
กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเสร็จงาน   ปีงบประมาณ 2558
แผนงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรฐับาล

โครงการชลประทานเชียงใหม่

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ

ส้านักงานชลประทานที ่1

(หมู่บา้นปอ้งกันตนเองชายแดน)
ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

วงเงนิงบประมาณ  980,000.00-  บาท



 ผลผลิตท่ี 1 : การจัดการน ้าชลประทาน

 ผลผลิตท่ี 2 : การจัดหาแหล่งน ้าและเพิ่ม

พื นท่ีชลประทาน

 ผลผลิตท่ี 3 : การสนบัสนนุโครงการพฒันา

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

1.  ลักษณะงาน
1.1 ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 

2.  สาเหตทุีต่อ้งด้าเนินการ
ระบบส่งน ้าบ้านเมืองนะเป็นโครงการท่ีกอ่สร้างขึ นเนื่องจากอยู่ในโครงการหมู่บ้านป้องกนัชายแดนซ่ึงปัจจบุันระบบ

     ส่งน ้าช้ารุดเสียหายไม่สามารถส่งน ้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพอกีทั งเนื่องจากมีการขยายตัวของหมู่บ้านโดยเฉพาะโรงเรียนบ้าน

    เมืองนะมีเด็กนักเรียนเพิม่มากขึ นท้าให้ต้องมีระบบกกัเกบ็น ้าไว้ส้ารองใช้ในช่วงหน้าแล้งจงึเห็นควรพจิารณาซ่อมแซมระบบส่ง 

    น ้าให้สามารถใช้การอยา่งมีประสิทธิภาพและกอ่สร้างระบบเกบ็กกัน ้าโดยกอ่สร้างบ่อเกบ็น ้าคสล.ให้กบัโรงเรียนบ้านเมืองนะ

    ให้มีน ้าใช้อยา่งพอเพยีงในช่วงฤดูแล้ง

3.  ระยะเวลาด้าเนินการ
เดือน  ตุลาคม  2558 - ธันวาคม  2558

4.  งบประมาณทีใ่ชด้้าเนินการ
งบประมาณทั งสิ น บาท ( )

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

5.3.1 ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 

เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพรอ้มอาคารประกอบโรงเรยีนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 

รายงานเสร็จงาน
ปีงบประมาณ 2558

950,000

ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

แผนงานตามมาตรการกระตุน้การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล



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 ส้านักงานชลประทานที ่ 1
โครงการ / งาน ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกนัตนเองชายแดน) 
สถานที่ ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด 47 QMB 889-817 ระวาง 4748 II

1. งานดิน
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

2. งานคอนกรีต
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

3. งานบ่อเก็บน ้า
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

4. งานระบบส่งน ้า
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

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

การตรวจรับมอบหมายด้าเนินการเอง  ปีงบประมาณ 2558



คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานด้าเนินการเอง)

(ลงช่ือ) ประธานกรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(  นายเกื อกูล  มานะสัมพันธ์สกุล  )

นายช่างชลประทานอาวุโส

(  นายสุภรณ์วัฒน์  สุรการ   )

นายช่างชลประทานอาวุโส

(  นายสกลฤทธิ ์ ดวงราศรี  )





ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ

รปูประกอบการด้าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2558

(หมู่บา้นปอ้งกันตนเองชายแดน)
ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ก่อนด้าเนินการ



รูปประกอบก่อนด้าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2558

ก่อนดา้เนินการ

ซ่อมแซมระบบสง่น ้าพรอ้มอาคารประกอบโรงเรยีนเมืองนะ(หมู่บา้นปอ้งกันตนเองชายแดน) 
ตา้บลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่



รูปประกอบก่อนด้าเนินงาน

ปงีบประมาณ 2558

ซ่อมแซมระบบสง่น ้าพรอ้มอาคารประกอบโรงเรยีนเมืองนะ(หมู่บา้นปอ้งกันตนเองชายแดน) 
ตา้บลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่



รูปประกอบการด้าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2558

ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  จงัหวัดเชียงใหม่

ขณะด้าเนินการ

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ
(หมู่บา้นปอ้งกันตนเองชายแดน)



รูปประกอบขณะดา้เนินงาน

ปีงบประมาณ 2558

ซ่อมแซมระบบสง่น ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขณะด้าเนินการ เตรียมดนิและตผัีง



รูปประกอบขณะดา้เนินงาน

ปีงบประมาณ 2558

ซ่อมแซมระบบสง่น ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขณะด้าเนินการ ผูกเหล็กและเทพื นคอนกรีต



รูปประกอบขณะดา้เนินงาน

ปีงบประมาณ 2558

ซ่อมแซมระบบสง่น ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขณะด้าเนินการ ตั งแบบกอ่สร้างบ่อเกบ็น ้า คสล.



รูปประกอบขณะดา้เนินงาน

ปีงบประมาณ 2558

ซ่อมแซมระบบสง่น ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขณะด้าเนินการ เทคอนกรีตบ่อเกบ็น ้า คสล.



รูปประกอบขณะดา้เนินงาน

ปีงบประมาณ 2558

ซ่อมแซมระบบสง่น ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ(หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จงัหวัดเชยีงใหม่

ขณะด้าเนินการ ก่อสร้างรางรินคสล.และ ฝาย คสล.

ขณะด้าเนินการ แกะแบบพร้อมเกบ็รายละเอยีดบ่อเกบ็น ้า คสล.



รปูประกอบการด้าเนินงาน
ปงีบประมาณ 2558

ต้าบลเมืองนะ อ้าเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

ด้าเนินการแล้วเสรจ็

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมืองนะ
(หมู่บา้นปอ้งกันตนเองชายแดน)



          รูปประกอบด้าเนินงานแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมอืงนะ(หมูบ่้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมอืงนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

          ปีงบประมาณ 2558

ด้าเนินการแล้วเสร็จ



          รูปประกอบด้าเนินงานแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมอืงนะ(หมูบ่้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมอืงนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

          ปีงบประมาณ 2558

ด้าเนินการแล้วเสร็จ



          รูปประกอบด้าเนินงานแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมอืงนะ(หมูบ่้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมอืงนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

          ปีงบประมาณ 2558

ด้าเนินการแล้วเสร็จ



          รูปประกอบด้าเนินงานแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมอืงนะ(หมูบ่้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมอืงนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

          ปีงบประมาณ 2558

ด้าเนินการแล้วเสร็จ



          รูปประกอบด้าเนินงานแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบโรงเรียนเมอืงนะ(หมูบ่้านป้องกันตนเองชายแดน) 
ต้าบลเมอืงนะ อ้าเภอเชยีงดาว  จังหวัดเชยีงใหม่

          ปีงบประมาณ 2558

ด้าเนินการแล้วเสร็จ


