
  รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
คร้ังที่ 4/๒๕๖3 

วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน ๒๕๖3 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

จัดประชุมแบบ VDO Conference 

 
ผู้มาประชุม     
   ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
   ๑. นายสมคิด  สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน  (ประธาน) 

    2. นายปรชีา  แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 
    3. นายสายชล  เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน 

   4. นางพัฒนา  สวามิวัศดิ์ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน 
   4 นายสุภเดช  เตชะสา  หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา     
   6. นางสายทอง     สะเภาคำ นักจัดการงานทั่วไป 
   7. นางสาวณิดา ขันปาลี  นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้มาประชุม  VDO Conference   
  1. นายยงยุทธ  ปั้นสุวรรณ หัวหน้างานประมวลสถิติ 
  2. นายสมบูรณ์  แก้วไพทูลย์ เจ้าหน้าที่ประมวลสถิติ 
  3. นายวิรัต    แบนใจวาง  หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  4. นายอาทร   มายะวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร  
  5. นายกฤษดา  ถาปัน  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน 
  6. นายปรีชา  สายสุข  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่-พะเยา 
  7. นางสาวนชุวรา หนิ้วบุรุษ นักอุทกวิทยา 
  8. นายสวุิทย์  สมโพธิ์  พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน 
  9. นายประชัน  ทองสุข         พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
10. นายอนุพงศ์  สุดาคำ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
11. นายเรืองฤทธิ์ คิดอ่าน  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน 
12. นายศุภกิตต ์ ดีต๊ิบ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.ลำปาง   
13. นายมานิตย์  สมบัติปัน พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.น่าน 
14. นายสมนึก  เขตวัง  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย  
ผู้ปฏิบัติงาน Work From Home    
  1. นายสรายุทธ ยะแบน  ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน      
  2. นายอัศนัย  เหลืองทา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอุทกวิทยาและหน่วยอุตุ – อุทกวิทยา 
  3. นายสืบพงษ ์ เกิดรุ่ง  หัวหน้างานวิเคราะห์อุทกวิทยา     
  4. นายอังกูร  คำสม  หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ    
  5. นายไพบูลย์  พุทธวงค์  หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
  6. นายแทน  วงค์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยข้อมูลระดับน้ำ 
                                                                                                                 /7. นายดวงเดช...  
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  7. นายดวงเดช  หมื่นสำราญ หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ 
  8. นายจรัญ  วรรณภิระ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ตะกอน 
  9. นายณัฐพล  เขมาชะ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ 
10. นายบุญเลิศ  ทองนาค  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง 
11. นายเชิดช ู  มะโนเจริญ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน 
12. นายเฉลิมพล จอมคำ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย 
13. นายนเรศ  วรรณก้อน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ 
14. นายนฤเบศร์ อริวันนา  นายช่างสำรวจ 
15. นายประยุทธ  ไชยโชค  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.แพร่-พะเยา 
  

เริ่มประชุมเวลา  09:๐๐ น. 
วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 09: ๐๐ น. เรื่องแจ้งใหเ้พ่ือทราบ ดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ผ่านมา 
 1.1 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีอุทกวิทยาเข้าสู่

ฐานข้อมูล (Server) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้ำภายใต้โครงการ ADAP-T 
 1.2 วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2563 รับฟังการประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VDO Conference จากศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน ผ่านทาง streaming 
RID ช่อง 1 

 1.3 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 ประชุม“โครงการการประเมินร่วมกันระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านน้ำท่วมและภัยแล้ง เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ำข้าม
พรมแดน”  

 1.4 วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ประชุม Conference วางแผนเปลี่ยน (Server) เชื่อมโยง
ข้อมูลของสถานีโทรมาตร สู่ฐานข้อมูลด้านอุทกวิทยาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก
วิทยา. 

