
  รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันพฤหัสบดี ที ่30 มกราคม ๒๕๖3 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

 
ผู้มาประชุม 
  1. นายสมคิด  สะเภาคำ ผอช.ภาคเหนือตอนบน  (ประธาน) 

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

  4. นายสรายุทธ  ยะแบน  ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน      
  5. นางพัฒนา  สวามิวัศดิ์ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน 
  6. นายอัศนัย  เหลืองทา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอุทกวิทยาและหน่วยอุตุ-อุทกวิทยา 

  7. นายสืบพงษ ์ เกิดรุ่ง  หัวหน้างานวิเคราะห์อุทกวิทยา  
  8. นายยงยุทธ  ปั้นสุวรรณ หัวหน้างานประมวลสถิติ 
  9. นายไพบูลย์  พุทธวงค์ หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
10. นายแทน  วงค์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยข้อมูลระดับน้ำ 
11. นายดวงเดช  หมื่นสำราญ หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ 
12. นายสมบูรณ์  แก้วไพทูลย์ เจ้าหน้าที่ประมวลสถิติ 
13. นายจรัญ  วรรณภิระ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ตะกอน 
14. นายสุภเดช  เตชะสา  หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
15. นายวิรัต    แบนใจวาง  หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
16. นายอาทร   มายะวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร  
17. นายณัฐพล  เขมาชะ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ 
18. นายกฤษดา  ถาปัน  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน 
19. นายบุญเลิศ  ทองนาค หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง 
20. นายปรีชา  สายสุข  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่-พะเยา 
21. นายเชิดชู  มะโนเจริญ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน 
22. นายเฉลิมพล  จอมคำ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย 
23. นายนเรศ  วรรณก้อน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ 
24. นายนฤเบศร์  อริวันนา  นายช่างสำรวจ 
25. นางสาววรรษมน  ศรีกอก  นักอุทกวิทยา 
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26. นางสาวนุชวรา หนิ้วบุรุษ  นักอุทกวิทยา 
27. นางสายทอง     สะเภาคำ นักจัดการงานทั่วไป 
28. นางสาวณิดา  ขันปาลี  นักจัดการงานทั่วไป 
29. นายสุวิทย์  สมโพธิ์  พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน 
30. นายประชัน  ทองสุข         พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
31. นายอนุพงศ์  สุดาคำ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
32. นายเรืองฤทธิ์ คิดอ่าน  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯจ.เชียงใหม่และจ.ลำพูน 
33. นายศุภกิตต์  ดีต๊ิบ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.ลำปาง   
34. นายประยุทธ  ไชยโชค  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.แพร่-พะเยา 
35. นายมานิตย์  สมบัติปัน พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.น่าน 
36. นายสมนึก  เขตวัง  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.เชียงราย 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอังกูร  คำสม  หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ  ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา  09:๐๐ น. 
วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 09: ๐๐ น. เรื่องแจ้งใหเ้พ่ือทราบ ดังนี้ 
1. ที่ผ่านมา 
 1. Prof KURAJI Koichiro , คุณนิโลบล อรัญยภาค จากสำนักทรัพยากรน้ำแห่ชาติ มาตรวจและ

เก็บข้อมูลภูมิอากาศลุ่มน้ำแม่แจ่ม ลุ่มน้ำแม่วาง ภายโครงการ ADAP-T ระหว่างวันที่ 4 -7 มกราคม 2563 
 2. ร่วมงานเปิดศูนย์ภัยแล้งที่ฝายวังปาน วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 
 3. ประชุมประจำเดือนกับสำนักงานชลประทานที่ 1 วันพฤหัสบดทีี่ 9 มกราคม 2563   
 4. ประชุม “สนทนากลุ่มเพ่ือกำหนดดัชนีภัยแล้งสำหรับโครงการ การพัฒนาศักยภาพของประเทศ

ไทยต่อการรู้รับ ปรับตัว และฟ้ืนคืนกลับจากภัยแล้งด้านการเกษตร วันที่ 14 มกราคม 2562 
2. กิจกรรมเดือนถัดไป 
  วบ.อท. มาติดตาม ปรับปรุงร่วมและจัดทำข้อมูล IDF Curve ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 

2562  
3. อ่ืนๆ 
 1.ชมวีดีโอ “ไวรัสโคโรนา” 
 2.ชมวีดีโอ “การสวมใสหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง” 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
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  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/๒๕๖2 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
         วป.อช.ภาคเหนือตอนบน ได้ให้ 
   คุณณัฐสกล  แก้วดี เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้นำเสนอผลงานจบการศึกษา เรื่องระบบจัดการงาน

อุทกวิทยาภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์ฯ โดยมีหัวข้อในการศึกษาดังนี้ ได้แก่ 
การจัดการสถานีน้ำฝน น้ำท่า น้ำในเขื่อน , ระดับน้ำและปริมาณน้ำท่า , ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำในเขื่อน 

  มติที่ประชุม   รับทราบ   

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 การนำเสนอผลงาน และความก้าวหน้าของการทำงาน 

 ๔.๑ การแจ้งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
   บท.อช.ภาคเหนือตอนบน มีเรื่องแจ้งดังนี้ 

ประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว 
1. การเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนสังคมสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 

แต่ละปี คือตั้งแต่เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
2. กรณีศูนย์ฯ ยังไม่ได้จ้างลูกจ้างชั่วคราว ในปีงบประมาณ 2563 ผู้ประกันตน 

สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ถ้ายังไม่ได้รับการจ้างในเดือนมีนาคม 2563 ให้ไปแจ้งที่
สำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะเป็นการใช้มาตรา 39 เป็นประกันตนเอง จ่ายเดือน 432 บาท/เดือน แต่ถ้าได้รับการ
จ้างก่อนก็ไม่ต้องไปจ่าย และใช้มาตรา 33 ต่อไปได้เลย โดยศูนย์ฯ เป็นนายจ้างตามเดิม 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๒  การแจ้งเรื่องงานฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 

๔.๒.1 หน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่า ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 
- พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมง ข้างหน้าของวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 

    - คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า ตั้งแต่วันที่  29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 
2563 
   - สถานการณ์คุณภาพอากาศพ้ืนที่ภาคเหนือ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.2.2 หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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  1. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรน้ำฝนอัตโนมัติ ญี่ปุ่น Ltinerary field trip 
Maechaem เมื่อวันที่ 4 - 7 มกราคม 2563 

  2. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 

   3. รายงานการเปลี่ยนหลอดไฟบริเวณโดยรอบ ศูนย์อุทกฯ (สำนักงานชลประทานที่ 1) ต.
วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 

  4. รายงานตรวจเช็คโทรมาตรโครงการ ADAP-T สถานี วัดจันทร์ โครงการหลวงวัดจันทร์ 
ต.กลองแขก อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 

  5. รายงานการย้ายจุดตั้งสถานีโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี P.103  สะพานวง
แหวนรอบ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 

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

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ผอช.ภาคเหนือตอนบน  เตรียมความพร้อมย้ายสถานีน้ำฝน ภายใต้โครงการ ADAP-T  

ที่มีปัญหา 

 

๔.๓ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 

๔.๓.1 หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ 
  วป.อช.ภาคเหนือตอนบน  รายงานแทนหัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ เนื่องจากคุณ

อังกูร ป่วยไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีเรื่องแจ้งดังนี้ 
 - ตามความก้าวหน้าการทำเว็บไซด์และการทำ Rating Curve และจะได้ให้ตาราง

ตรวจสอบความถูกต้องในการทำ Rating Curve ว่าแก้ไขสถานีไหนบ้าง โดยจะให้หัวหน้าหน่วยเป็นผู้รับผิดชอบ 
 - งานด้านคำนวณปริมาณน้ำ รอคุณอังกูรมาทำต่อ เนื่องจากคุณอังกูรจะสามารถมา

ปฏิบัติงานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นี้ และจะเริ่มลาก Rating Curve โดยคุณสมบูรณ์ คุณยงยุทธ ได้ทำการ 
Plot จุดปี 2562 แล้ว ส่วนออโต้นั้น คุณวรรษมน คุณณิดาและคุณนุชวรา ได้ทำไปแล้ว 
   - การระบายน้ำ (การปล่อยน้ำในรอบท่ี 3 ปริมาณ  3.1 ลบ.ม.) 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๓.2 หน่วยวิเคราะห์ตะกอน  
   - รายงานสถานีที่สำรวจตะกอนปีน้ำ ๒๕๖2 จำนวน 37 สถานี 
    1. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่       จำนวน   9  สถานี 
    2. หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน       จำนวน      8  สถานี 
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    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 2562 (2019) เดือนมกราคม  2563
จำนวน 37 สถานี 
     - รายงานจุดสำรวจตะกอนเดือนธันวาคม 2562 สถานี P.79 , W.1C , W.25 , Y.24 และ 
I.14  
    - รายงานขั้นตอนการวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอย 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน  ให้รวมจุดตะกอนตารางด้านล่างด้วย (จุดสำรวจสะสม) 

