
ส ำนักงำนชลประทำนที ่1

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลีย้งปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบำ้นเล็กในปำ่ใหญต่ำมพระรำชด ำริดอยด ำ
ต ำบลเมืองแหง  อ ำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่

ผลผลิตที่ 3 : กำรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

กรมชลประทำน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รำยงำนเสร็จงำน   ปีงบประมำณ 2559
แผนงำนบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน้ ำ

โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่

วงเงนิงบประมำณ  1,958,000.00-  บำท

งำนซ่อมแซมงำนชลประทำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ



 ผลผลิตที่ 1 : การจดัการน ้าชลประทาน

 ผลผลิตที่ 2 : การจดัหาแหล่งน ้าและเพิ่ม

พื นที่ชลประทาน

 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนา

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

1.  ลักษณะงำน
1.1 ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน ้าและอาคารประกอบเพือ่เลี ยงปลาสเตอร์เจี ยน

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริดอยด้า

2.  สำเหตุทีต่้องด ำเนินกำร

 ปลาเทร้าท์  ปัจจบุันฝายท่ีทดน ้าเพือ่กจิกรรมเลี ยงปลาสเตอร์เจี ยนและปลาเทราส์ถกูกระแสน ้าป่าพดัช้ารุดเสียหายไม่
 สามารถใช้ในการส่งน ้าและเพือ่ทดน ้าเขา้บ่อปลาสเตอร์เจยีนได้หากไม่ด้าเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน อาจส่งผลกบัปลา
 สเตอร์เจี ยนท่ีก้าลังจะให้ผลผลิตคาร์เวียได้

3.  ระยะเวลำด ำเนินกำร
เดือน  พฤศจกิายน  2558 - มกราคม  2559

4.  งบประมำณทีใ่ช้ด ำเนินกำร
งบประมาณทั งสิ น บาท ( )

5.  ลักษณะด ำเนินกำร
5.1 เป็นงานด้าเนินการเอง  ปีงบประมาณ 2559
5.2 นายณัฐปคัลภ์   อนิวงศ์ ต้าแหน่ง วิศวกรชลประทานช้านาญการ ผู้ควบคุมงาน
5.3 วิธีการด้าเนินการ

5.3.1 ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน ้าและอาคารประกอบเพือ่เลี ยงปลาสเตอร์เจี ยน
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริดอยด้า

หนึ่งล้านเกา้แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถว้น

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลี้ยงปลำสเตอร์เจีย้น

รำยงำนเสร็จงำน
ปีงบประมำณ 2559

1,958,000

โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญต่ำมพระรำชด ำรดิอยด ำ

แผนงำนบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรน้ ำ
ผลผลิตที่ 3 : กำรสนับสนุนโครงกำรพัฒนำอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

งำนซ่อมแซมงำนชลประทำนอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

ต ำบลเมืองแหง  อ ำเภอเวยีงแหง  จังหวดัเชียงใหม่

ฝายแม่หาดกอ่สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2547 โดยฝายดังกล่าวส่งน ้าให้กบักจิกรรมการเลี ยงปลาสเตอร์เจี ยนและ



6.  รำยละเอียดประกอบรำยงำน
6.1 แบบรายงานเสร็จงาน 
6.2 ส้าเนาประมาณการ
6.3 ส้าเนาใบจดัสรร
6.4 ส้าเนาแผนจดัซื อจดัจา้งและแผนการใช้วัสดุ
6.5 แผนท่ี 1 :50,000
6.6 ภาพถา่ย

 - ภาพถา่ยกอ่นด้าเนินการ
 - ภาพถา่ยขณะด้าเนินการ
 - ภาพถา่ยเมื่อด้าเนินการเสร็จ



โครงกำร ชลประทานเชียงใหม่ ส ำนักงำนชลประทำนที ่ 1
โครงกำร / งำน ซ่อมแซมฝายพร้อมระบบส่งน ้าและอาคารประกอบเพือ่เลี ยงปลาสเตอร์เจี ยน

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชด้าริดอยด้า
สถำนที่ ต้าบลเมืองแหง  อ้าเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่