 1.5 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ประชุม Conference ADAP-T กลุ่ม Forest ซักถาม
ประเด็นการบันทึกข้อมูลลุ่มน้ำแม่แจ่ม ลุ่มแม่วาง ลุ่มน้ำน่าน (AWS) 

 1.6 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ประชุม Conference กับศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) กรมชลประทาน COVID-19 ชป. 

2. กิจกรรมเดือนถัดไป 
 2.1 ในเดือนพฤษภาคม จะมีวันหยุดหลายๆ วัน ขอให้วางแผนการทำงานให้เหมาะสม 

3. อ่ืนๆ 
 3.1 สถานการณ์ COVID-19 ให้ติดตาม FACEBOOK (ศูนย์ข้อมูล COVID-19), LINE (COVID-

19 ป้องกันได้), ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรมชลประทาน 
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  - มาตรการ ขยาย พรก.ฉุกเฉิน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 , วันหยุด 4 วันสำคัญ  
  - มาตรการ การป้องกัน ห้ามอากาศยานบินเข้าสู่ประเทศไทยชั่วคราวถึง 31 พฤษภาคม 

2563 
  - มาตรการเยียวยา โครงการเราไม่ทิ้งกัน 16 ล้านคน, เกษตรกร 10 ล้านราย 
  - รักษาสุขภาพ (3 ล : ลด เลี้ยง ดูแล) แนววิธีการสวมหน้ากากอนามัย 
 3.2 สถาบันในสิงคโปร์ทำ Model พยากรณ์จุดสิ้นสุดของการระบาดครั้งนี้ 
  - เมืองไทย  97 % วันที่ 26 เมษายน 2563และ 100 % วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
  - ส่วนของทั่วโลก คาดการณ์ว่าเดือนพฤศจิกายน 2563 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖3 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 
  มติที่ประชุม   รับทราบ   

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 การนำเสนอผลงาน และความก้าวหน้าของการทำงาน 

 ๔.๑ การแจ้งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
   บท.อช.ภาคเหนือตอนบน มีเรื่องแจ้งดังนี้ 

4.1.1. เนื่องจากเดือนที่ผ่านมามีพนักงานอ่านระดับน้ำ โทรมาสอบถามเรื่องไม่ได้รับค่าตอบแทน 
ของเดือน ต.ค. 62 – ก.พ. 63 ที่ผ่านมาซึ่งทางศูนย์ฯ ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนให้ได้ เนื่องจากไม่ได้งบประมาณ
มา แต่ทางศูนย์ฯได้ทำหนังสือชี้แจ้งไปแล้ว โดยให้หัวหน้าหน่วยฯเป็นผู้ถือไปให้และบางสถานีได้ส่งไปทางไปรษณีย์ 
มีพนักงานอ่านระดับน้ำบางคนยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว จึงทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าจะมีการจ่ายค่าตอบแทน
ย้อนหลังให้ ดังนั้นขอให้หัวหน้าหน่วยฯ นำเอกสารชี้แจงกับพนักงาน อีกครั้ง  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
      - ให้ทำตารางเช็คด้วยว่าพนักงานอ่านระดับน้ำคนไหนที่ยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจง
ดังกล่าว หากยังให้นำส่งให้ด้วย 
      - ให้เช็คหน่วยสำรวจฯ ไหนที่จะมีการเปลี่ยนพนักงานอ่านระดับน้ำบ้าง และให้
แจ้งมายังฝ่ายบริหารด้วย 
      - หากหน่วยสำรวจฯ เข้าสำรวจปริมาณน้ำ ให้ถ่ายรูปกับพนักงานอ่านระดับน้ำ
พร้อมทั้งสมุดบันทึกข้อมูลระดับน้ำด้วย 
   ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน 
    - หัวหน้าหน่วยฯ เมื่อนำหนังสือชี้แจ้งไปให้พนักงานอ่านระดับน้ำ ให้เซ็นสำเนา
รับกลับมาด้วย 
                                                                                                                         /- เน้นย้ำ… 
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       - เน้นย้ำมาตรการเยี่ยมพนักงานอ่านระดับน้ำ พร้อมทั้งถ่ายรูปพนักงานอ่าน
ระดับน้ำและสมุดบันทึกกลับมาด้วยทุกครั้ง 
      - ให้คุณนเรศ ออกแบบฟอร์มการการเซ็นรับหนังสือชี้แจงด้วย 
   บท.อช.ภาคเหนือตอนบน  
      - ทุกๆ 6 เดือน ให้เช็ดด้วยว่าพนักงานอ่านระดับน้ำที่อายุมากยังสามารถทำงาน
ได้หรือเปล่า 
    - ช่วงการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด ได้มีการให้เจ้าหน้าที่สลับกันทำงานที่บ้าน 
ลดความแออัดในที่ทำงาน จึงให้ปฏิบัติงานที่บ้านได้ แต่หากมีภารกิจเร่งด่วน สามารถเรียกมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน
ได้ตลอดเวลา 