๔.๔ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 

  4.4.1 หน่วยกิจกรรมพิเศษ 

        - รายงานสำรวจปริมาณน้ำที่ท้าย ปตร.แม่สอย ปริมาณน้ำที่สำรวจได้   A. 47.00 ม2 , V. 
0.105 ม./วินาที O 4.957 ลบ.ม./วินาที เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563       
    - รายงานการติดตั้งแผ่นระดับน้ำ คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายวังปาน  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 
    - รายงานสำรวจปริมาณน้ำคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายวังปาน สำรวจปริมาณน้ำที่คลองฝั่งซ้ายวัง
ปาน ปริมาณน้ำที่สำรวจได้   A. 2.20 ม2 , V. 0.293 ม./วินาที Q 0.646 ลบ.ม./วินาที  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 
2563       
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

   ๔.๔.2 หน่วยข้อมูลอุตุ – 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 เดือนมกราคม ปี ๒๕๖2 และเดือน
มกราคม ปี ๒๕๖3 
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    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายปี เมษายน – มกราคม ๒๕๖3 
และ เมษายน – มกราคม ๒๕๖3 
    - ค่าน้ำฝนและอุณหภูมิสูงสุด – ต่ำสุด สชป.1 ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มกราคม 2563 
      - ค่าระเหย  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 23 - 29  มกราคม 2563 
                      - ค่ากระแสลม  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 - 29  มกราคม 2563 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้แก้ไข สเกลแกน X ต้องมาอยู่ด้านซ้าย 

  ๔.๔.3 หน่วยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา 

    - รายงานการรับรายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม 
พ.ศ.2563 จำนวน ๖8 สถานีดังนี้ 
         1. หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน   13   สถานี   สำรวจได้  27 จุด 
         2. หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน   จำนวน   14   สถานี   สำรวจได้  31 จุด 
         3. หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง   จำนวน  14   สถานี   สำรวจได้  28 จุด 
         4. หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดแพร่–พะเยา  จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  14 จุด 
         5. หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดน่าน   จำนวน     8   สถานี   สำรวจได้  14 จุด 
         6. หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย   จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  18 จุด 
         7. หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จำนวน     1   สถานี   สำรวจได้    4 จุด 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.4 หน่วยข้อมูลระดับน้ำ 
    รบัผิดชอบรายงานระดับน้ำ  จำนวน  79  สถานี 8 ลุ่มน้ำ 
   รายงานผลการตรวจสอบระดับน้ำประจำ เดือนมกราคม 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  หนว่ยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
    - รายงานงานซ่อมแซมเสาระดับ สถานี P.79 น้ำแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
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เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 
    - รายงานการทำรูปตัดขวางลำน้ำ จำนวน 79 สถานี ไดด้ำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 37 

สถานี  คงค้างที่ต้องดำเนินการ จำนวน 42 สถานี กำหนดการแล้วเสร็จงานสำรวจและคำนวณก่อนสิ้นเดือนมีนาคม 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
    - รายงานตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตนเองรายงานสภาพรถยนต์ฟอร์ด เลข 

ทะเบียน ขอ 4880 เชียงใหม่ ชป.041-3461 สภาพรถยนต์ คือ พร้อมใช้งาน 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
    ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้สอนเรื่องการใช้กล้อง โดยให้ทำการสอนประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ให้เช็คตารางแสดงเจ้าหน้าที่คนไหนทำได้หรือไม่ได้  

   ๔.๔.6 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.92 , P.92A , P.75  , P.67 , 
P.103 , P.79 , P.80 และP.86 
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 23 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 9 
สถานี สำรวจได้ 18 จุด 
       - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนมกราคม 2563 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
มกราคม 2563 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน  กบ ๒๙๐๔ เชียงใหม่ ชป. ๐๔๑ – ๒๙๘๙    
ได้ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ว สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.7 หน่วยสำรวจฯ 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 
     - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำ ประตูระบายน้ำฝั่งซ้าย (พญาคำ) , ประตูระบายน้ำฝั่ง
ซ้าย (ท่าวังตาล) วันที่ , ประตูระบายน้ำฝั่งขวา (สบร้อง) และประตูระบายน้ำฝั่งขวา (หนองสลีก) เมื่อวันที่  29 
มกราคม  2563 
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    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2562 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 จำนวน  
14 สถานี สำรวจได ้31 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนปีน้ำ 2562 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 จำนวน 8 สถานี 
สำรวจได้ 18 จุด 
    - รายงานระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน ประจำเดือน 
มกราคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
      - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้ใช้รูปที่เป็นปัจจุบันในการนำเสนอรายงาน 
      - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ให้หน่วยก่อสร้างฯ นำป้ายสถานี P.73 ไปติดไว้ที่ราวสะพาน
ด้วย หรือไม่ให้นำกลับมาไว้ที่ศูนย์ฯ ด้วย 

