - ภาพถ่ายก่อนด้าเนินการ
 - ภาพถ่ายขณะด้าเนินการ
 - ภาพถ่ายเมื่อด้าเนินการเสร็จ



โครงการ ชลประทานเชียงใหม่ ส านักชลประทานที่ 1
โครงการ / งาน ระบบส่งน า้บ้านแกน้อย
สถานที่ ต้าบลเมอืงนะ อ้าเภอเชียงดาว  จังหวดัเชียงใหม่

พิกัด 47 QMB 754-804 ระวาง 4748 II

1. งานดิน
o ดี
o พอใช้
o แกไ้ข

2. งานระบบส่งน ้า
o ดี
o พอใช้
o แกไ้ข

3. งานอาคารประกอบ
o ดี
o พอใช้
o แกไ้ข

4. อื่นๆ 
o ดี
o พอใช้
o แกไ้ข

5. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
o ผ่าน  เห็นสมควรส่งมอบงานนี ได้
o ไมผ่่าน  เห็นสมควรแกไ้ข (ระบุรายละเอยีด)

การตรวจรบัมอบหมายด าเนินการเอง  ปีงบประมาณ 2558



คณะกรรมการตรวจการปฏบิัติงาน (งานด้าเนินการเอง)

(ลงช่ือ) ประธานกรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง นายช่างชลประทานปฏบิัติงาน

(  นายนพดล     น้อยไพโรจน์  )

นายช่างชลประทานอาวโุส

(  นายสกลฤทธิ ์      ดวงราศี )

วศิวกรชลประทานปฎบิัติการ

( นายวรีะโชติ    จูดิษฐ์ประเสริฐ )





 







ก่อนด าเนินการ

ระบบส่งน  าบา้นแกน้อย
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2558



รปูประกอบก่อนด าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2558

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

สภาพคลองดนิก่อนด าเนินการ

สภาพคลองดนิก่อนด าเนินการ



รปูประกอบก่อนด าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2558

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

สภาพคลองดนิก่อนด าเนินการ

สภาพคลองดนิก่อนด าเนินการ



รปูประกอบก่อนด าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2558

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

สภาพคลองดนิก่อนด าเนินการ

สภาพคลองดนิก่อนด าเนินการ



ระบบส่งน  าบา้นแกน้อย
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ขณะด าเนินการ

รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2558



ระบบสง่น  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ปงีบประมาณ 2558

รูปประกอบขณะด าเนินงาน

งานดนิก่อสรา้งรงรนิ คสล. ขณะด าเนินการ

งานดนิก่อสรา้งรงรนิ คสล. ขณะด าเนินการ



ระบบสง่น  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ปงีบประมาณ 2558

รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ก่อสรา้งรางรนิ คสล. ขณะด าเนินการ

ก่อสรา้งรางรนิ คสล. ขณะด าเนินการ



ระบบสง่น  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ปงีบประมาณ 2558

รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ก่อสรา้งรางรนิ คสล. ขณะด าเนินการ

ก่อสรา้งรางรนิ คสล. ขณะด าเนินการ



ระบบสง่น  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ปงีบประมาณ 2558

รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ก่อสรา้งรางรนิ คสล. ขณะด าเนินการ

ก่อสรา้งรางรนิ คสล. ขณะด าเนินการ



ระบบสง่น  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ปงีบประมาณ 2558

รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ก่อสรา้งรางรนิ คสล. ขณะด าเนินการ

ก่อสรา้งรางรนิ คสล. ขณะด าเนินการ



ระบบสง่น  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ปงีบประมาณ 2558

รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ก่อสรา้งประตรูะบายน  า ขณะด าเนินการ

ก่อสรา้งประตรูะบายน  า ขณะด าเนินการ



ด าเนินการแล้วเสรจ็

ระบบส่งน  าบา้นแกน้อย
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2558



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

         รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+000



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+050

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+050



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+100

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+100



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+150

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+150



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+250

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+250



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+300

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+300



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+350

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+350



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+400

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+400



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+450

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+450



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+500

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+500



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+550

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+550



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        รางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+600

        จุดส้ินสุดรางริน คสล. ด าเนินงานแล้วเสร็จ กม.0+665



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        อาคารท่อส่งน า้เข้านา ด าเนินงานแล้วเสร็จ

        อาคารท่อส่งน า้เข้านา ด าเนินงานแล้วเสร็จ



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        อาคารท่อส่งน า้เข้านา ด าเนินงานแล้วเสร็จ

        อาคารท่อส่งน า้เข้านา ด าเนินงานแล้วเสร็จ



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2558

        อาคารท่อส่งน า้เข้านา ด าเนินงานแล้วเสร็จ

        อาคารท่อส่งน า้เข้านา ด าเนินงานแล้วเสร็จ



รูปประกอบด าเนินงานแล้วเสร็จ

ระบบส่งน  าบ้านแกน้อย
ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่
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