
  รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
คร้ังที่ 1/๒๕๖4 

วันศุกร์ ที่ 29  มกราคม ๒๕๖4 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

 
ผู้มาประชุม     
   ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
   ๑. 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 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอุทกวิทยาและอุตุ-อุทกวิทยา 
   7. นายยงยุทธ  ปั้นสุวรรณ หัวหน้างานประมวลสถิติ 
   8. นายอังกูร  คำสม  หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ   
   9. นายศุภเดช  เตชะสา  หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
 10. นางสายทอง     สะเภาคำ นักจัดการงานทั่วไป  
 11. นางสาวณิดา ขันปาลี  นักจัดการงานทั่วไป 
 12. นายบัญญัติ  แสนงาย  พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือตอนบน 

ผู้มาประชุม  VDO Conference  
   1. นายสืบพงษ์ เกิดรุ่ง  หัวหน้างานวิเคราะห์อุทกวิทยา 
   2. นายไพบูลย์  พุทธวงค์  หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
   3. นายแทน  วงค์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยข้อมูลระดับน้ำ 
   4. นายดวงเดช หมื่นสำราญ หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ 
   5. นายสมบูรณ ์ แก้วไพทูลย์ เจ้าหน้าที่ประมวลสถิติ 
   6. นายจรัญ  วรรณภิระ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ตะกอน 
   7. นายเสกสรร สมร  เจ้าหน้าที่หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
   8. นายจิรพงศ์  บุญมาคำ เจ้าหน้าที่หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
   9. นายณัฐพล  เขมาชะ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ 
 10. นายกฤษดา ถาปัน  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน 
 11. นายบุญเลิศ ทองนาค  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง 
 12. นายปรีชา  สายสุข  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่-พะเยา 
 13. นายเชิดช ู  มะโนเจริญ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน 
 14. นายเฉลิมพล จอมคำ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย 
 15. นายนฤเบศร์ อริวันนา  นายช่างสำรวจ 
 16. นางสาวบุษราคัม พรมคำตัน นักอุทกวิทยา 
 17. นางสาวนุชวรา หนิ้วบุรุษ นักอุทกวิทยา 
 18. นายประชัน ทองสุข         พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
 19. นายอนุพงศ์ สุดาคำ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
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ผู้ที่ไปราชการ 
1. นายเรืองฤทธิ์  คิดอ่าน  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน 
2. นายศุภกิตต ์  ดีต๊ิบ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.ลำปาง   
3. นายประยุทธ  ไชยโชค  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.แพร่-พะเยา 
4. นายมานิตย์  สมบัติปัน พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.น่าน 
5. นายสมนึก  เขตวัง  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.เชียงราย 

เริ่มประชุมเวลา  09:๐๐ น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 09: ๐๐ น. เรื่องแจ้งให้เพ่ือทราบ ดังนี้ 
 1. กิจกรรมที่ผ่านมา 
  1.1 วันที่  4 มกราคม 2564 มอบกระเช้าของขวัญและเข้ารับพรปีใหม่ จากท่าน  

ดร.สุดสาย  พรหมมลมาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1  
  1.2 วันที่ 5 มกราคม 2564 หัวหน้าฝ่ายฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์อุทกวิทยาฯ ภาคเหนือ

ตอนบน สวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผอช.ภาคเหนือตอนบน เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2564 
  1.3 วันที่ 7 มกราคม 2564 ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน พร้อมหัวหน้าหน่วยฯ เจ้าหน้าที่

งานตะกอนประชุมออนไลน์ผ่านระบบ VOD Conference (Zoom) เรื่องการหาแนวทางติดตั้งและตรวจวัดปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยในลำน้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พิจารณาเลือก สถานีอุทกวิทยา S.33 และ S.42 ศูนย์อุทก
วิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก) ให้เป็นศูนย์ฯและสถานีนำร่อง 

  1.4 วันที่ 11 มกราคม 2564 ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ทวี   ชัยพิมลผลิน อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ เข้ามาตรวจเยี่ยมนิเทศ นักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จำนวน 2 ท่าน คือ นายฉัตริน  จริยอภิมวิทย์ และ นายภูริณัฐ  พลอย  

