
  รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
คร้ังที่ 3/๒๕๖3 

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม ๒๕๖3 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

จัดประชุมแบบ VDO Conference 

 
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 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอุทกวิทยาและหน่วยอุตุ – อุทกวิทยา 
  7. นายนเรศ  วรรรก้อน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ 
  8. นางสาวนุชวรา  หนิ้วบุรุษ นักอุทกวิทยา 
  9. นางสายทอง     สะเภาคำ นักจัดการงานทั่วไป 
  10. นางสาวณิดา ขันปาลี  นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้มาประชุม     
   VDO Conference 
   1. นายสืบพงษ์  เกิดรุ่ง  หัวหน้างานวิเคราะห์อุทกวิทยา     
  2. นายยงยุทธ  ปั้นสุวรรณ หัวหน้างานประมวลสถิติ 
  3. นายอังกูร  คำสม  หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ    
  4. นายไพบูลย์  พุทธวงค์  หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
  5. นายดวงเดช  หมื่นสำราญ หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ 
  6. นายสมบูรณ์  แก้วไพทูลย์ เจ้าหน้าที่ประมวลสถิติ 
  7. นายจรัญ  วรรณภิระ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ตะกอน 
  8. นายวิรัต    แบนใจวาง  หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  9. นายอาทร   มายะวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร  
10. นายณัฐพล  เขมาชะ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ 
11. นายกฤษดา  ถาปัน  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน 
12. นายบุญเลิศ  ทองนาค  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง 
13. นายปรีชา  สายสุข  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่-พะเยา 
14. นายเชิดช ู  มะโนเจริญ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน 
15. นายเฉลิมพล จอมคำ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย 
16. นายนฤเบศร์ อริวันนา  นายช่างสำรวจ 
17. นายสุวิทย ์  สมโพธิ์  พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน 
18. นายประชัน  ทองสุข         พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
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19. นายอนุพงศ์  สุดาคำ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
20. นายเรืองฤทธิ์ คิดอ่าน  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่และจ.ลำพูน 
21. นายศุภกิตต ์ ดีต๊ิบ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.ลำปาง   
22. นายประยุทธ  ไชยโชค  พนักงานขบัรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.แพร่-พะเยา 
23. นายมานิตย์  สมบัติปัน พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.น่าน 
24. นายสมนึก  เขตวัง  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย  
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายแทน  วงค์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยข้อมูลระดับน้ำ   ลาป่วย 
2. นายสุภเดช  เตชะสา  หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา    ลาป่วย 
  

เริ่มประชุมเวลา  09:๐๐ น. 
วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 09: ๐๐ น. เรื่องแจ้งใหเ้พ่ือทราบ ดังนี้ 
1. กิจกรรมที่ผ่านมา 
   1.1 วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ เจ้าพนักงานอุทกวิทยา ที่

กรมชลประทานสามเสน 
   1.2 ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ฝ่ายตะกอนและคุณภาพ

น้ำ ส่วนอุทกวิทยา สบอ. เข้ามาดูระบบการทำงานและเสนอแนะทางในการเก็บตะกอน เพ่ือให้เป็นหลักสากลและ
เป็นแนวทางเดียวกันทุกศูนย์ฯ  

2. กิจกรรมเดือนถัดไป 
   2.1 ในเดือนเมษายน งดกิจกรรมสงกรานต์ การประชุมส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประชุมแบบ  VOD 

Conference 
3. อ่ืนๆ 
  3.1 เจ้าหน้าที่ลาออกไป นางสาววรรษมน ศรีกอก นักอุทกวิทยา ลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์ฯ สอบ

บรรจุข้าราชการได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานตัวเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2563  
3.2 รับเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่ 

    - นางสาวชมณฑ์ภัส   มีแสงนิล พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยา มา
รายงานตัว วันที่ 26 มีนาคม 2563 

    - นางสาวบุษราคำ มีคำตัน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักอุทกวิทยา เริ่มมาทำงานวันที่ 1 
เมษายน 2563 