๔.๒  การแจ้งเรื่องงานฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 

๔.๒.1 หนว่ยติดตามสถานการณ์น้ำ 
- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่าและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 

เมษายน 2563 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
   ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน ให้เช็คด้วยว่าปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน เกิดจากปริมาณน้ำฝนหรือเกิด
จากการทำฝาย 
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้โทรถามพนักงานอ่านระดับน้ำว่าเป็นปริมาณน้ำที่เกิดจากฝาย
หรือน้ำฝนตก 

  ๔.2.2 หนว่ยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย ต. แม่สอย อ. จอมทอง  
จ. เชียงใหม ่เมือ่วันที่ 3 เมษายน 2563 

  2. รายงานการซ่อมสายไฟขาด โทรมาตรขนาดเล็ก 127  สถานี P.84 น้ำแม่วาง  
บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563    

    3. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ สสน. สถานี สชป.1 สำนักชลประทาน
ที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 

  4. รายงานการล้างแอร์สำนักงานศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน ต.วัดเกต 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563  

  5. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก Hydro flow สถานี P.21 น้ำแม่ริม  
บ้านริมใต้ ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563  

  6. สภาพรถยนต์ ฟอร์ด เลขทะเบียน  ขอ ๔๘๘๐ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๓๔๖๕ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   วป.อช.ภาคเหนือตอบน   สถานี P.21 เรดาห์ยิงโดนสวะ จะทำให้ได้ข้อมูลที่ผิดพลาด 

ดังนั้นหากมีสวะให้หัวหน้าหน่วยฯ ให้เก็บออกมาด้วย 
                                                                                                         /ผอช.ภาคเหนือ... 
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    ผอช.ภาคเหนือตอนบน สถานีไหนที่มีปัญหาเรื่องของสวะให้เอาออกด้วย หรือทำช่อง
ให้เรดาห์ อ่านระดับน้ำได้ 

๔.๓ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 
    ๔.๓.1 หนว่ยคำนวณปริมาณน้ำ 
     วป.อช.ภาคเหนือตอนบน รายงานแทน 
       1. ตรวจสอบข้อมูล อท.38 เพ่ือทำการแบ่งช่วงการอ่านปริมาณน้ำ (Period) 
จำนวน 64 สถานี  
     2.อัพโหลด ข้อมูลปริมาณน้ำ (อท.1-02) ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคเหนือตอนบน จำวน 64 สถานี 
      โดยให้ คุณนุชวาร , คุณบุษราคัม , คุณชมณฑ์นภัส ช่วยในการปฏิบัติงาน 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๓.2 หนว่ยวิเคราะห์ตะกอน  
   - รายงานสถานีที่สำรวจตะกอนปีน้ำ ๒๕๖3 จำนวน 37 สถานี 
    1. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่       จำนวน   9  สถานี 
    2. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน       จำนวน      8  สถานี 
    3. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำปาง          จำนวน       7  สถานี 
    4. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดแพร่             จำนวน      5   สถานี 
    5. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดน่าน             จำนวน      4   สถานี 
    6. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย        จำนวน      4   สถานี  
           รวมสถานีทั้งหมด                     จำนวน    37  สถานี 
   - รายงานตารางติดตามงานวิเคราะห์ตะกอนปีน้ำ 2563 (2020) เดือนเมษายน  
2563 จำนวน 37 สถานี 
     - รายงานสถานีที่ได้วิเคราะห์สมการใหมแ่ละความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับจุดสำรวจ
ตะกอนมีดังนี้ได้แก่ สถานี P.1 , W.3A , Y.1C , N.1และ G.8   
     - รายงานหนว่ยตะกอนแขวนลอย ทำความสะอาดหน่วยตะกอนฯ ป้องกันเชื้อ COVID-
19 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ผอช.ภาคเหนือตอนบน   
     - ให้ตารางเรียงลำดับสถานีต่อกัน ในตารางติดตามงานวิเคราะห์ตะกอนปีน้ำ 

2563 
     - กราฟสมการใหม่ ตรง Y= AX ยกกำลัง b และ R-squared ให้นำเข้าไปไว้ข้าง

ในกราฟด้วย 
    ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน 
     - ให้นัดหมายในการรับขวดตะกอนกับหน่วยสำรวจฯ ตามจุดต่างๆ  และให้

เตรียมลังเปล่าในการใส่ขวดตะกอนด้วย 
                                                                                                      /๔.๔ การแจ้งเรื่อง… 
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๔.๔ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 
    ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน  
    การนัดหมายรับลังตะกอนให้ใช้วิธีเดิมวันที่ 5 พ.ค. 63 รบัที่หน่วยสำรวจฯลำปาง โดย

ให้ หน่วยสำรวจ จ.แพร่ – จ.น่าน นำมาส่งที่หน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง และหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย จะนัดหมายอีกที 
 4.4.1 หนว่ยกิจกรรมพิเศษ 

                                                              - ไม่รายงาน - 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

   ๔.๔.2 หนว่ยข้อมูลอุตุ – อุทกวิทยา   
    - รายงานสถานีรับผิดชอบ ดังนี้ 
     ๑. สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝน   จำนวน           ๒๒ สถานี 
     ๒. สถานีสำรวจระเหยรายวัน   จำนวน    ๔ สถานี 
     ๓. สถานีสำรวจกระแสลมผิวพ้ืนรายวัน  จำนวน   ๒ สถานี 
     ๔. สถานีสำรวจอุณหภูมิสูงสุด – ต่ำสุด  จำนวน  ๒ สถานี 
     ๕. รายงานแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานีอุตุ-อุทกวิทยา 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝน เดือนเมษายน ปี ๒๕๖2 และ 
เดือนเมษายน ปี ๒๕๖3 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนธรรมดาและอัตโนมัติ สชป.1   
เดือนเมษายน 2563     
      - ค่าน้ำฝนและอุณหภูมิสูงสุด – ต่ำสุด สชป.1 ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 เมษายน 2563 
      - ค่าระเหย  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 22 - 28 เมษายน 2563 
                      - ค่ากระแสลม  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 22 - 28 เมษายน 2563 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.3 หนว่ยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา 

    - รายงานการรับรายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2563 จำนวน ๖8 สถานีดังนี้ 
         1. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน   13   สถานี   สำรวจได้  26 จุด 
         2. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน   จำนวน   14   สถานี   สำรวจได้  28 จุด 
         3. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง   จำนวน  14   สถานี   สำรวจได้  28 จุด 
         4. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่–พะเยา  จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  18 จุด 
         5. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน   จำนวน     8   สถานี   สำรวจได้  14 จุด 
         6. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย   จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  19 จุด 
         7. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จำนวน     1   สถานี   สำรวจได้    -  จุด 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
                                                                                                              /๔.๔.4 หนว่ยข้อมูล… 
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 ๔.๔.4 หนว่ยข้อมูลระดับน้ำ 
      รบัผิดชอบรายงานระดับน้ำ  จำนวน  80 สถานี 8 ลุ่มน้ำ 
   รายงานผลการตรวจสอบระดับน้ำประจำ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 