  1.5 วันที่ 18 มกราคม 2564 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร
และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว เนื่องจากทรงประสบอุบัติเหตุ ทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออก
กำลังพระวรกาย 

  1.6 วันที่ 22 มกราคม 2564 ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2564 ของสำนักงาน
ชลประทานที่ 1  

 2. กิจกรรมเดือนถัดไป 
  2.1 คาดว่า ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสถานี ตรวจอากาศอัตโนมัติ  (AWS) 

ภายใต้โครงการ (ADAP-T) ลุ่มน้ำแม่แจ่ม แม่วาง 
  2.2 คาดว่า กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทางคณะ อ.ชัยพร มก., คณะศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ กรมชลประทาน จะมาติดตั้ง Serverภายใต้โครงการ (ADAP-T) 
 3. อื่นๆ 
  3.1 สถานการณ์ COVID-19 จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 

จำนวน 101 ล้านคน ประเทศไทย 16,221 คน อยู่อันดับที่ 120 ของโลก ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 100 ล้านคน  
ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 ประกาศพ้ืนที่และมาตรการควบคุม จังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อ 16 วันแล้ว ,
ประสิทธิภาพวัคซีน , โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้สิทธิ “เราชนะ”, ข้อเท็จจริง 30 ประการเก่ียวกับโควิด-19 

  3.2 สถานการณ์ภัยแล้ง, ช่องทางดูจุดร้อนจุดเผาแบบเรียลไทม์ (Hotspot) 
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  3.3 สุขภาพ แพทย์จีนแนะนำสุขภาพ 
  3.4 ชื่นชม การนำเสนอภาคบรรยาย การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (ออนไลน์) วันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 จัดโดย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

มติที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖3 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 

 1. รายงานความก้าวหน้า รายงานสภาพน้ำฝน – น้ำท่า และตะกอนรายเดือน online โดย
สามารถดึงข้อมูลมากจากฐานข้อมูลของศูนย์ฯ   

 2. รายงานการวัดน้ำ ตามการส่งน้ำในรอบเวรต่างๆ จำนวน 5 ฝาย ได้ หนองผึ้ง  , ท่าศาลา , 
หนองสลีก , ดอยน้อย , วังปาน ขอแจ้งว่าทาง จัดสรรน้ำ ชลประทานเชียงใหม่ มี M9 สามารถยืมมาใช้งานได้ 

 3. นักศึกษาฝึกงาน ช่วงอาทิตย์หน้าจะจัดให้มีการดูงานสนาม 
 4. ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 ได้ดำเนินการในพ้ืนที่คลองแม่ข่า มีความประสงค์ต้องการให้ศูนย์ฯ 

วัดปริมาณน้ำโดยจะได้มีการประสานอย่างเป็นทางการอีกครั้ง 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

             ๔.๑ การแจ้งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
  บท.อช.ภาคเหนือตอนบนแจ้ง 
   1. แนะนำเจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานใหม่จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  
   1.1 นายอุเทน  คำแปง  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่อุทกวิทยาปฏิบัติงาน ยืมตัวมาช่วยปฏิบัติ
ราชการ จากฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ (ตค.บอ.) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 
   1.2 น.ส.จีรวรรณ  มีสม   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานอุทกวิทยา กลับมาปฏิบัติงานหลังจาก
ลาคลอดบุตร 
   1.3 นายบัญญัติ  แสนงาย ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ ซึ่งจะขับรถประจำศูนย์ฯ 
รถยนต์ โตโยต้า เลขทะเบียน  ขอ ๒๑๔๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๔๕๔๐ 
  2. แจ้งวันหยุดราชการตามมติ ครม. ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะประกอบด้วยวันหยุด 
ราชการกรณีพิเศษ , วันหยุดพิเศษประจำภาคและวันหยุดราชการประจำปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ มี 4 วัน ได้แก่ 
   1. วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (หยุดวันตรุษจีน) 
    2. วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน 2564 (หยุดวันสงกรานต์) 
   3. วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564  (หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา) 
   4. วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564  (หยุดวันมหิดล) 
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  วันหยุดพิเศษประจำภาคมี 4 วัน ได้แก่ 
   1. วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564      วันหยุดประจำภาคเหนือ  (งานประเพณีไหว้
        พระธาตุประจำปี) 
   2. วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564     วันหยุดประจำภาคอีสาน (งานบุญบั้งไฟ)                         
    3. วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564      วันหยุดประจำภาคใต้ (วันสารทเดือนสิบ) 
   4. วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 วันหยุดประจำภาคกลาง (วันออกพรรษา) 

วันหยุดเดือน ตุลาคม 2564 
   เลื่อนวันหยุด ชดเชยวันปิยมหาราช จาก วนัจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นหยุด 
     วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 แทน  
   หมายเหตุ  วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ไม่เป็นวันหยุด ทำงานตามปกติ 
     วันหยุดประจำปี 2564 (หยุดปกติ) 
   1. เดือนมกราคม  หยุด วันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2564 
   2. เดือนกุมภาพันธ์ หยุด วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  
       วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 
   3. เดือนมีนาคม  หยุด วันศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564 
   4. เดือนเมษายน  หยุด วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 
       วันจันทร์  ที่ 12 เมษายน 2564 
       วันอังคาร ที่ 13 เมษายน 2564 
       วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564 
       วันพฤหัสบดี ที่ 15 เมษายน 2564 
   5. เดือนพฤษภาคม  หยุด วันอังคาร ที่ 4 พฤษภาคม 2564 
       วันจันทร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2564 
       วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 
   6. เดือนมิถุนายน หยุด วันพฤหัสบดี  ที่ 3 พฤษภาคม 2564 
   7. เดือนกรกฎาคม หยุด วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2564 
       วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 
       วันพุธ ที่ 28 กรกฎาคม 2564 
   8. เดือนสิงหาคม  หยุด วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2564 
   9. เดือนกันยายน หยุด วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 
           10. เดือนตุลาคม  หยุด วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 
            11. เดือนพฤศจิกายน   - ไม่มีวันหยุด – 
           12. เดือนธันวาคม หยุด วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม 2564   
       วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม 2564 
       วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2564   
  3. พนักงานราชการ กรณีท่ีต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้แจ้งงานบริหารด้วย เพราะต้อง
ทำการลงวันลาป่วยในระบบวันลาของกรมด้วยฯ  
 มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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   - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ให้ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน ทำหนังสือเวียนแจ้งเรื่องสิทธิ์
วันลาวันหยุดและการส่งเงินสมทบประกันสังคมของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้เจ้าพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวทราบด้วย 
   - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน สอบถามทางสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน สิทธิประโยชน์ที่ทางพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกควรจะได้รับและสิทธิ์ที่สามารถจะเลือก
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานได้ 

  ๔.๒  การแจ้งเรื่องงานฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 

๔.๒.1 หนว่ยติดตามสถานการณ์น้ำ 
- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่าและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันศุกร ์ที่  

29 มกราคม 2564 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.2.2 หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. รายงานการย้ายจุดติดตั้งโทรมาตร Hydro flow สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล  
ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

  2. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง  
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 

  3. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ  
ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  เมี่อวันที่ 7 มกราคม 2564 

  4. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.20 แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว  
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 

  5. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Flagship สถานี ST.08 แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว  
ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  วันที่ 8 มกราคม 2564 

  6. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล  
ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 

   7. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Flagship สถานี ST.04 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 

  8. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Flagship สถานี ST.15 แม่น้ำปิง สะพานบ้านป่า 
พร้าวนอก ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 

  9. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.76 นำ้แม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ  
ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

  10. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Flagship สถานี ST.12 น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไฮ  
ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

  11. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน  
ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 
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  12. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี สถานี P.80 น้ำแม่ลาย  
บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 

  13. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.77 น้ำแม่ทา บ้านสบ 
แม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

  14. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี สถานี P.77 น้ำแม่ทา  
บ้านสบแม่สะป๊วด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

  15. ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow สถานี P.73 แม่น้ำปิง บ้านแม่สอย ต.แม่สอย  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

  16. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี สถานี P.73 แม่น้ำปิง  
บ้านแม่สอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 

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

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ที่ติดสถานีหากเก่าแล้วให้ดำเนินการ

เปลี่ยนด้วย , ให้ทำความสะอาดป้อมโทรมาตร ทุกครั้งที่ออกไปซ่อมแซมบำรุงรักษาด้วย 
  - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน อยากให้มีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ฯ ติดตรงสถานีด้วย กรณีมี

ปัญหาจะได้มีพลเมืองดีโทรเข้ามาแจ้งให้ศูนย์ทราบด้วย 
  - ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน ภาพที่โทรมาตรรายงานก่อนหลังดูแล้วไม่แตกต่างกัน อยาก

ให้ถ่ายภาพสื่อออกมาชัดเจนมากขึ้น ใช้มุมกล้องหรืออาจใช้โดรนเข้ามาช่วยบินถ่ายด้วย 

๔.๓ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 

  ๔.๓.1 หน่วยคำนวณปริมาณน้ำ 
     งานที่รับผิดชอบ 
     1. สถานีสำรวจปริมาณน้ำ เพ่ือจัดทำสารสนเทศน้ำท่า ประจำปี   จำนวน 64 สถานี  
ได้แก่ 
         1. ลุ่มน้ำปิง   27   สถาน ี
       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 และจุดสำรวจปริมาณน้ำถึงเดือนธันวาคม 2563 
จำนวน 64 สถานี ลุ่มน้ำละ 1 สถานี ได้แก่ P.1 ,  W.1C ,  Y1C , N.1 , G.8 , I.14 , Kh.72 และ Sw.5A 
   4. รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ สถานีสำรวจปริมาณเฉพาะกิจเพ่ือติดตามสถานการณ์น้ำ
ปีน้ำ 2563 จำนวน 10 สถานี ประจำเดือนมกราคม 2564 
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   มติที่ประชุม   รับทราบ 
  ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
   - สถานี P.65 เป็นสถานีเฉพาะกิจ ได้ทำการสำรวจอีกหรือไม่ 
   - สถานี P.73 อยู่เหนือปตร.แม่สอย เน ื่องจากมีการปิด-เปิด ปตร. จึงทำให้

สำรวจปริมาณน้ำค่อนข้างอยากอนาคต วางแผนในการติดตั้ง hydro flow 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  
       รวมสถานีทั้งหมด    จำนวน          37 สถานี 
   - รายงานตารางติดตามงานวิเคราะห์ตะกอนปีน้ำ 2563 (2020) เดือนมกราคม 2564 
จำนวน 37 สถานี สำรวจได ้77 จุด 
   - รายงานยกตัวอย่างจุดสำรวจตะกอนที่เริ่มวัดไม่ไดใ้นเดือนมกราคม 2564 มีดังนี ้คือ 
P.79 , P.77 , W.1C , W.16A , Y.64 , Y.65 และ I.14  
 มติที่ประชุม 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 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝน เดือนมกราคม ปีน้ำ ๒๕๖2 และ 
เดือนมกราคม ปี ๒๕๖4 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายปี ปีน้ำ ๒๕๖2 และ ปีน้ำ ๒๕๖3 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนธรรมดาและอัตโนมัติ สชป.1  
flagship เดือนมกราคม 2564    
      - รายงานค่าน้ำฝนและอุณหภูมิสูงสุด – ต่ำสุด ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 
21 – 27 มกราคม 2564 
    - รายงานค่าระเหย  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่งวันที่ 21 – 27 มกราคม 2564 
                      - รายงานค่ากระแสลม  ณ สำนกังานชลประทานที่ 1 ต้ังแต่วันที 21 – 27 มกราคม 2564 
    - รายงานปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ Flagship สำนักงานชลประทานที่ เดือนมกราคม 2564 
    - รายงานปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ สสน. ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ี 4 



 

 
- ๘ - 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
  ผอช.ภาคเหนือตอนบน  : ฝากให้สรุปข้อมูลจำนวนวันที่ ฝนหยุดตก ตั้งแต่วันไหนถึงวัน

ไหน ของแต่ละสถานี 

  ๔.๔.2 หนว่ยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา 

    - รายงานการรับรายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนมกราคม 
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  29  จุด 
         4. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่–พะเยา  จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  19  จุด 
         5. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน   จำนวน     8   สถานี   สำรวจได้  14  จุด 
         6. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย   จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  20  จุด 
         7. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จำนวน     1   สถานี   สำรวจได้    4  จุด 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