พิกัด 47 QMB 514 - 741 ระวำง 4748 III

1. งานคอนกรีต
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

2. งานฝาย
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

3. งานระบบส่งน ้า
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

4. อื่นๆ 
o ดี
o พอใช้
o แก้ไข

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

กำรตรวจรับมอบหมำยด ำเนินกำรเอง  ปีงบประมำณ 2558



คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน (งานด้าเนินการเอง)

(ลงช่ือ) ประธานกรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง

(ลงช่ือ) กรรมการ

ต้าแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส

(  นายเกื อกูล  มานะสัมพันธ์สกุล  )

นายช่างชลประทานอาวุโส

(  นายวีระโชติ  จูดิษฐ์ประเสริฐ  )

นายช่างชลประทานช้านาญงาน

(  นายสุภรณ์วัฒน์  สุรการ  )





ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลี้ยงปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำรดิอยด ำ

ก่อนด ำเนินกำร

รปูประกอบกำรด ำเนินงำน
ปงีบประมำณ 2559



รูปประกอบก่อนด ำเนินงำน

ปงีบประมำณ 2559

ก่อนด ำเนินกำร

ซ่อมแซมฝำยพรอ้มระบบสง่น้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลีย้งปลำสเตอรเ์จีย้น
โครงกำรบำ้นเลก็ในปำ่ใหญ่ตำมพระรำชด ำรดิอยด ำ



รูปประกอบก่อนด ำเนินงำน

ปงีบประมำณ 2559

ซ่อมแซมฝำยพรอ้มระบบสง่น้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลีย้งปลำสเตอรเ์จีย้น
โครงกำรบำ้นเลก็ในปำ่ใหญ่ตำมพระรำชด ำรดิอยด ำ

ก่อนด ำเนินกำร



รูปประกอบก่อนด ำเนินงำน

ปงีบประมำณ 2559

ซ่อมแซมฝำยพรอ้มระบบสง่น้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลีย้งปลำสเตอรเ์จีย้น
โครงกำรบำ้นเลก็ในปำ่ใหญ่ตำมพระรำชด ำรดิอยด ำ

ก่อนด ำเนินกำร



ซ่อมแซมฝำยพรอ้มระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลี้ยงปลำสเตอรเ์จี้ยน
โครงกำรบำ้นเล็กในปำ่ใหญต่ำมพระรำชด ำรดิอยด ำ

ขณะด ำเนินกำร

รปูประกอบกำรด ำเนินงำน
ปงีบประมำณ 2559



รูปประกอบขณะด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ 2559

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลี้ยงปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริดอยด ำ

ขณะด ำเนินกำร ซ่อมแซมฝำย



รูปประกอบขณะด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ 2559

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลี้ยงปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริดอยด ำ

ขณะด ำเนินกำร ขึ้นแบบและเรียงหินก่อ



รูปประกอบขณะด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ 2559

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลี้ยงปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริดอยด ำ

ขณะด ำเนินกำร เทคอนกรีต



รูปประกอบขณะด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ 2559

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลี้ยงปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริดอยด ำ

ขณะด ำเนินกำร ระบบส่งน้ ำ



ซ่อมแซมฝำยพรอ้มระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลี้ยงปลำสเตอรเ์จี้ยน
โครงกำรบำ้นเล็กในปำ่ใหญต่ำมพระรำชด ำรดิอยด ำ

ด ำเนินกำรแล้วเสรจ็

รปูประกอบกำรด ำเนินงำน
ปงีบประมำณ 2559



ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ

          รูปประกอบด ำเนินงำนแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลีย้งปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริดอยด ำ

ปีงบประมำณ 2559



          รูปประกอบด ำเนินงำนแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลีย้งปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริดอยด ำ

ปีงบประมำณ 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ



          รูปประกอบด ำเนินงำนแล้วเสร็จ

ซ่อมแซมฝำยพร้อมระบบส่งน้ ำและอำคำรประกอบเพ่ือเลีย้งปลำสเตอร์เจี้ยน
โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ตำมพระรำชด ำริดอยด ำ

ปีงบประมำณ 2559

ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ


