
ค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษาโครงการชลประทาน

ส านักงานชลประทานที่ 1

ซ่อมแซมอาคารปอ้งกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแม่ข้อน
ต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

วงเงินงบประมาณ  1,750,000.00-  บาท

ผลผลิตที ่1 : การจดัการน  าชลประทาน

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเสรจ็งาน   ปงีบประมาณ 2559
แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน  า

โครงการชลประทานเชียงใหม่



โครงการ ชลประทานเชียงใหม่ ส านักงานชลประทานที ่ 1
โครงการ / งาน ซ่อมแซมอาคารป้องกนัตล่ิงระบบส่งน ้าฝ่ังขวา อา่งเกบ็น ้าแม่ขอ้น
สถานที่ ต้าบลเมืองงาย  อ้าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด 47 QMB 932-516 ระวาง 4747 I

1. งานดิน
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

2. งานคอนกรีต
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

3. งานอาคารป้องกันตล่ิง
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 2558



คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานด้าเนินการเอง)

(ลงช่ือ) ประธานกรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(  นายเกื อกูล  มานะสัมพันธ์สกุล  )

นายช่างชลประทานอาวุโส

(  นายวีระโชติ    จูดิษฐ์ประเสริฐ  )

นายช่างชลประทานช้านาญงาน

(  นายสกลฤทธิ ์ ดวงราศรี  )



 ผลผลิตท่ี 1 : การจัดการน ้าชลประทาน

 ผลผลิตท่ี 2 : การจัดหาแหล่งน ้าและเพิ่ม

พื นท่ีชลประทาน

 ผลผลิตท่ี 3 : การสนบัสนนุโครงการพฒันา

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

1.  ลักษณะงาน
1.1 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตล่ิงระบบส่งน ้าฝ่ังขวา อ่างเก็บน ้าแม่ข้อน

2.  สาเหตทุีต่อ้งด าเนินการ
อ่างเก็บน ้าแม่ข้อน เป็นโครงการขนาดกลาง  มีระบบส่งน ้าฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา เป็นคลองดินทั งสองฝ่ังปัจจุบัน

    คลองส่งน ้าได้รับความเสียหายเนื่องจากในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีเกิดน ้าหลากท้าให้พนังกั นน ้าถูกกระแสน ้ากัดเซาะเสีย

    หายจึงพิจารณาซ่อมแซมพนังกั นน ้าให้สามารถใช้การได้และเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้าช่วยเหลือพื นที ่

    เกษตรประมาณ  3,000  ไร่

3.  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือน  พฤศจิกายน  2558 - เมษายน  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 ซ่อมแซมอาคารป้องกันตล่ิงระบบส่งน ้าฝ่ังขวา อ่างเก็บน ้าแม่ข้อน

6.  รายละเอียดประกอบรายงาน
6.1 แบบรายงานเสร็จงาน 

หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแม่ข้อน

รายงานเสร็จงาน
ปีงบประมาณ 2559

1,750,000

ต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารจดัการทรัพยากรน  า
ผลผลิตที่ 1 : การจดัการน  าชลประทาน



6.2 ส้าเนาประมาณการ
6.3 ส้าเนาใบจัดสรร
6.4 ส้าเนาแผนจัดซื อจัดจ้างและแผนการใช้วัสดุ
6.5 แผนท่ี 1 :50,000
6.6 ภาพถ่าย

 - ภาพถ่ายก่อนด้าเนินการ
 - ภาพถ่ายขณะด้าเนินการ
 - ภาพถ่ายเมื่อด้าเนินการเสร็จ



ผลผลิตท่ี 1 : การจัดการน ้าชลประทาน

ผลผลิตท่ี 2 : การจัดหาแหล่งน ้าและเพิ่ม

ผลผลิตท่ี 3 : การสนบัสนนุโครงการพฒันา

อ่างเก็บน ้าแม่ข้อน เป็นโครงการขนาดกลาง  มีระบบส่งน ้าฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา เป็นคลองดินทั งสองฝ่ังปัจจุบัน

    คลองส่งน ้าได้รับความเสียหายเนื่องจากในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีเกิดน ้าหลากท้าให้พนังกั นน ้าถูกกระแสน ้ากัดเซาะเสีย

    หายจึงพิจารณาซ่อมแซมพนังกั นน ้าให้สามารถใช้การได้และเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้าช่วยเหลือพื นที ่

ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแม่ข้อน

รายงานเสร็จงาน
ปีงบประมาณ 2559

ต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

แผนงานบริหารจดัการทรัพยากรน  า
ผลผลิตที่ 1 : การจดัการน  าชลประทาน





รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2559

ซ่อมแซมอาคารปอ้งกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแม่ขอ้น
ต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนด าเนินการ



รูปประกอบก่อนด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ก่อนด าเนินการ

ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแมข่อ้น
ต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่



รูปประกอบก่อนด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแมข่อ้น
ต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ก่อนด าเนินการ



รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2559

ซ่อมแซมอาคารปอ้งกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแม่ขอ้น
ต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ขณะด าเนินการ



รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแมข่อ้น
ต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ขณะด าเนินการ ตั งแบบอาคารป้องกันตลิ่ง



รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแมข่อ้น
ต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ขณะด าเนินการ เรียงหิน และเทคอนกรีตอาคารป้องกันตลิ่ง



รูปประกอบขณะด าเนินงาน

ปีงบประมาณ 2559

ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแมข่อ้น
ต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ขณะด าเนินการ เทคอนกรีตอาคารป้องกันตลิ่ง



รปูประกอบการด าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2559

ซ่อมแซมอาคารปอ้งกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแม่ขอ้น
ต าบลเมืองงาย  อ าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ด าเนินการแล้วเสรจ็



ด าเนินการแล้วเสร็จ

          รปูประกอบด าเนินงานแล้วเสรจ็

ซ่อมแซมอาคารปอ้งกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแม่ข้อน
ต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2559



          รปูประกอบด าเนินงานแล้วเสรจ็

ซ่อมแซมอาคารปอ้งกันตลิ่งระบบส่งน  าฝ่ังขวา อ่างเก็บน  าแม่ข้อน
ต าบลเมอืงงาย  อ าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

ปีงบประมาณ 2559

ด าเนินการแล้วเสร็จ