   3.3 รัฐบาลประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ออกมาตรการดูแลและเยี่ยวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
COVID - 19 เช่น จ่ายเงินชดเชย 5,000 บาท, ลดค่าไฟฟ้า, ลดค่าน้ำ, คืนเงินค่าประกันมิเตอร์, เลื่อนการยื่นจ่าย
ภาษีส่วนบุคคลไปจนถึงเดือนสิงหาคม 2563, ลดค่าจ่ายประกันสังคม นายจ้างจ่ายส่งเงินสมทบ 4%, ลูกจ้างจ่าย 
1 % 

   3.4 กรมชลประทานมีมาตรการให้ทำงานเหลื่อมเวลา, ทำงานจากที่บ้าน(Work From Home) 
และอ่ืนๆ เพ่ือให้ชาวชลประทานทุกคนรอดพ้นจากวิกฤติโรคติเชื้อโควิด–19 และขอให้ทุกหน่วยฯ นำ Infographic 
เกี่ยวกับ COVID - 19 ของกรมฯที่ส่งให้ติดประกาศบอร์ดที่หน่วยฯ ด้วย 
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   3.5 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนป้องกันและรักษาสุขภาพ กิน ร้อน ช้อนกลาง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน ซึ่งทาง
ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมให้ทุกคนแล้ว ออกกำลังกายเป็นประจำ 

   3.6 มอบให้ ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน และ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน ดำเนินการสำรวจสินทรัพย์
ของศูนย์ฯลงในแบบฟอร์มและ App ของกรมฯ 

   3.7 ดู VOD สถานการณ์ COVID - 19 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕๖3 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 
  มติที่ประชุม   รับทราบ   

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 การนำเสนอผลงาน และความก้าวหน้าของการทำงาน 

 ๔.๑ การแจ้งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
   บท.อช.ภาคเหนือตอนบน มีเรื่องแจ้งดังนี้ 
    เงินสมทบประกับสังคม มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ลดอัตราการส่ง เงินกองทุน
ประกันสังคมให้กับนายจ้างและลูกจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ) วัตถุประสงค์เพ่ือลด
รายจ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตน โดยให้นายจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตรา 4% โดยให้ลูกจ้าง
สมทบในอัตรา 1% 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๒  การแจ้งเรื่องงานฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 

๔.๒.1 หนว่ยติดตามสถานการณ์น้ำ 
- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่าและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันจันทร์ ที่ 30 

มีนาคม 2563 
 มติที่ประชุม   รบัทราบ 

  ๔.2.2 หนว่ยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.04 สถานี P.75 บ้านช่อ
แล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563  

  2. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow  สถานี P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด อ.แม่ทา 
จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 

   3. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย ต. แม่สอย อ. จอมทอง  
จ. เชียงใหม ่เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 
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  4. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127  สถานี  สถานี P.82 บ้านสบวิน  
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  

  5. รายงานการย้ายจุดตั้งสถานีโทรมาตร Hydro flow  สถานี P.76 บ้านแม่อีไฮ อ.ลี้  
จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  

    6. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow  สถานี P.85 บ้านหล่ายแก้ว อ.บ้านโฮ่ง 
จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  

    7. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.19 สำนักชลประทานที่ 
1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ย้ายมาจาก อ่างแม่ข้อน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563  

    8. รายงานการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ ห้องหน่วยโทรมาตร (ศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคเหนือตอนบน) ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  

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

มติที่ประชุม   รับทราบ 
    ผอช.ภาคเหนือตอนบน 
     - กรณีสถานี P.76 ทีย่้ายจุดติดตั้งและเซทระบบใหม่ ให้ทำการบันทึกการเปลี่ยน

จุด สถานที ่วันเวลา ด้วย 
    - แจ้งพนักงานอ่านระดับน้ำ รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชุน ขอความร่วมมือให้

ช่วยดูแลความปลอดภัยของเครื่องมือทางอุทกวิทยาของเราด้วย  
    วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 
       - สถานี ST.19 P.67 , P.75 , P103 , P.1 ติดตั้งเพ่ือใช้ประกอบการทำวิจัย 

