
  รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
ครั้งที่ 2/๒๕๖3 

วันพฤหัสบดี ท่ี 27 กุมภาพันธุ์ ๒๕๖3 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายสมคิด  สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน  (ประธาน) 

   2. นายปรีชา  แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 
   3. นายสายชล  เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนอืตอนบน 

  4. นายสรายุทธ ยะแบน  ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน      
  5. นางพัฒนา  สวามิวัศดิ์ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน 
  6. นายอัศนัย  เหลืองทา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอทุกวิทยาและหน่วยอุต-ุอุทกวิทยา 
  7. นายยงยุทธ  ปั้นสุวรรณ หัวหน้างานประมวลสถิต ิ
  8. นายไพบูลย์  พุทธวงค์  หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
  9. นายแทน  วงค์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยข้อมลูระดับน้ำ 
๑0. นายดวงเดช  หมื่นสำราญ หัวหน้าหน่วยการเงินและพสัด ุ
๑1. นายสมบรูณ์  แก้วไพทูลย ์ เจ้าหน้าที่ประมวลสถิต ิ
๑2. นายจรัญ  วรรณภิระ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ตะกอน 
๑3. นายสุภเดช  เตชะสา  หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรงุรกัษา 
14. นายวิรัต    แบนใจวาง  หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
15. นายอาทร   มายะวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร  
16. นายณัฐพล  เขมาชะ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ 
17. นายกฤษดา  ถาปัน  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน 
18. นายบญุเลิศ  ทองนาค  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง 
19. นายปรีชา  สายสุข  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.แพร-่พะเยา 
20. นายเชิดชู  มะโนเจรญิ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน 
21. นายเฉลิมพล จอมคำ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย 
๒2. นายนเรศ  วรรณก้อน หัวหน้าหน่วยกจิกรรมพิเศษ 
23. นายนฤเบศร ์ อริวันนา  นายช่างสำรวจ 
24. นางสาววรรษมน  ศรีกอก  นักอุทกวิทยา 
25. นางสาวนุชวรา หนิ้วบุรุษ  นักอุทกวิทยา 
26. นางสายทอง     สะเภาคำ นักจัดการงานทั่วไป 
27. นางสาวณิดา ขันปาล ี  นักจัดการงานทั่วไป 
28. นายสุวิทย ์  สมโพธ์ิ  พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคเหนอืตอนบน 
29. นายประชัน  ทองสุข         พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
30. นายอนุพงศ ์ สุดาคำ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรงุรักษา 
31. นายเรืองฤทธ์ิ คิดอ่าน  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่และจ.ลำพูน 
                                                                                                               /32. นายศุภกิตต์...  
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32. นายศุภกิตต์  ดีต๊ิบ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.ลำปาง   
33. นายประยุทธ  ไชยโชค  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.แพร-่พะเยา 
34. นายมานิตย์  สมบัตปิัน พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.น่าน 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสืบพงษ์  เกิดรุง่  หัวหน้างานวิเคราะห์อทุกวิทยา    ลาป่วย 
2. นายอังกูร  คำสม  หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ   ลาพกัผอ่น 
3. นายสมนกึ  เขตวัง  พนกังานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย  ลาป่วย 

เริ่มประชมุเวลา  09:๐๐ น. 
วาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 09: ๐๐ น. เรื่องแจง้ให้เพือ่ทราบ ดังนี ้
1. กิจกรรมที่ผ่านมา 
 1. วบ.อท. มาติดตาม ปรับปรุงร่วมและจัดทำข้อมูล IDF Curve ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 

2562  
 2. ประชุมหารือการเช่ือมต่อระบบสื่อสารและการติดตั้ง Server กบั นายอดิศร  จำปาทอง(ผอท.

บอ) , นายสรุพันธ์  อิ่นแก้ว(ผอช.ตอน.ตอนล่าง),ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยพร ใจแก้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบ์างเขน ภายใต้โครงการ ADAP-T วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2562 

2. กิจกรรมเดือนถัดไป 
 1. วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นวันเปลี่ยนช่ือเป็นกรมชลประทานช่ือจาก กรมทดน้ำ เป็น กรม

ชลประทาน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2470 
 2. วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นวันน้ำโลกเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา

แห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซลิในวันที่ 22 มีนาคมปี 1992(2535) หรือเมื่อ 28 ที่
ผ่านมาต่อมาองค์การสมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทกุปเีป็น " วันน้ำโลก " หรือ " 
World Day for Water " เพือ่ตระหนักถึงความสำคัญของนำ้ ซึ่งเป็นความต้องการข้ันพื้นฐานของสิง่มีชีวิตทุก 

3. อื่นๆ 
  การดูแลสุขภาพ 

- แจ้งรายงานสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ 
กระทรวงสาธารณสุข  

- สื่อระบาดวิทยาเพื่อชาติและประชาชน ลิขสทิธ์ิโดยของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง 
สาธารณสุข 

    - การสวมใสห่น้ากากอนามัยให้ปลอดภัยต่อการติดเช้ือโรค 
    - มาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    - ขอคิดหลงัความตาย Ep.14 FB ผู้กองเบนซ ์
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ ๒  เรื่องการรบัรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖3 
                                                                                                                       /มตทิี่ประชุม… 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ ๓  เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไมม่ี - 
  มติที่ประชุม   รับทราบ   

วาระที่ 4  เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  
 การนำเสนอผลงาน และความก้าวหน้าของการทำงาน 

 ๔.๑ การแจ้งเรื่องงานบริหารท่ัวไป 
   บท.อช.ภาคเหนือตอนบน มเีรื่องแจง้ดังนี ้

ประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 
1. การเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนสังคมสามารถแจง้เปลี่ยนสถานพยาบาลได ้

แต่ละปี คือตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกป ี
2. ลูกจ้างช่ัวคราวยังไม่ต้องไปจ่ายเงินประกันเอง เนื่องจะมีการจ้าง ในเดือนมีนาคม 

 2563 นี้แล้ว  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๒  การแจ้งเรื่องงานฝา่ยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 

๔.๒.1 หน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.2.2 หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

  1. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.09 บ้านแม่แต P.67  ต.
แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  

  2. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แมส่อย ต. แม่สอย อ. จอมทอง  
จ. เชียงใหม่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 

   3. รายงานการเปลี่ยนตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow  สถานี P.4A  สะพานแม่แตง  
ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  

  4. รายงานตรวจเช็คตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.04 บ้านช่อแล 
P.75 ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  

  5. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow  สถานี P.5  สะพานท่านาง ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  

    6. รายงานตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.11 สะพานแม่ริม - แม่โจ้  
ต.ริมใต้ อ.แมร่ิม จ.เชียงใหม่  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  

    7. รายงานทำความสะอาดห้อง Server หน่วยโทรมาตร (สำนักงานชลประทานที่ 1) 
                                                                                                                /ต.วัดเกต...  
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ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  
    8. รายงานซ่อมแซมเสาดึงสายสัญญาณอินเทอรเ์น็ต ศูนย์อุทกฯ (สำนักงานชลประทานที่ 

1) ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
  6. สภาพรถยนต์ ฟอร์ด เลขทะเบียน  ขอ ๔๘๘๐ เชียงใหม ่ชป.๐๔๑ –๓๔๖๕ 

สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๓ การแจง้เรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 

๔.๓.1 หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ 
  วป.อช.ภาคเหนือตอนบน  มีเรื่องแจ้งดงันี ้
 1. ศูนย์ฯ ได้รับการร้องขอ ให้ติดแผ่นวัดระดับน้ำตามโครงการฯ 
   2. การจัดทำระบบบันทึกรายช่ัวโมง น้ำท่าและการระบายนำ้ในเข่ือน 
   3. การเช่ือมระบบฐานข้อมลูของศูนย์ฯ ยังเข้ากับโครงการ “กิจกรรมสร้างระบบ 

สารสนเทศการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อวิเคราะห์และแจ้งเตอืน โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 
น้ำป่าไหลหลาก ลำน้ำเออ่ล้นตลิ่งในเขตเศรษฐกจิ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
       - ให้ทาง ผจบ. ทำหนงัสือขอให้วัดปรมิาณมาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
      - ติดเครื่องวัดระดับของเข่ือนแมก่วงใหเ้ตรียมสถานที่ติดตั้ง และอุปกรณ์ให้
พร้อม 
      - ให้ณัฐสกลเช็คข้อมูลใน Website ให้ถูกต้อง 

๔.๓.1 หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ 
  วป.อช.ภาคเหนือตอนบน  แจ้งหัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ ได้กลับมาปฏิบัติงานแล้ว  

ซึ่งจะได้มาทำในเรื่องของ Rating Curve  ต่อ 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๓.2 หน่วยวิเคราะห์ตะกอน  
   - รายงานสถานีที่สำรวจตะกอนปีน้ำ ๒๕๖2 จำนวน 37 สถานี 
    1. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงใหม ่      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 
                                                                                                                  /- รายงานตาราง… 
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   - รายงานตารางติดตามงานวิเคราะห์ตะกอนปีน้ำ 2562 (2019) เดือนมกราคม  
2563จำนวน 37 สถานี 
     - รายงานสถานีที่สำรวจตะกอนไม่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ สถานี P.56A , 
P.79 , W.1C , W.3A , I.14 , แม่นึง และ TW.28  
     - รายงานสถานีที่เริ่มสำรวจตะกอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ สถานี P.5 , P.77 , 
W.16A และ Y.24  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน   
      - ให้แก้ไขที่ของลำปาง เลข “0” เม.ย. – ก.ย. ให้ใส่ “_” แทนเนื่องจาก แม่นึง , 
TW.28 เริ่มมีการสำรวจเดือน ต.ค. , พ.ย. 
       - แก้ไขช่ือสถานี ให้มีจุดด้วย 
      - ให้ใส่ * หมายเหตุ สถานีที่เริ่มไม่มีน้ำ และสถานีที่เริ่มสำรวจไม่ได้ 

๔.๔ การแจ้งเรื่องงานฝา่ยปฏิบัติการอุทกวิทยา 

    ปอ.อช.ภาคเหนอืตอนบน ใหร้วบรวมข้อมูลการทำรูปตัดลำน้ำ และเรง่รัดให้เสรจ็ภายใน
เดือน มีนาคม 2563 

  4.4.1 หน่วยกิจกรรมพเิศษ 
        - รายงานทำการติดตั้งแผ่นระดับน้ำ สะพานปลาฝั่งซ้ายวังปาน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 
    - รายงานการเปลี่ยนแผ่นระดับน้ำ หน้าฝายปตร.ดอยน้อย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 
     - รายงานการติดแผ่นคลองส่งน้ำ บ้านสบร้อง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  
     - รายงานการติดแผ่นคลองส่งน้ำ ท่ามะโก ๋เมือ่วันที่ 25 กุมภมพันธ์ 2563 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

   ๔.๔.2 หน่วยข้อมูลอุตุ – อุทกวิทยา   
    - รายงานสถานีรับผิดชอบ ดังนี ้
     ๑. สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝน   จำนวน           ๒๒ สถานี 
     ๒. สถานีสำรวจระเหยรายวัน   จำนวน    ๔ สถานี 
     ๓. สถานีสำรวจกระแสลมผิวพื้นรายวัน  จำนวน   ๒ สถานี 
     ๔. สถานีสำรวจอุณหภูมสิูงสุด – ต่ำสุด  จำนวน  ๒ สถานี 
     ๕. รายงานแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานีอุต-ุอุทกวิทยา 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝน เดอืนกมุภาพันธ์ ปี ๒๕๖2 และ
เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖3 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายปี เมษายน 2562 – กุมภาพันธ์ 
๒๕๖3 และ เมษายน 2562 – กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - ค่าน้ำฝนและอุณหภูมิสงูสุด – ต่ำสุด สชป.1 ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 
      - ค่าระเหย  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26  กุมภาพันธ์ 2563 
                         /- ค่ากระแสลม… 