  ๔.๔.3 หนว่ยข้อมูลระดับน้ำ 
    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 เดือนมกราคม 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 Y.13A น้ำงาว ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง    
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 



 

 
- ๙ - 

    - รายงานงานซ่อมแซมแผ่นระดับ สถานี W.6A  แม่น้ำวัง ต.สบปราบ อ.สบปราบ  
จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 
    - งานรื้อถอนป้ายสถานีและ BM.  สถานี Y.24 น้ำปี้ ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 
                        - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4 

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

  ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน : กรณีใช้โดรนบินถ่ายเพ่ือนำภาพมาประกอบการจัดทำรูปตัด 
ให้ใช้ความระมัดระวังด้วย 
    ๔.๔.5 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำ ทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.93, P.21, 
G.12 , G.13 , G.14 , P.79 , P.4A , P.80 , P.86 และP.103 
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำฝายห้วยทราย บ้านนาหึก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำ ฝายหนองปลามัน บ้านหนองปลามัน ต.ห้วยทราย   
 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564  
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำสะพานบ้านอ้อย ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564   
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 26 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 
9 สถานี สำรวจได้ 18 จุด 
    - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนมกราคม 2564  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
มกราคม 2564         
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ 2563 
       - กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สถานีแม่น้ำปิง  P.67    
ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
    - รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน  3ฒข 8258 กรุงเทพมหานคร                 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ. 

  ผอช.ภาคเหนือตอนบน : ฝากดูสถานี P.65 อ.เวียงแหง ด้วย 

  ๔.๔.6 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 



 

 
- ๑๐ - 

    - 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
และ  P.87 
      - รายงานการย้ายแผ่นระดับน้ำฝายพญาคำ (ฝั่งซา้ย) มาติดท้าย ปตร.ฝายพญาคำ 
(ฝั่งซ้าย) ประมาณ 20 เมตร 
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำฝายหนองผึ้ง ( ฝั่งซ้าย ) 
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำฝายแม่ปิงเก่า ( ฝั่งซ้าย ) 
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำฝายพญาอุต ( ฝั่งซ้าย ) 
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำฝายหนองสลีก ( ฝั่งซ้าย ) 
    - รายงานการสำรวจปริมาณน้ำฝายดอยน้อย ( ฝั่งขวา ) 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ 2563 
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 28 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2564  
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 16 จุด 
    - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนมกราคม 2564 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
มกราคม 2564 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
 มติที่ประชุม   รับทราบ   
      ผอช.ภาคเหนือตอนบน : ฝากตรวจสอบข้อมูลระดับน้ำสูงสุดสถานี P.71 ด้วย  

   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 ประจำเดือนมกราคม 2564จำนวน 
14 สถานี สำรวจได้ 29 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนมกราคม 2564จำนวน 7 สถานี 
สำรวจได้ 15 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม 2564 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือน
มกราคม 2564 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ  
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี W.1C 
   - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4    
   - รายงานสภาพรถยนต์ โตโยต้า รุ่น ไทเกอร์  เลขทะเบียน  กบ 2904 เชียงใหม่  
ชป.๐๔๑ – 2989 สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  



 

 
- ๑๑ - 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 
   ผอช.ภาคเหนือตอนบน : แก้ไข เดือน กุมพาพันธ์ เป็น กุมภาพันธ์ ด้วย 

  ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน : รายงานรถยนต์ ให้แจ้งมาด้วยว่าซ่อมอะไรบ้าง วันไหน 

๔.๔.8 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
           - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมกราคม 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 
   - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนมกราคม 2564 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 19 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน  
5 สถานี สำรวจได้ 11 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม 2564  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ – พะเยา
ประจำเดือนมกราคม 2564     
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 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 
   - รายงานทำความสะอาดหน่วยฯ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19  
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนมกราคม 2564 
จำนวน 8 สถานี สำรวจได้ 14 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3  ประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 8 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม 2564  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน
มกราคม 2564 
    - กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานีน้ำแม่น่าน N.1 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน ปีน้ำ 2563 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4     