   ๔.๔.8 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง 

    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมกราคม 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 ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 จำนวน 
14 สถานี สำรวจได้ 28 จุด 
    - รายงานจดุสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 จำนวน 7 สถานี 
สำรวจได ้14 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖3 
   - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

   - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  นง ๘๑๗๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๘๑ 
ได้เปลี่ยนไดสตาร์ทแล้ว สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้หัวหน้าหน่วยฯ ลำปาง ส่งรายละเอียดเสาระดับที่รอปรับปรุง
มาด้วย ว่าแต่ละสถานีเป็นอย่างไร 
 

๔.๔.9 หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 
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    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
           - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมกราคม 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 
   - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 15 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 จำนวน  
5 สถานี สำรวจได้ 10 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ – พะเยา
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  นค ๑๘ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๒๑ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
     - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้หัวหน้าหน่วยฯ แพร่ – พะเยา ส่งรายละเอียดเสาระดับที่รอ
ปรับปรุงมาด้วย ว่าแต่ละสถานีเป็นอย่างไร 
     - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้เช็คด้วยว่า สถานี Y.24 มีสันฝายเพิม่ขึ้นเท่าไร 
      - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้ทำการตารางสำรวจน้ำและตะกอนให้เหมือนกัน 

   ๔.๔.๑0 หนว่ยสำรวจฯ จังหวดัน่าน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
      - รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 ตัดหญ้า 
ทำความสะอาดสถานทีีร่ับผิดชอบจำนวน 8 สถานี ได้แก่ N.1 , N.64 , N.65 , N.49 , N.75 , N.13A , N.86 และ
N.87  
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
จำนวน 8 สถานี สำรวจได้ 14 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 8 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
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    - รายงานสภาพรถยนต์มิตซูบิซิ เลขทะเบียน ๒ท – ๕๑๕๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๔๖๘   
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     - ผอช.ภาคเหนือตอนบน  ให้ใส่ชื่อสถานีที่ไปสำรวจด้วย 

   ๔.๔.๑1 หนว่ยสำรวจฯ จังหวดัเชียงราย 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานี จำนวน 10 สถานี ได้แก่ 8271 สถานีอุตุ หน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย , สถานี G.4 
, G.8 , ป้ายเตือนภัยบ้านร่องขุ่น , G.9 , G.10 , G.11 , Kh.72 , Kh.89 , I.14 , I.17 , I.1 
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 18 จุด 
     - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 จำนวน 4 สถานี 
สำรวจได้ 5 จุด 
        - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย ปี 2562 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  ผอ – ๑๔๒๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๒๘๔๑ 
สภาพรถยนต์คือ รถยนต์แตกไม่สามารถทำการซ่อมได้ ต้องเปลี่ยนเท่านั้น 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

1. ผอช.ภาคเหนือตอนบน   
      - ให้ถ่ายป้ายและเขียนรายละเอียดวันที่ไปทำงานด้วย 
        - ให้แต่ละหน่วยฯ เพิ่มตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ  
     2. ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ให้แก้ไขตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ อาจจะต้องไป
ออกแบบระดับน้ำ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละหน่วย 

   ๔.๔.12 หน่วยสำรวจฯ ประจำน้ำปาย Sw.5A 
                                - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
สำรวจได ้4 จุด 
      - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3    
    - รายงานภาพ ความพร้อมสถานีอุตุ – อุทกวิทยา , เสาระดับ 



 - ๑๑ - 

    - รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเรือประวัติศาสตร์บ้านท่าโป่งแดง ที่เกี่ยวข้องกับ
การเข้าออกของหน่วยสำรวจฯ ประจำน้ำปาย Sw.5A 
     มติที่ประชุม   รับทราบ 
      - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้ ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ตามเรื่องทางที่จะเข้าสถานีด้วย 

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

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
      - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้แก้ไขตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ ให้เหมาะสมกับ
สภาพของแต่ละหน่วยฯ 
   
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

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