ของ อ.ทวี  

๔.๓ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 
 วป.อช.ภาคเหนือตอนบน  มีเรื่องแจ้งดังนี้ 
 1. ปริมาณน้ำ สถานี P.1 ไม่ถูกต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ปรับ Rating Curve ใหม่ 
   2. Rating Curve  ของสถานี P.21 ขึ้นข้อมูลในเวปไซด์ได้ค่อยข้างสมบูรณ์แล้ว 
  3. วันที่ 30 มีนาคม 2563 ใกล้สิ้นปีน้ำแล้ว ตรวจสอบปีน้ำ 2019 ให้วัดปริมาณน้ำวันที่ 

31 มีนาคม 2563 อีกหนึ่งจุดเพ่ือเป็นรอยต่อของปีน้ำ  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน  

    - ให้หน่วยสำรวจฯ ทำการสำรวจปริมาณน้ำช่วงรอยต่อระหว่างปีน้ำ เพื่อให้หน่วยคำนวณ
ปริมาณน้ำ คำนวณค่าดังกล่าวให้สัมพันธ์กัน โดยที่ค่าได้ต้องไม่ต่างกันในช่วงรอยต่อของปีน้ำเก่ากับปีน้ำใหม่ 
    ๔.๓.1 หนว่ยคำนวณปริมาณน้ำ 

  1. Plot กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน และจุดสำรวจปริมาณน้ำถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
จำนวน 64 สถาน ี

2. รายงานการลาก Curve ปีน้ำ 2562 พร้อมถอดปริมาณน้ำลงแบบฟอร์ม อท.38แล้ว
เสร็จ จำนวน  64   
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   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๓.2 หนว่ยวิเคราะห์ตะกอน  
   - รายงานสถานีที่สำรวจตะกอนปีน้ำ ๒๕๖2 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 2562 (2019) เดือนมีนาคม  2563 
จำนวน 37 สถาน ี
     - รายงานสถานีที่ได้สมการใหม่มีดังนี้ได้แก่ สถานี P.5 , P.77 , W.25 , Y.24 และ I.14  
ส่วนสถานีเหลืออีก 32 สถานีจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 
     - รายงานหนว่ยตะกอนแขวนลอย ทำความสะอาดหน่วยตะกอนฯ ป้องกันเชื้อ COVID-
19 ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

     ผอช.ภาคเหนือตอนบน  เพ่ิมแผนงานเดือนเมษายนเข้าไปด้วย 

๔.๔ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 
    ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน  
         - ให้แต่ละหน่วยฯ ที่อยู่ต่างจังหวัดจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้แก่

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใช้โดยเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อ COVID - 19 และในรถยนต์ของแต่ละหน่วยฯ จะต้องมี
เจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาดภายในรถหลังการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

         - การสำรวจปริมาณน้ำในหน้าแล้งให้ลดลงเหลือ 2 รอบ 
         - งดการสังสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเด็ดขาด 
    ผอช.ภาคเหนือตอนบน 
         - ผอช. ภาคเหนือตอนบน พรุ่งนี้เช้า มอบหมายให้ทุกหน่วยฯ เตรียม เจลล้างมือ  

แอลกอฺฮอล์ ไว้ก่อนเข้าที่ทำงาน, ทำความสะอาดหน่วยฯ และถ่ายรูปส่งมาท่ีศูนย์ฯ เพื่อใช้ประกอบการทำรายงาน 
Big Cleaning Day และมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัส COVID - 19 ของกรมฯ ต่อไป 

 4.4.1 หนว่ยกิจกรรมพิเศษ 
        - รายงานทำการติดตั้งแผ่นระดับน้ำ คลองพญาคำ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 
    - รายงานการการติดตั้งแผ่นระดับน้ำ คลองฝั่งซ้ายวังตาล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563    
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

   ๔.๔.2 หนว่ยข้อมูลอุตุ – อุทกวิทยา   
    - รายงานสถานีรับผิดชอบ ดังนี้ 
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     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 เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖2 และเดือน
มีนาคม ปี ๒๕๖3 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนรายปี เมษายน 2562 – มีนาคม 
๒๕๖3 และ เมษายน 2562 – มีนาคม ๒๕๖3 
    - ค่าน้ำฝนและอุณหภูมิสูงสุด – ต่ำสุด สชป.1 ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มีนาคม 2563 
      - ค่าระเหย  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแตว่ันที่ 23 - 29  มีนาคม 2563 
                      - ค่ากระแสลม  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 23 - 29  มีนาคม 2563 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.3 หนว่ยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา 

    - รายงานการรับรายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม 
พ.ศ.2563 จำนวน ๖8 สถานีดังนี้ 
         1. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน   13   สถานี   สำรวจได้  24 จุด 
         2. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน   จำนวน   14   สถานี   สำรวจได้  25 จุด 
         3. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง   จำนวน  14   สถานี   สำรวจได้  28 จุด 
         4. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่–พะเยา  จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  19 จุด 
         5. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน   จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  15 จุด 
         6. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย   จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  17 จุด 
         7. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จำนวน     1   สถานี   สำรวจได้    -  จุด 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.4 หนว่ยข้อมูลระดับน้ำ 
                                                                   - ไม่ได้รายงาน - 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.5  หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
                                                                   - ไม่ได้รายงาน - 
  มตทิี่ประชุม   รับทราบ 

   ๔.๔.6 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.79 , P.80 , P.86 , G.13 ,  
G.12 , G.14 , P.62 , P.93 , P.92 และ P.92A 
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 23 จุด 
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    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 9 
สถานี สำรวจได้ 16 จุด 
       - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนมีนาคม 2563 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
มีนาคม 2563 
       - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ 2562  
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน  กบ ๒๙๐๔ เชียงใหม่ ชป. ๐๔๑ – ๒๙๘๙     
ได้ทำการเปลี่ยนปั้มครัช และเปลี่ยนบังโคลนหลังแล้ว สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
      ผอช.ภาคเหนือตอนบน  ให้ขัดแผ่นระดับ สถานี G.13, ให้ย้ายท่อสูบน้ำที่บังแผ่นระดับ
ของสถานี P.92A ไว้อีกฝั่ง, ให้แต่ละหน่วยฯ ถ่ายรูปขณะที่กำลังนำเสนอผ่านระบบ VOD Conference ส่งมายัง
ศูนย์ฯ เพื่อใช้ประกอบการทำรายงานการประชุม 
  ๔.๔.7 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.1 , P.5 , P.14A  , P.24A  , 
P.71A , P.73 , P.73A , P.76 , P.77 , P.81 , P.82, P.84,  P.85 และ P.87 
      - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี P.1    
      - ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน ปีน้ำ 62  
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2562 ประจำเดอืนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน  
14 สถานี สำรวจได ้24 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนปีน้ำ 2562 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน 8 สถานี 
สำรวจได้ 14 จุด 
    - รายงานระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน ประจำเดือน 
มีนาคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖3 
 มติที่ประชุม   รับทราบ      
      ผอช.ภาคเหนือตอนบน การแก้ไขปัญหาการสำรวจและคำนวณปริมาณน้ำ สถานี P.5 ให้
ใช้หลักการเดียว กับ สถานี P.1 คือคงระดับน้ำสถานีหลักและย้ายจุดสำรวจปริมาณน้ำ เหนือ-ท้าย สถานีตามความ
เหมาะสม 

   ๔.๔.8 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง 

    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมีนาคม 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  
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    - รายงานการจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน 
14 สถานี สำรวจได้ 29 จุด 
    - รายงานจดุสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน 7 สถานี 
สำรวจได ้14 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖3 
      - รายงานการสำรวจสถานีที่รอการปรับปรุง  
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ  
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี W.1C 
   - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖3 

   - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  นง ๘๑๗๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๘๑ 
ได้เปลี่ยนไดสตาร์ทแล้ว สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