 - ตาราง,กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี  P.1 
 - ตาราง, กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี  P.5 
 - ตาราง, กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี  P.84 

   - ตาราง,กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี W.1C 
   - ตาราง,กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี Y.1C 
   - ตาราง,กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี N.1 
   - ตาราง,กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี Sw.5A 
   - ตาราง,กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี G.8 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.5  หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
       ไม่นำเสนอ Powerpoint  
      - อยู่ระหว่างเตรียมอุปกรณ์ซ่อมแซมสถานี ส่วน (Cross-section) รูปตัด ดำเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
         ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ให้เช็คความถูกต้อง (Cross-section) รูปตัด ของสถานี P.79  , 
N.13A ด้วย 

   ๔.๔.6 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.92 , P.56A , P.4A , P.21 , 
P.80 และ P.86  
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 26 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 
9 สถานี สำรวจได ้18 จุด 
       - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนเมษายน 2563 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
เมษายน 2563 
       - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ 2562  
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน  กบ ๒๙๐๔ เชียงใหม่ ชป. ๐๔๑ – ๒๙๘๙     
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
                                                                                                                      /มตทิี่ประชุม...   
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 มติที่ประชุม   รับทราบ  
      ผอช.ภาคเหนือตอนบน   
     - มีสถานการณ์ ฝนตกเหนือสถานี P.92 , P.92A ช่วงเสาร์-อาทิตย์ ที่ผ่านมา ให้
เฝ้าระวังและเตรียมการสำรวจปริมาณน้ำด้วย 
     - ให้ทุกหน่วยสำรวจฯ เพ่ิมตัวเลขตลิ่งลงในตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ 

  ๔.๔.7 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.1 , P.5 , P.14A  , P.24A  , 
P.71A , P.73 , P.73A , P.76 , P.77 , P.81 , P.82, P.84,  P.85 และ P.87 
      - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.1    
      - ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน ปีน้ำ 63  
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2563 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 จำนวน  
14 สถานี สำรวจได ้28 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนปีน้ำ 2563 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 จำนวน 8 สถานี 
สำรวจได้ 16 จุด 
    - รายงานระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน ประจำเดือน 
เมษายน ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
 มติที่ประชุม   รับทราบ      
      - ผอช.ภาคเหนือตอนบน : ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำให้ทำเป็นตาราง ไม่เอารูป
ถ่าย 
    - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน : สัปดาห์หน้าให้หน่วยก่อสร้าง ติดป้ายสถานี P.73 ตรงราว
สะพานเหมือนสถานี P.67 

   ๔.๔.8 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง 

    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 ตัดหญ้าทำ
ความสะอาดสถานีของสถานี W.1C , W.3A , W.10A  , W.16A , W.17 , W.20 , W.21 , W.22 , W.25 , W.26 , 
Y.13A  , Y.30 , TW.28 และสถานีน้ำแม่นึง  

    - รายงานการจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 จำนวน 
14 สถานี สำรวจได้ 24 จุด 
    - รายงานจดุสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 จำนวน 7 สถานี 
สำรวจได ้14 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 
                                                                                                                 /- รายงานตรวจ… 
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    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖3 
      - รายงานการสำรวจสถานีที่รอการปรับปรุง  
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ  
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี W.1C 
   - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 

   - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  นง ๘๑๗๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๘๑ 
ได้เปลี่ยนไดสตาร์ทแล้ว สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
      ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
     - ซ่อมแซม BM สถานี Y.30 ด้วย 
     - ตารางการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ดำเนินการอะไรบ้างให้เขียนกำกับ 
     - ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำให้ทำเป็นตาราง Excel และเพ่ิมตลิ่ง 