 - ๖ - 

                      - ค่ากระแสลม  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 20 - 26  กุมภาพันธ์ 2563 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้แก้ไข สเกลแกน X ต้องมาอยู่ด้านซ้าย 

  ๔.๔.3 หน่วยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา 

    - รายงานการรบัรายงานจุดสำรวจปรมิาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2563 จำนวน ๖8 สถานีดังนี ้
         1. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน   13   สถานี   สำรวจได้  27 จุด 
         2. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน   จำนวน   14   สถานี   สำรวจได้  31 จุด 
         3. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง   จำนวน  14   สถานี   สำรวจได้  28 จุด 
         4. หน่วยสำรวจฯ จงัหวัดแพร่–พะเยา  จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  14 จุด 
         5. หน่วยสำรวจฯ จงัหวัดน่าน   จำนวน     8   สถานี   สำรวจได้  14 จุด 
         6. หน่วยสำรวจฯ จงัหวัดเชียงราย   จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  18 จุด 
         7. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮอ่งสอน   จำนวน     1   สถานี   สำรวจได้    4 จุด 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.4 หน่วยข้อมูลระดบัน้ำ 
    รับผิดชอบรายงานระดบัน้ำ  จำนวน  79  สถานี 8 ลุ่มน้ำ 
   รายงานผลการตรวจสอบระดบัน้ำประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี ้

 - ตาราง,กราฟระดับน้ำรายช่ัวโมงและกราฟระดบัน้ำรายวันสถานี  P.1 
 - ตาราง, กราฟระดบัน้ำรายช่ัวโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี  P.5 
 - ตาราง, กราฟระดบัน้ำรายช่ัวโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี  P.84 

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

  ๔.๔.5  หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
    - รายงานงานสภาพโดยรวมทางกายภาพและการก่อสร้าง สถานี W.5A แม่น้ำวัง  

อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 
    - รายงานการทำรูปตัดขวางลำน้ำ จำนวน 79 สถานี ไดด้ำเนินการเสรจ็แล้ว จำนวน 55 

สถานี  คงค้างที่ต้องดำเนินการ จำนวน 24 สถานี ได้แก่ สถานี ดังนี ้P.1 , P.65 , P.103 , W.3A , W.6A , W.10A 
, W.16A , W.17 , W.22 , W.25 , W.26 , Y.13A , Y.30 , G.4 , G.8 , G.9 , G.10 , G.11, G.12 , G.13 , G.14 , 
I.14 , Kh.72 ,  Kh.89  

    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 2563 
                                                            /- รายงานตรวจ… 



 - ๗ - 

    - รายงานตรวจเช็คและบำรงุรักษารถยนต์ด้วยตนเองรายงานสภาพรถยนต์ฟอร์ด เลข 
ทะเบียน ขอ 4880 เชียงใหม่ ชป.041-3461 สภาพรถยนต์ คือ พร้อมใช้งาน 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
    ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
      - สถานีไหนทีท่ำเสรจ็แล้วใหห้ัวหน้าหน่วยฯ นำมาตรวจสอบด้วยว่าถูกต้องไหม หากผิดให้
ดำเนินการแก้ไขด้วย 
      - ให้สรุป Rating Curve สง่ด้วย 

   ๔.๔.6 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม ่
    - รายงานสถานีและพื้นที่ที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
      - รายงานการวันปรมิาณน้ำ ฝั่งซ้าย(พญาคำ) , ปตร.ฝั่งซ้าย(ท่าวังตาล) , ปตร.ฝัง่ซ้าย
(แม่ปิงเก่า) , ปตร.ฝั่งขวา(สบรอ้ง)และปตร.ฝั่งซ้าย(หนองสลกี)   เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  
    - รายงานการทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.56A , P.21 และ P.20   
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2562 ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 23 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2562 ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 18 จุด 
       - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสงูสุดประจำเดอืนกุมภาพันธ์ 2563 
    - รายงานตรวจสอบความพรอ้มสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 
      - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดบัน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.67   
       - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ 2562  
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน  กบ ๒๙๐๔ เชียงใหม่ ชป. ๐๔๑ – ๒๙๘๙     
ได้ทำการเปลี่ยนมอเตอร์ทีป่ัดน้ำฝน และเปลี่ยนตัวกิ๊บล๊อคซุม้ล้อหลงัแล้ว สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
      ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้ทำตารางใหส้วยงาม 

  ๔.๔.7 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน  
    - รายงานสถานีและพื้นที่ที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - 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 
      - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดบัน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.1    
      - ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนทีจ่ังหวัดลำพูน ปีน้ำ 62  
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2562 ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 จำนวน  
14 สถานี สำรวจได้ 31 จุด 
                                                                                                                      /- รายงานจุด… 



 - ๘ - 

    - รายงานจุดสำรวจตะกอนปีน้ำ 2562 ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 จำนวน 8 สถานี 
สำรวจได้ 18 จุด 
    - รายงานระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพรอ้มสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน ประจำเดือน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖3 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
      - ผอช.ภาคเหนอืตอนบน ระหว่างที่ไปวัดปรมิาณให้ขัดทำความสะอาดแผ่นระดับน้ำด้วย 

   ๔.๔.8 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง 

    - รายงานสถานีและพื้นที่ที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการปฏิบัตหิน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนกมุภาพันธ์ 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 และสถานีน้ำแม่นงึ  

    - รายงานการจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 จำนวน 
14 สถานี สำรวจได้ 28 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 จำนวน 7 
สถานี สำรวจได้ 14 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปรมิาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพรอ้มสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
      - รายงานการสำรวจสถานีที่รอการปรบัปรุง  
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ  
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดบัน้ำกับปริมาณน้ำสถานี W.1C 
   - รายงานแผนปฏิบัตงิานเดือนมีนาคม ๒๕๖3 

   - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบซิิ เลขทะเบียน  นง ๘๑๗๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๘๑ 
ได้เปลี่ยนไดสตาร์ทแล้ว สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     - ผอช.ภาคเหนอืตอนบน ใหห้ัวหน้าหน่วยฯ ลำปาง สง่รายละเอียดเสาระดับทีร่อปรบัปรุง
มาดว้ย ว่าแต่ละสถานีเป็นอย่างไร 

๔.๔.9 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 
    - รายงานสถานีและพื้นที่ที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
           - รายงานภาพการปฏิบัตหิน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานี จำนวน 9 สถานี ได้แก่ Y.1C , Y.20 , Y.24 , Y.31 , Y.34 , Y.36 , Y.37 , Y.38 ,  
Y.65 และหน่วยอทุกวิทยาพะเยา 
      - ตารางติดตามระดับน้ำ ปีน้ำ 62 
                                                                                                                   /- รายงานกราฟ… 
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    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดบัน้ำกับปริมาณน้ำสถานี Y.1C  
   - รายงานการแสดงจุดสำรวจปรมิาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 16 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 จำนวน  
5 สถานี สำรวจได้ 11 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปรมิาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพรอ้มสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ – พะเยา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบซิิ เลขทะเบียน  นค ๑๘ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๒๑ 
สภาพรถยนต์คือ มีน้ำมันหยด จะดำเนินการซ่อมต่อไป 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
     - ผอช.ภาคเหนอืตอนบน สถานี Y.1C ตรวจสถานีตรวจคุณภาพน้ำมีเจ้าหน้าที่จาก
สิ่งแวดล้อมมาแก้ไขเรื่องตลิ่งทรุดหรือยงั 
     - ผอช.ภาคเหนอืตอนบน ใหเ้ช็คโทรมาตรฯ ด้วยว่า สถานี Y.20X มีสายหลุดไหม 
   ๔.๔.๑0 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน  
    - รายงานสถานีและพื้นที่ที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
      - รายงานการปฏิบัตหิน้าทีส่ำรวจปรมิาณน้ำ ประจำเดือนกมุภาพันธ์ ๒๕๖3 ตัดหญ้า 
ทำความสะอาดสถานีที่รบัผิดชอบจำนวน 8 สถานี ได้แก่ N.1 , N.64 , N.65 , N.49 , N.75 , N.13A , N.86 และ
N.87  
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปรมิาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
จำนวน 8 สถานี สำรวจได้ 14 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 8 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสงูสุด ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพรอ้มสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
      - กราฟแสดงความสมัพันธ์ระหว่างระดับน้ำกบัปริมาณน้ำสถานีน้ำแม่น่าน N.1 
        - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน ปีน้ำ 2562 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖2 
    - รายงานสภาพรถยนต์มิตซบูิซิ เลขทะเบียน ๒ท – ๕๑๕๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๔๖๘   
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     - ผอช.ภาคเหนอืตอนบน  ให้ทำนำเสนอตารางเหมอืนหน่วยสำรวจฯ จงัหวัดแพร ่

   ๔.๔.๑1 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย 
    - รายงานสถานีและพื้นที่ที่รบัผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
                     /- รายงานภาพ… 



 - ๑๐ - 

    - รายงานภาพการปฏิบัตหิน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานี จำนวน 10 สถานี ได้แก ่8271 สถานีอุตุ หน่วยเคลื่อนที่ จงัหวัดเชียงราย , สถานี 
G.4 , G.8 , ป้ายเตือนภัยบ้านร่องขุ่น , G.9 , G.10 , G.11 , Kh.72 , Kh.89 , I.14 , I.17 , I.1 
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปรมิาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 18 จุด 
      - กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกบัปริมาณน้ำ ปี2562 สถานี G.8 , G.10 , Kh.72 
และKh.89 
      - ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนทีจ่ังหวัดเชียงราย ปี 2562 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปรมิาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 จำนวน 4 
สถานี สำรวจได้ 6 จุด 
    - รายงานตรวจสอบความพรอ้มสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖2 
      - รายงานซอ่มแซม่รั้วหน่วยฯ 
 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบซิิ เลขทะเบียน  ผอ – ๑๔๒๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๒๘๔๑ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน เพิม่ .  ตรงสถานี I.1 ด้วย   

   ๔.๔.12 หน่วยสำรวจฯ ประจำน้ำปาย Sw.5A 
                                - รายงานการแสดงจุดสำรวจปรมิาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
สำรวจได ้4 จุด 
      - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสงูสุด ประจำเดอืนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3   
    - รายงานภาพ ความพร้อมสถานีอุตุ – อุทกวิทยา , เสาระดบั 
    - รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือประวัติศาสตรบ์้านท่าโป่งแดง ที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าออกของหน่วยสำรวจฯ ประจำน้ำปาย Sw.5A 
     มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.13 รายงานสภาพรถยนต์ประจำศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
    - รายงานสภาพรถยนต์ โตโยต้า เลขทะเบียน  ขอ ๒๑๔๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๔๕๔๐ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
            /วาระที่ ๕...  
 



 - ๑๑ - 

วาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
     - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง ใหห้ัวหน้าหน่วยฯ สำรวจแต่ละหน่วย สำรวจ 
 
สรปุสิง่ที่ชำรุด เพือ่ที่จะได้ดำเนินการซ่อมแซมใหเ้สร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 นี ้
     - วป.อช.ภาคเหนือตอนบน คำสั่งปีน้ำต้องส่งภายในเดือนมนีาคม 2563 จะให้ยึดของปีน้ำ 
2562 ก่อนหรอืไม ่
   - ผอช.ภาคเหนอืตอนบน หน่วยสำรวจฯ  ใดมีความประสงค์จะลด – เพิม่สถานีให้แจ้งมายงั
ส่วนกลาง ศูนย์ฯจะได้ดำเนินการข้ันตอนต่อไป 
   
 
ปิดประชมุเวลา  12.00 น. 
 
 
 

      (นางพัฒนา  สวามิวัศดิ์) 
                 บท.อช.ภาคเหนือตอนบน 
    ผู้บันทึก/ผู้พิมพร์ายงานการประชุม ตรวจรายงานการประชุม 
 