 

 
- ๑๒ - 

    - รายงานสภาพรถยนต์ฟอร์ด รุ่นเรนเจอร์ เลขทะเบียน ขอ4806 เชียงใหม่  
ชป.๐๔๑ – 3461  สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  

  ผอช.ภาคเหนือตอนบน : ตรงสถานี N.1 ให้เก็บขยะ และทำความสะอาดด้วย , จัดวาง
รูปแบบหัวข้อและการนำเสนอให้ดูเป็นระเบียบ , ตรงกราฟความสัมพันธ์ของระดับน้ำกับปริมาณน้ำแก้ไขพ้ืนเป็นสี
ขาว 

   ๔.๔.10 หน่วยสำรวจฯ จังหวดัเชียงราย 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมกราคม 2564 ตัดหญ้า
ทำความสะอาดสถานี 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 ประจำเดือนมกราคม 2564จำนวน 
9 สถานี สำรวจได้ 17 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนมกราคม 2564จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 8 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม 2564 
      - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย 
      - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน
มกราคม 2564       
    - รายงานกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี 2563 สถานี G.8 , G.10 
   - รายงานแบบสำรวจขอติดตั้งกล้อง CCTV โครงการชลประทานเชียงราย   
   - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖4     
   - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  ผอ – ๑๔๒๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๒๘๔๑
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ผอช.ภาคเหนือตอนบน : สถานี Kh.72 ได้ทำการย้ายป้ายสถานีหรือยังอาจจะย้ายมาด้าน
ท้ายก็ได้ฝากเช็คด้วย 

๔.๔.11 หน่วยสำรวจฯ ประจำน้ำปาย Sw.5A 
 - รายงานทำทางเข้าสถานี 

        - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมกราคม 2564 
สำรวจได ้3 จุด 
      - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖3 
      - รายงานภาพ ความพร้อมสถานีอุตุ – อุทกวิทยา , เสาระดับ , บอร์ดข้อมูล , สภาพ
ทั่วไปของหน่วยฯ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 



 

 
- ๑๓ - 

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

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

 ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน 
  - ให้เร่งรัดดำเนินการสำรวจรูปตัดขวางลำน้ำและขอสอบถามในพื้นที่ หน่วยสำรวจฯแพร่ – พะเยา 
และหน่วยสำรวจฯ น่าน จะดำเนินการเองหรือไม่ 
 วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 
  - ขอให้หน่วยสำรวจฯ ลำพูน ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ P.14 ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับ Rating Curve 
และสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน 
 ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน 
  - การปิด - เปิดฝาย จะส่งผลต่อระดับน้ำขึ้นลงทำให้แผ่นระดับมีคราบสีดำ ส่งผลให้พนักงานอ่าน
ระดับน้ำรายงานข้อมูลระดับน้ำผิดได้ ฝากให้แต่ละหน่วยฯ ทำความสะอาดให้บ่อยขึ้น เมื่อไปสำรวจปริมาณน้ำ 
 ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
  - มอบหมายให้ ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน รวบรวม หน่วยสำรวจฯ จัดทำเอง หน่วยสำรวจฯ ไหน
จะให้ไปช่วย 
  - ขอให้ทุกหน่วยฯ ทุกงาน ที่รับผิดชอบส่งรูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน ให้ส่งตรงเวลา เพ่ือให้คุณดวงเดช 
รายงานในระบบ Online ต่อไป 
  - ช่วงฤดูแล้ง ปริมาณน้ำทุกลิตร ทุกลูกบาศก์เมตร มีผลต่อการบริหารจัดการน้ำ ให้ถึงประชาชน
ทุกภาคส่วน ดังนั้นขอให้ทุกหน่วยฯ ตระหนักและใส่ใจในการสำรวจและคำนวณปริมาณน้ำให้มีความถูกต้องและ
รวดเร็วที่สุดด้วย 
  - ให้แต่ละหน่วยสำรวจฯ สร้าง line กลุ่มพนักงานอ่านระดับน้ำ เวลามีปัญหาเรื่องการอ่านข้อมูล
ระดับน้ำจะได้ให้ถ่ายรูปส่งใน line กลุ่มได้ 

 
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 

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