๔.๔.9 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
           - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมีนาคม 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 
      - ตารางติดตามระดับน้ำ ปีน้ำ 62 
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี Y.1C  
   - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน 
9 สถานี สำรวจได้ 19 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน  
5 สถานี สำรวจได้ 11 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ – พะเยา
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  นค ๑๘ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๒๑ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
     - หัวหน้าหน่วยหน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่–พะเยา แจ้งผังตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หน่วยฯ 
ในเวปไซด์สลับกัน ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย 
      - วป.อช.ภาคเหนือตอนบน ใช้เครื่องวัดน้ำ River Surveyor ช่วงน้ำน้อยได้ค่าถูกต้อง
หรือไม่ 
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    - ผอช.ภาคเหนือตอนบน ฝากให้ติดป้ายห้ามบุคคลภายนอกเข้าสถานที่ ด้านหน้าสถานี 
Y.20, หน่วยพะเยา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID -19  
   ๔.๔.๑0 หน่วยสำรวจฯ จังหวดัน่าน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
      - รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 ตัดหญ้า 
ทำความสะอาดสถานีทีร่ับผิดชอบจำนวน 8 สถานี ได้แก่ N.1 , N.64 , N.65 , N.49 , N.75 , N.13A , N.86 และ
N.87  
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 
จำนวน 8 สถานี สำรวจได้ 15 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 8 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3  
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖3 
      - กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานีน้ำแม่น่าน N.1 
        - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน ปีน้ำ 2562 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖2 
    - รายงานสภาพรถยนต์มิตซูบิซิ เลขทะเบียน ๒ท – ๕๑๕๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๔๖๘   
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
     - ผอช.ภาคเหนือตอนบน  ให้ทำนำเสนอตารางเหมือนหน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ 

   ๔.๔.๑1 หน่วยสำรวจฯ จังหวดัเชียงราย 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 
ตัดหญ้าทำความสะอาดสถานี จำนวน 10 สถานี ได้แก่ 08271 , สถานี G.4 , G.8 , ป้ายเตือนภัยบ้านร่องขุ่น , G.9 
, G.10 , G.11 , Kh.72 , Kh.89 , I.14 , I.17 , I.1 และ G.2A 
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน 
9 สถานี สำรวจได้ 17 จุด 
      - กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี2562 สถานี G.8 , G.10 , Kh.72 
และKh.89 
      - ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย ปี 2562 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖3 จำนวน 4 สถานี 
สำรวจได้ 6 จุด 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖3 



 - ๑๐ - 

    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนเมษายน ๒๕๖2 
      - รายงานปรับปรุงหน่วยฯ ทาสีเหล็กดัด 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  ผอ – ๑๔๒๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๒๘๔๑ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

    - ผอช. ภาคเหนือตอนบน ตารางความพร้อมสถานีช่องปรับปรุงแล้วให้ใส่คำว่า “ดี” , ให้
เปลี่ยนผ้าใบหลังคารถยนต์ 

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

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

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
- ผอช. ภาคเหนือตอนบน   ขอนัดทำ Big Cleaning Day ตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรค 

ไวรัส COVID - 19 ของศูนย์ฯ ส่วนกลางวันนี้เวลา 14:00 น. และให้หน่วยฯ ต่างจังหวัด ดำเนินการวันพรุ่งนี้ และ
พิมพ์ 7 เชื้อโรคไวรัส COVID - 19 กลัวติดบอร์ด 
     - วป.อช.ภาคเหนือตอนบน   คำสั่งปีน้ำปี 62 มี 79 สถานี ปีน้ำ 63 มี 80 สถานี เพ่ิม G.2A 
    - ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน     
      1. รูปตัดลำน้ำยังคงค้าง 2 สถานี ได้แก่ P.65 , P.79 
      2. พนักงานอ่านระดับน้ำให้ตรวจสอบสถานี I.14 ,  N.86 , Y.34 และG.2A ว่าจะมีการ
เปลี่ยนพนักงานอ่านระดับน้ำหรือไม่ ให้แจ้งมาด้วย 
    3. ขวดตะกอนถ้าไม่สามารถเดินทางมาได้จะให้รถส่วนกลางไปรับมา ให้นัดหมายกันอีก
ครั้ง   
 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 

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