
งานซ่อมแซมงานชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ส านักงานชลประทานที ่1

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

วงเงนิงบประมาณ  1,686,000.00-  บาท

ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเสร็จงาน   ปีงบประมาณ 2559
แผนงานบรหิารจดัการทรพัยากรน  า

โครงการชลประทานเชียงใหม่



 ผลผลิตท่ี 1 : การจัดการน ้าชลประทาน

 ผลผลิตท่ี 2 : การจัดหาแหล่งน ้าและเพิ่ม

พื นท่ีชลประทาน

 ผลผลิตท่ี 3 : การสนบัสนนุโครงการพฒันา

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

1.  ลักษณะงาน
1.1 ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยละคร

2.  สาเหตทุีต่อ้งด าเนินการ

  เสียหายจงึพจิารณาซ่อมแซมโดยกอ่สร้างระบบส่งน ้าเป็นรางรินคสล.เพือ่ให้สามารถใช้การได้และเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหาร

  จดัการน ้าช่วยเหลือพื นท่ีเกษตรประมาณ  600  ไร่

3.  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือน  พฤศจิกายน  2558 - มกราคม  2559

4.  งบประมาณทีใ่ชด้ าเนินการ
งบประมาณทั งสิ น บาท ( )

5.  ลักษณะด าเนินการ
5.1 เป็นงานด้าเนินการเอง  ปีงบประมาณ 2559
5.2 นายณัฐปคัลภ์   อินวงศ์ ต้าแหน่ง วิศวกรชลประทานช้านาญการ ผู้ควบคุมงาน
5.3 วิธีการด้าเนินการ

5.3.1 ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยละคร

หนึ่งล้านหกแสนแปดหมืน่หกพนับาทถ้วน

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร

รายงานเสร็จงาน
ปีงบประมาณ 2559

1,686,000

ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารจดัการทรัพยากรน  า
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

   อา่งเกบ็น ้าห้วยละครเป็นโครงการพระราชด้าริกอ่สร้างเมื่อปี 2532 ปัจจบุันระบบส่งน ้าซ่ึงเป็นคลองดินได้รับความช้ารุด

  เสียหายเนื่องจากใช้การมาเป็นเวลานานซ่ึงในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีเกดิน ้าหลากท้าให้ตล่ิงและระบบส่งน ้าถกูกระแสน ้ากดัเซาะ

งานซ่อมแซมงานชลประทานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ



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 านักงานชลประทานที ่ 1
โครงการ / งาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าอา่งเกบ็น ้าห้วยละคร
สถานที่ ต้าบลเชียงดาว  อ้าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด 47 QMB 947- 462 ระวาง 4747 I

1. งานดิน
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

2. งานคอนกรีต
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

3. งานรางริน
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

4. อื่นๆ 
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

5. ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
o ผ่าน  เห็นสมควรส่งมอบงานนี ได้
o ไม่ผ่าน  เห็นสมควรแก้ไข (ระบุรายละเอียด)

การตรวจรับมอบหมายด าเนินการเอง  ปีงบประมาณ 2559



คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานด้าเนินการเอง)

(ลงช่ือ) ประธานกรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

(  นายเกื อกูล  มานะสัมพันธ์สกุล  )

นายช่างชลประทานอาวุโส

(  นายสุภรณ์วัฒน์  สุรการ  )

นายช่างชลประทานอาวุโส

(  นายพร้อมพงศ์  บริพันธ์  )







ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนด าเนินการ

รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2559



รูปประกอบก่อนด าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2559

ก่อนด าเนินการ

ซ่อมแซมระบบสง่น  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่



รูปประกอบก่อนด าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2559

ซ่อมแซมระบบสง่น  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

ก่อนด าเนินการ



ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ขณะด าเนินการ

รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2559



รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ขณะด าเนินการ เตรียมดนิ และวางแบบรางริน



รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ขณะด าเนินการ เทพื นคอนกรีตรางริน



รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ขณะด าเนินการ ขึ นแบบรางริน



รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ขณะด าเนินการ เทคอนกรีตรางริน

ขณะด าเนินการ ก่อสร้างรางรินคสล.และ ฝาย คสล.



รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ขณะด าเนินการ แกะแบบรางริน

ขณะด าเนินการ ก่อสร้างรางรินคสล.และ ฝาย คสล.



ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าห้วยละคร
ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ด าเนินการแล้วเสรจ็

รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2559



ด าเนินการแล้วเสร็จ

          รปูประกอบด าเนินงานแล้วเสรจ็

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าหว้ยละคร
ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2559



          รปูประกอบด าเนินงานแล้วเสรจ็

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าหว้ยละคร
ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ



          รปูประกอบด าเนินงานแล้วเสรจ็

ซ่อมแซมระบบส่งน  าอ่างเก็บน  าหว้ยละคร
ต าบลเชยีงดาว  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ


