
  รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
คร้ังที่ 2/๒๕๖4 

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

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

    2. นายสายชล  เกตุเพชร ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน 
   3. นายสรายุทธ ยะแบน  ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน 
   4. นายอุเทน  คำแปง  หัวหน้าสำรวจอุทกวิทยา 
   5. นางสาวบุษราคัม พรมคำตัน นักอุทกวิทยา 
   6. นางสาวนชุวรา หนิ้วบุรุษ นักอุทกวิทยา 
   7. นางสาวณิดา ขันปาลี  นักจัดการงานทั่วไป 
  8. นายบัญญัติ  แสนงาย  พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนบน 
  9. นายอนุพงศ์  สุดาคำ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 

ผู้ที่ไปราชการ 
   1. นางพัฒนา  สวามิวัศดิ์ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน 
   2. นายอศันัย   เหลืองทา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอุทกวิทยาและอุตุ-อุทกวิทยา 
   3. นายสืบพงษ์ เกิดรุ่ง  หัวหน้างานวิเคราะห์อุทกวิทยา 
   4. นายยงยุทธ  ปั้นสุวรรณ หัวหน้างานประมวลสถิติ 
   5. นายอังกูร  คำสม  หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ   
   6. นายไพบูลย์  พุทธวงค์  หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
   7. นายแทน  วงค์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยข้อมูลระดับน้ำ 
   8. นายดวงเดช หมื่นสำราญ หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ 
   9. นายสมบูรณ ์ แก้วไพทูลย์ เจ้าหน้าที่ประมวลสถิติ 
 10. นายจรัญ  วรรณภิระ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ตะกอน 
 11. นายศุภเดช  เตชะสา  หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
 12. นายเสกสรร สมร  เจ้าหน้าที่หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
 13. นายจิรพงศ์  บุญมาคำ เจ้าหน้าที่หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
 14. นายณัฐพล  เขมาชะ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ 
 15. นายกฤษดา ถาปัน  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน 
 16. นายบุญเลิศ ทองนาค  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง 
 17. นายปรีชา  สายสุข  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่-พะเยา 
 18. นายเชิดช ู  มะโนเจริญ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน 
 19. นายเฉลิมพล จอมคำ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย 
 20. นายนฤเบศร์ อริวันนา  นายช่างสำรวจ 
 21. นางสายทอง     สะเภาคำ นักจัดการงานทั่วไป  
 22. นายประชัน ทองสุข         พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
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23. นายเรืองฤทธิ์ คิดอ่าน  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน 
24. นายศุภกิตต ์ ดีต๊ิบ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.ลำปาง   
25. นายประยุทธ  ไชยโชค  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.แพร่-พะเยา 
26. นายมานิตย์  สมบัติปัน พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.น่าน 
27. นายสมนึก  เขตวัง  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.เชียงราย 
ผู้ไม่มาประชุม 

           1. นายปรีชา  แย้มเยื้อน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 

เริ่มประชุมเวลา  09:๐๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 09: ๐๐ น. เรื่องแจ้งให้เพ่ือทราบ ดังนี้ 
ขอแสดงความยินดีกับนายประพิศ  จันทร์มา เนื่องในโอกาสไดรับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

อธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 34 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 
1. กิจกรรมที่ผ่านมา 
 1.1 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมประชุมร่วมประชุม VOD Conference (Zoom) เรื่อง

การเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีอุทกวิทยาเข้าสู่ฐานข้อมูล (Server) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้โครงการ 
Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate in Thailand (ADAP-T) 

 1.2 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ออกสนามดูข้อมูล ลุ่มน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำแม่วาง 4 แห่ง
สถานีต้นน้ำแม่กลาง, ดอยอินทนนท์, แม่จอนหลวง, ขุนแม่วาง  ภายใต้โครงการ ADAP-T 

 1.3 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ร่วมรับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้งานและการบำรุงรักษา
โทรมาตร สำหรับการชลประทาน บรรยายโดย บริษัท เอฟ.ที.พี.เอส จำกัด ในรูปแบบ  VDO Conference 

 1.4 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมโครงการรู้ทั น บำบัดโรคออฟฟิตซินโดรม 
(office Syndrome) เพ่ือให้บุคลากรศูนย์อุทกวิทยาฯมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและป้องกันโรคออฟฟิต
ซินโดรม  มีโอกาสเช็คกล้ามเนื้ออาการผิดปกติในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงรับคำแนะนำในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม 

 1.5 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเช้า ร่วมกับ ผอช. 8 ภาค เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่าน รธบ. , 
ท่าน ผส.บอ., ท่าน ผชช.อท.2  ช่วงบ่ายประชุมเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ์ สินทรัพย์ ของ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทก
วิทยา 

 1.6 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ออกสนามดูทีมงาน ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน สำรวจ
แผนที่ภาพถ่ายพ้ืนที่น้ำท่วมโดยอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) อ.เมือง จ.แพร่ และดูงานสถานี Y.38, Y.34 

 1.7 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ครั้งที่ 2 จัดทำแผน
ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินของแม่กวงอุดมธารา ณ ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

 1.8 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมประชุมติดตามแผนการดำเนินงานตามแผน
มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม โครงการชลประทานเชียใหม ่

  1.9 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1(ปฐมนิเทศ
โครงการ)โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ จังหวัดพะเยา 
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2. กิจกรรมเดือนถัดไป 
 2.1 รับคณะดูงาน จากฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ จะเดินทางมาศึกษาดูงานลุ่มน้ำยม 

ประมาณกลางเดือนมีนาคม 
 2.2 เตรียมเจ้าหน้าที่เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์

ประมวลผลข้อมูลอุทกวิทยาและการติดตามสถานการณ์น้ำ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 
3. อื่นๆ 
 3.1 สถานการณ์ COVID-19จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

จำนวน 112 ล้านคน ประเทศไทย 24,692 คน อยู่อันดับที่ 114 ของโลก, เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ 43 วันแล้ว
,ร่วมส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ในการลงปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด-19 ณ จ.สมุทรสาคร, ลำดับ
ขั้นตอนการรับวัคซีน, ใครบ้างรับวัคซีน 

 3.2 สถานการณ์ภัยแล้ง, ฝนช่วงมีนาคม, แผนจักสรรน้ำ-ปลูกพืชฤดูแล้งปี 63/64  
 3.3 สุขภาพ  
มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕๖4 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน รายงานแทน วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 

 1. รายงานการปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลอุทกวิทยา เปรียบเทียบข้อมูลระดับน้ำรายชั่วโมง 
แบบเดิมและแบบใหม่ 

 2. นำเสนอผลงาน จากนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นายฉัตริน   จริยอภิมวิทย์ และ นายภูริณัฐ  พลอยบุตร ศึกษาการประเมินน้ำนองสูงสุด 
2 แห่ง ได้แก่ น้ำแม่ตาล สะพานบ้านแม่ตาน ต.เวียงตาน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และ น้ำแม่ริม สะพานบ้านผาแตก ต.
สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    - ผอช.ภาคเหนือตอนบน : ในเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกันระหว่างเครื่องโทรมาตรกับพนักอ่าน 
ระดับน้ำ บางสถานีอาจเกิดจากน้ำไม่เข้าท่อน้ำนิ่ง ให้หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ แจ้งมาใน line กลุ่มสถานการณ์น้ำด้วย 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

             ๔.๑ การแจ้งเรื่องงานบริหารทั่วไป 

       - ไม่มีรายงาน - 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
   ผอช.ภาคเหนือตอนบน 

  - แจ้งการยืมตัวข้าราช นายอุเทน คำแปง เพ่ือมาช่วยปฏิบัติงานที่ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประมวลสถิติ 

  - ตามท่ี สบอ. ได้รับจัดสรรตำแหน่งช่างสำรวจ ช 4/หน จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยให้ 
ศูนย์ฯ เสนอรายชื่อลูกจ้างประจำผู้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นในระดับ 4/4 หน. ให้ทาง สบค. 
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ต่อไปนั้น ซึ่งปีที่แล้วมีสอบผ่าน จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายบุญเลิศ  ทองนาค, (2) นายยงยุทธ  ปั้นสุวรรณ , (3) 
นายสืบพงษ์  เกิดรุ่ง 

๔.๒.1 หนว่ยติดตามสถานการณ์น้ำ 
   ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน  
   1. รายงานการสำรวจแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือ
ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน  2   แห่ง ได้แก่  
     1.1 สถานี Y.1C จ.แพร่ ได้รับงบประมาณให้จัดทำ 2.38 ตารางกิโลเมตร 
ดำเนินการสำรวจภาคสนามเสร็จสิ้นแล้ว ตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดหาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการประมวลผลข้อมูล 

   1.2 สถานี N.1 จ.น่าน ได้รับงบประมาณให้จัดทำ 5.06 ตารางกิโลเมตร อยู่ใน
ระหว่างเตรียมข้อมูลและจัดสรรเวลา เพ่ือวางแผนในการสำรวจภาคสนาม 
   2. รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่าและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 
25 กุมภาพันธ์ 2564 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้ตรวจสอบ ระดับน้ำ สถานี P.5 น้ำแม่กวง สะพานท่านาง  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน ด้วย 

  ๔.2.2 หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานีแม่กลาง 
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่กลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

  2. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานีดอยอินทนนท์หน่วยพิทักษ์
อุทยานฯ ที่ อน.5 (ยอดดอย) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

  3. รายงานการตรวจเช็คตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานีแม่จอนหลวง
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่จอนหลวง ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

  4. รายงานการตรวจเช็คตรวจเช็คโทรมาตร โครงการ ADAP-T สถานี บ้านขุนวาง 
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  

  5. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.20 แม่น้ำปิง บ.เชียงดาว  
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

  6. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ.ช่อแล ต.ช่อแล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

   7. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Flagship สถานี ST.08 แม่น้ำปิง บ.เชียงดาว ต.เชียง
ดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

  8. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Flagship สถานี ST.04 แม่น้ำปิง บ.ช่อแล ต.ช่อแล อ.
แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

  9. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานี บ่อแก้ว หน่วยจัดการต้น
น้ำบ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

  10. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานี วัดจันทร์ป่าสนวัดจันทร์ 
(อปป) ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564   
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  11. รายงานการตรวจเช็คตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานี แม่นิง (แม่ศึก) 
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ศึก ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

  12. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานี แม่ลองหน่วยจัดการต้น
น้ำแม่ลอง ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

  13. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานี สถานีวิจัยแม่แจ่ม สถานี
วิจัยต้นน้ำแม่แจ่ม ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

  14. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร โครงการ ADAP-T สถานี สถานีวิจัยแม่แจ่ม สถานี
วิจัยต้นน้ำแม่แจ่ม ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 

  15. รายงานตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานีแม่แจ่ม POU ต.ท่าผา  
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564   
   16. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานี ห้วยบง ต.ท่าผา   
อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

  17. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น สถานีแม่โถอุทยานแห่งชาติแม่
โถ ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

  18. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร โครงการ ADAP-T สถานี ห้วยบงสถานีวนวัฒนวิจัย
ห้วยบง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

  19. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

  20. รายงานการตรวจเช็คตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.73A แม่น้ำปิง  
บ.สบแปะ ต.แปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

  21. รายงานการตรวจเช็คตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.73 แม่น้ำปิง  
บ.แม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

  22. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี สถานี P.73 แม่น้ำปิง  
บ.แม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 

  23. รายงานการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ จ.แพร่ สถานี Y.1C บ.น้ำโค้ง อ.เมือง 
จ.แพร่ เมื่อวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 

  24. รายงานการย้ายจุดติดตั้งโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ สถานีที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำและ
บํารุงรักษาที่ 4 ต.บ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

  25. รายงานการย้ายจุดติดตั้งโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ สถานีที่ 25 Y.24 บ.มาง  
ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

  26. รายงานการย้ายจุดติดตั้งโทรมาตร Hydro flow สถานี Y.24 น้ำปี้ บ.มาง  
ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

  27. สภาพรถยนต์ ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249  
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  ผอช.ภาคเหนือตอนบน 
   - สถานีโทรมาตร ADAP-T แม่โถ ให้หมายเหตุด้วยว่าย้ายจุดที่ตั้งเม่ือไร 
   - สถานี ปตร.แม่สอย ให้ตรวจสอบฐานรองถาดระเหยด้วยว่าใช้การได้อยู่หรือไม่ 
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   - สถานี Y.24 น้ำปี้ บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เมื่อย้ายเครื่องโทร
มาตร Hydro Flow ให้ปรับเครื่องใหม่ เดิมจากอ่านเหนือมาหาตัวเครื่อง เปลี่ยนเป็น จากตัวเครื่องไปท้าย  

   - สถานีโทรมาตร Hydro Flow ลุ่มน้ำยม ขาด สติ๊กเกอร์ป้ายชื่อสถานีให้
ประสาน หัวหน้าหน่วยเพื่อไปดำเนินการติดใหม่ด้วย 

๔.๓ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 

  ๔.๓.1 หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ 
     งานที่รับผิดชอบ 
     1. สถานีสำรวจปริมาณน้ำ เพ่ือจัดทำสารสนเทศน้ำท่า ประจำปี   จำนวน 64 สถานี  
ได้แก่ 
         1. ลุ่มน้ำปิง   27   สถานี 
       2. ลุ่มน้ำวัง   10   สถานี 
        3. ลุ่มน้ำยม   11   สถานี 
         4. ลุ่มน้ำน่าน     6   สถานี 
       5. ลุ่มน้ำกก     5   สถานี 
       6. ลุ่มน้ำอิง     2      สถานี 
      7. ลุ่มน้ำโขง                  2    สถานี 
      8. ลุ่มน้ำสาละวิน    1   สถานี 
   2. สถานีสำรวจปริมาณน้ำเฉพาะกิจ เพ่ือติดตามสถานการณ์น้ำ จำนวน 10 สถานี  
   3. Plot กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน และจุดสำรวจปริมาณน้ำถึงเดือนมกราคม 2564 
จำนวน 64 สถานี ลุ่มน้ำละ 1 สถานี ได้แก่ P.1 ,  W.1C ,  Y.1C , N.1 , G.8 , I.14 , Kh.72 และ Sw.5A 
   4. รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ สถานีสำรวจปริมาณเฉพาะกิจเพ่ือติดตามสถานการณ์น้ำ
ปีน้ำ 2563 จำนวน 10 สถานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
   - ผอช.ภาคเหนือตอนบน  ตารางสำรวจปริมาณน้ำเฉพาะกิจ ให้เพ่ิมช่อง หน่วยสำรวจ 
ฯ ที่รับผิดชอบแต่ละสถานีด้วย 
   - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน เสนอว่าสถานี I.17 น้ำอิง บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง 
จ.พะเยา หากสำรวจปริมาณน้ำไม่ได้ อาจเปลี่ยนไปเป็นสำรวจเฉพาะกิจแทน 
   - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ฝากให้ตรวจสอบว่าสถานี I.17 มีฝายเหนือท้ายหรือไม่ หากมี
และเป็นของชลประทานมีการปิด-เปิด ให้ประสานขอข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนเดินทางมาสำรวจให้ตรงช่วงเวลา
ต่อไป 

   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  
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       รวมสถานีทั้งหมด    จำนวน          37 สถานี 
   - รายงานตารางติดตามงานวิเคราะห์ตะกอนปีน้ำ 2563 (2020) เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 จำนวน 37 สถานี สำรวจได้ 66 จุด 
   - รายงานยกตัวอย่างจุดสำรวจตะกอนที่เริ่มวัดไม่ได้ในเดือนมกราคม 2564 มีดังนี ้คือ 
P.77 , Y.24 , Y.37 , Y.65 และ I.14  
 มติทีป่ระชุม รับทราบ 

๔.๔ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 
  ๔.๔.1 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 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือน  เดือน กุมภาพันธ์ 2563  
และเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายปี  เดือนเมษายน ถึง เดือน
กุมภาพันธ์  ปีน้ำ 2562 และ 2563  
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนธรรมดาและอัตโนมัติ สชป.1  
Flagship เดือนกุมภาพันธ์  2564   
      - รายงานค่าน้ำฝนและอุณหภูมิสูงสุด – ต่ำสุด ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 
18 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานค่าระเหย  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่งวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 
2564 
                      - รายงานค่ากระแสลม  ณ สำนกังานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที ่18 – 24 กุมภาพันธ์ 
2564 
    - รายงานปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ Flagship สำนักงานชลประทานที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ สสน. ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ฝากตรวจสอบ ปริมาณน้ำฝนโทรมาตร Flag Ship สถานี สชป.
1 วันที่ 7 และ 8  กุมภาพันธ์ 2564 ด้วย  

  ๔.๔.2 หนว่ยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา 

    - รายงานการรับรายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 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  26  จุด 
         4. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่–พะเยา  จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  14  จุด 



 

 
- ๘ - 

         5. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน   จำนวน     8   สถานี   สำรวจได้  14  จุด 
         6. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย   จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  17  จุด 
         7. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จำนวน     1   สถานี   สำรวจได้    4  จุด 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

  ๔.๔.3 หนว่ยข้อมูลระดับนำ้ 
    รับผิดชอบรายงานระดับน้ำ  จำนวน  80  สถานี      
              ระดับน้ำจำนวน    6    ลุ่มน้ำ  