๔.๔.9 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
           - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 
ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานี จำนวน 9 สถานี ได้แก่ Y.1C , Y.20 , Y.24 , Y.31 , Y.34 , Y.36 , Y.37 , Y.38 ,  
Y.65 และหน่วยอุทกวิทยาพะเยา 
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี Y.1C  
   - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน 
9 สถานี สำรวจได้ 18 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 จำนวน  
5 สถานี สำรวจได้ 10 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ – พะเยา
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  นค ๑๘ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๒๑ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
   ๔.๔.๑0 หน่วยสำรวจฯ จังหวดัน่าน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
      - รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 ตัดหญ้า 
ทำความสะอาดสถานีทีร่ับผิดชอบจำนวน 8 สถานี ได้แก่ N.1 , N.64 , N.65 , N.49 , N.75 , N.13A , N.86 และ
N.87  
                                                                                                                    /- รายงานการ… 
 



 - ๑๐ - 

    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 
จำนวน 8 สถานี สำรวจได้ 14 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3  ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 8 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖3 
    - กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานีน้ำแม่น่าน N.1 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน ปีน้ำ 2563 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖2 
    - รายงานสภาพรถยนต์มิตซูบิซิ เลขทะเบียน ๒ท – ๕๑๕๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๔๖๘   
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    - ผอช.ภาคเหนือตอนบน   สถานี N.13A การสำรวจปริมาณน้ำขอคุยรายละเอียดเชิงลึก
อีกที 

   ๔.๔.๑1 หน่วยสำรวจฯ จังหวดัเชียงราย 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 
ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานี จำนวน 10 สถานี ได้แก่ 08271 , สถานี G.4 , G.8 , ป้ายเตือนภัยบ้านร่องขุ่น , G.9 
, G.10 , G.11 , Kh.72 , Kh.89 , I.14 , I.17 และ I.1 
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 19 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน 4 สถานี 
สำรวจได้ 6 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖2 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  ผอ – ๑๔๒๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๒๘๔๑ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน และรอการเปลี่ยนกระจกหน้ารถ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

   - ผอช. ภาคเหนือตอนบน สถานี G.10 เสาอากาศโทรมาตร ปรับหันให้ตรงทิศทาง 
  - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน สถานี G.2A เริ่มมีรายงานเข้ามาหรือยัง 
  - หน.หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย กระจกยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยน กำลังดำเนินการ 
                                                                                              /๔.๔.12 หน่วยสำรวจฯ...  

  



 - ๑๑ - 

๔.๔.12 หน่วยสำรวจฯ ประจำน้ำปาย Sw.5A 
       - เนื่องจากติดภารกิจยังไม่ได้ไปสำรวจปริมาณน้ำ - 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.13 รายงานสภาพรถยนต์ประจำศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
    - รายงานสภาพรถยนต์ โตโยต้า เลขทะเบียน  ขอ ๒๑๔๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๔๕๔๐ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
     - ผอช. ภาคเหนือตอนบน  

 1. ขอให้ตรวจเช็คระดับน้ำให้ตรงและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งรายงานทาง line 
 2. ถ่ายรูปตารางข้อมูลระดับน้ำและพนักงานประกอบรายงานด้วยทุกครั้ง 
 3. ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำให้ทำเป็นตาราง Excel และเพ่ิมระดับตลิ่ง 
 4. ทำความเข้าใจกับพนักงานอ่านระดับน้ำเรื่องค่าตอบแทนด้วย 

    - วป.อช.ภาคเหนือตอนบน ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากเชื้อโรคไวรัส COVID - 19 และขยันออก
กำลังกายสม่ำเสมอ 
    - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน เดือนพฤษภาคมนี้ จะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดมูรสุม ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วย
สำรวจฯ ทีว่างแผนการสำรวจปริมาณน้ำ ให้ปรับแผนตามสถานการณ์น้ำที่เกิดข้ึนจริงและตามความเหมาะสม   
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 

 (นางสายทอง สะเภาคำ)     (นางพัฒนา  สวามิวัศดิ์) 
             นักจัดการงานทั่วไป              บท.อช.ภาคเหนือตอนบน 
   ผู้บันทึก/ผู้พิมพ์รายงานการประชุม              ตรวจรายงานการประชุม 
 
   