         ลุ่มน้ำปิง       31  สถานี      
         ลุ่มน้ำวัง          13      สถานี      
         ลุ่มน้ำยม        11      สถานี      
         ลุ่มน้ำน่าน             9      สถานี       
         ลุ่มน้ำโขงเหนือ    15      สถานี      

            ลุ่มน้ำสาละวิน           1      สถานี    
   รายงานผลการตรวจสอบระดับน้ำประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้ 

 - ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี P.1 
 - ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี P.5 

   - ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี W.1C 
   - ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี Y.1C 
   - ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี N.1 
   - ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี G.8 
   - ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง กราฟระดับน้ำรายวัน และกราฟระดับรายเดือนสถานี Sw.5A 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.4  หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา       
    - รายงานงานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี สถานี W.5A แม่น้ำวัง ต.ศาลา อ.เกาะคา  
จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานงานเปลี่ยนแผ่นระดับ สถานี สถานี Y.34 น้ำแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.
แพร่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานติดตั้งแผ่นระดับ  สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 
     - รายงานงานรูปตัดขวางลำน้ำ ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 78 สถานี คงค้างอีก  
1 สถานี คือ สถานี G.2A งดสำรวจ 1 สถานี คือ สถานี I.6  
                        - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖4 

 - สภาพรถยนต์ โตโยต้า เลขทะเบียน  9กน6247 กรุงเทพ ชป.๐๔๑ – 5377 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 



 

 
- ๙ - 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    - ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน รูปตัดขวางลำน้ำ ฝากให้ทยอยส่งฝ่ายวิเคราะห์ฯ เพ่ือทำการ
ตรวจสอบ ด้วย 

  - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ฝากสรุปจำนวนผลการสำรวจรูปตดัขวางลำน้ำ โดยให้แยก
ระหว่างผลการสำรวจรูปตัดลำน้ำและรูปถ่ายที่บินจากโดรน, สรุปผลการซ่อมแซม ที่แล้วเสร็จและคงค้าง 

  ๔.๔.5 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำ ทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.92, P.92A, 
P.75 , P.65 , P.20 , P.56A , P.4A  , และP.21  
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 26 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 18 จุด 
    - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564         
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ 2563 
       - กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สถานีแม่น้ำปิง  P.67    
ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖4 
    - รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน  3ฒข 8258 กรุงเทพมหานคร                 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ. 

  ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
    - สถานี P.14A ฝากดูแผ่นระดับติดลบด้วย  
         - สำรวจปริมาณน้ำ P.64, P.94 และก่อนไปให้สอบถามพนักงานอ่านระดับน้ำ 

ว่าน้ำไหลหรือไม่ 
  ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ให้ขัดแผ่นระดับด้วย  

  ๔.๔.6 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานทำความสะอาด สภาพทั่วไป สำรวจปริมาณน้ำและถ่ายรูปกับพนักงานอ่าน
ระดับน้ำสถานี 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,  
P.87 , P.64 และP.94  
    - ทำรูปตัดขวางลำน้ำ น้ำแม่ตาน  ต.เวียงตาล   อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง , บ้านผาแตก  น้ำ
แม่ริม  ต.สบเปิง   อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  
    - รายงาน Rating Table และ Rating Curve ของสถานี P.1 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ 2563 



 

 
- ๑๐ - 

    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 28 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 16 จุด 
    - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖4 
 มติที่ประชุม   รับทราบ   

   ๔.๔.7 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง 

    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนธันวาคม 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 , น้ำแม่นึง , และสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่นึง 
    - รายงานการจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564จำนวน 
14 สถานี สำรวจได้ 27 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564จำนวน 7 สถานี 
สำรวจได้ 14 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ  
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี W.1C 
   - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖4    
   - รายงานสภาพรถยนต์ โตโยต้า รุ่น ไทเกอร์  เลขทะเบียน  กบ 2904 เชียงใหม่  
ชป.๐๔๑ – 2989 สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน สถานี W.16A สถานีอุตุ-อุทก ยังใช้ได้ดีหรือไม่, เดือนถัดไปให้
แต่ละหน่วยฯ รายงานความเรียบร้อย สถานี อุตุ-อุทก ในความรับผิดชอบด้วย 

๔.๔.8 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
           - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
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 
      - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำของหน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 



 

 
- ๑๑ - 

   - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 17 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน  
5 สถานี สำรวจได้ 10 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ – พะเยา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

    - รายงานงานอื่น ผอช.ภาคเหนือตอนบนเข้าตรวจเยี่ยมสถานี Y.34และ Y.38 
เมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564  
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖4 
    - รายงานสภาพรถยนต์ ฟอร์ด เลขทะเบียน  ขอ ๔๘๘๐ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๓๔๖๕
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 

   ๔.๔.9 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดน่าน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
      - รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมกราคม 2564 ตัดหญ้า 
ทำความสะอาดสถานีที่รับผิดชอบจำนวน 8 สถานี ได้แก่ N.1 , N.64 , N.65, N.49 , N.75 , N.13A , N.86 และ
N.87 
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
จำนวน 8 สถานี สำรวจได้ 14 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 8 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
    - กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานีน้ำแม่น่าน N.1 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน ปีน้ำ 2563 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖4     
    - รายงานสภาพรถยนต์ฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ เลขทะเบียน ขอ4806 เชียงใหม่  
ชป.๐๔๑ – 3461  สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
    - ผอช.ภาคเหนือตอนบน  ฝากดูรถคันเก่าของน่านที่คาดว่าจะจำหน่ายในปีนี้ 
    - นายเชิดชู  มะโนเจริญ  หน.หน่วยฯน่าน แจ้งว่า N.75 น้ำว้า สะพานท่าลี่ ต.ขึ่ง อ.เวียง
สา จ.น่าน ต้องเปลี่ยนพนักอ่านระดับน้ำใหม่ 

  - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน  ฝากให้หาพนักงานใหม่และเริ่มจ้างเดือนมีนาคม 2564 , 
ฝากวางแผนบินโดรนถ่ายรูปภาพภาพตัดขวางลำน้ำที่น่านด้วย 

   ๔.๔.10 หน่วยสำรวจฯ จังหวดัเชียงราย 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 



 

 
- ๑๒ - 

    - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตัด
หญ้าทำความสะอาดสถานี จำนวน 13 สถานี ได้แก่ 08270 สถานี G.4 , G.8 , ป้ายเตือนภัยบ้านร่องขุ่น , G.9, 
G.10 , G.11 , Kh.72 , Kh.89 , I.14 , I.17 , I.1, I.6  และ G.2A 
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 15 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 8 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
      - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย 
      - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2564       
    - รายงานกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี 2563 สถานี G.8 , G.10 

   - รายงานเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ  
   - รายงานกราฟเปรียบเทียบพนักงาน กับ เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ  เดือนกุมภาพันธ์ 
2564 
   - รายงานซ่อมแซ่มฝาเพดาน ภายนอกบ้านพักหน่วยฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

   - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ๒๕๖4     
   - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  ผอ – ๑๔๒๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๒๘๔๑
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
  ผอช.ภาคเหนือตอนบน ฝากดูและติดป้ายชื่อ สถานี Kh.72 และ G.2A ด้วย 

๔.๔.11 หน่วยสำรวจฯ ประจำน้ำปาย Sw.5A 
    - รายงานภาพ ความพร้อมสถานีอุตุ – อุทกวิทยา , เสาระดับ , บอร์ดข้อมูล , สภาพ
ทั่วไปของหน่วยฯ 

 - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
สำรวจได ้4 จุด 
      - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
       
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ผอช.ภาคเหนือตอนบน ขอให้เพ่ิมขนาดตัวอักษรที่นำเสนอด้วย 
  นายแทน  วงค์สุวรรณ์ แจ้งขอซ่อมท้องเรือสำรวจ, ฝ้าเพดานในห้องน้ำ ด้วย 
  ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ครั้งหน้าที่ไปสำรวจให้นำช่างไปซ่อมแซมด้วย 

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



 

 
- ๑๓ - 

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

  ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน 
      - วางแผนติดสติ๊กเกอร์ชื่อสถานีที่ชำรุด และเบอร์โทรศูนย์ฯ ไว้ให้พลเมืองดีและพนักงาน
อ่านระดับน้ำ โทรแจ้งกรณีมีเหตุขัดของ 
       - วางแผนซ่อมแซมสถานีที่ชำรุด 
  ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน 
       - เตรียมวางแผนออกสำรวจแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับ(โดรน)ท่ี จ.
น่าน 
  ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
       - ฝากเช็ดทำความสะอาดป้อมระดับน้ำทุกครั้ง เมื่อออกไปสำรวจปริมาณน้ำ 
        - ข้อมูลระดับน้ำในเครื่องและพนักงานไม่ตรงกันให้ตรวจสอบและหมายเหตุให้ด้วย 
        - เพ่ิมรายงานสถานีอุตุ – อุทก ในเดือนถัดไปด้วย 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

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


