
  รายงานการประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 
คร้ังที่ 5/๒๕๖3 

วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖3 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน 

จัดประชุมแบบ VDO Conference 

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

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

   4. นางพัฒนา  สวามิวัศดิ์ บท.อช.ภาคเหนือตอนบน 
   5 นายสุภเดช  เตชะสา  หัวหน้าหน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา     
   6. นางสายทอง     สะเภาคำ นักจัดการงานทั่วไป 
   7. นางสาวณิดา ขันปาลี  นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้มาประชุม  VDO Conference   
  1. นายยงยุทธ  ปั้นสุวรรณ หัวหน้างานประมวลสถิติ 
  2. นายวิรัต    แบนใจวาง  หัวหน้าหน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  3. นายอาทร   มายะวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าหนว่ยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร  
  4. นายกฤษดา  ถาปัน  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน 
  5. นายปรีชา  สายสุข  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่-พะเยา 
  6. นางสาวนชุวรา หนิ้วบุรุษ นักอุทกวิทยา 
  7. นายสวุิทย์  สมโพธิ์  พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อุทกวิทยาฯภาคเหนือตอนบน 
  8. นายประชัน  ทองสุข         พนักงานขับรถยนต์หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  9. นายอนุพงศ์  สุดาคำ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
10. นายเรืองฤทธิ์ คิดอ่าน  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่และ จ.ลำพูน 
11. นายศุภกิตต ์ ดีต๊ิบ  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.ลำปาง   
12. นายมานิตย์  สมบัติปัน พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.น่าน 
13. นายสมนึก  เขตวัง  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย  
ผู้ปฏิบัติงาน Work From Home    
  1. นายสมบูรณ์  แก้วไพทูลย์ เจ้าหน้าที่ประมวลสถิติ 
ผู้ทีไ่ปราชการ 
  1. นายสรายุทธ ยะแบน  ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน      
  2. นายอัศนัย  เหลืองทา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบอุทกวิทยาและหน่วยอุตุ – อุทกวิทยา 
  3. นายอังกูร  คำสม  หัวหน้าหน่วยคำนวณปริมาณน้ำ    
  4. นายไพบูลย์  พุทธวงค์  หัวหน้าหน่วยติดตามสถานการณ์น้ำ 
  5. นายแทน  วงค์สุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยข้อมูลระดับน้ำ 
  6. นายดวงเดช  หมื่นสำราญ หัวหน้าหน่วยการเงินและพัสดุ 
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  7. นายจรัญ  วรรณภิระ หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ตะกอน 
  8. นายณัฐพล  เขมาชะ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ 
  9. นายบุญเลิศ  ทองนาค  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง 
10. นายเชิดช ู  มะโนเจริญ หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน 
11. นายเฉลิมพล จอมคำ  หัวหน้าหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย 
12. นายนเรศ  วรรณก้อน หัวหน้าหน่วยกิจกรรมพิเศษ 
13. นายนฤเบศร์ อริวันนา  นายช่างสำรวจ 
14. นายประยุทธ  ไชยโชค  พนักงานขับรถยนต์หน่วยสำรวจฯ  จ.แพร่-พะเยา 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1. นายสืบพงษ ์ เกิดรุ่ง  หัวหน้างานวิเคราะห์อุทกวิทยา     ลาป่วย        

เริ่มประชุมเวลา  09:๐๐ น. 
วาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อเวลา 09: ๐๐ น. เรื่องแจ้งใหเ้พ่ือทราบ ดังนี้ 
1.กิจกรรมทีผ่่านมา 

1.1 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ประชุมการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีอุทกวิทยาเข้าสู่ 
ฐานข้อมูล(Server) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการน้ำ (ADAP-T) 

   1.2 วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าระบบลงเวลาปฏิบัติรายการ
ประจำวัน (Daily Attendance System) เมื่อได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติงานจากบ้าน (Work Form Home) 

   1.3 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 (10.00-12.00 น.) ประชุม (Project 
ManagementCommittee : PMC ) ภายใต้โครงการ ADAP-T แทน ผอท.บอ. มีผู้เข้าร่วม Online ประมาณ 14 
สาย ได้ชี้แจงประเด็นการทำงานภายใต้สถานการณ์การป้องกันการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

   1.4 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 (14.00-16.30 น.) ร่วมประจำเดือนพฤษภาคม 
2563 ของหน่วยงานภายใต้สำนักงานชลประทานที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำ
อัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. กิจกรรมเดือนถัดไป 
   วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เป็นวันครบรอบ 118 ปีกรมชลประทาน เชิญชวนให้ทุกคนเข้าชม

นิทรรศการ 
3. อ่ืนๆ 
   3.1 สถานการณ์ COVID - 19 
   3.2 ชมนิทรรศการเสมือนจริง 118 ปี กรมชลประทาน 
   3.3 ภูมิอากาศ 
    - เปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนปี 62 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 17 % (ณ 18 พฤษภาคม 2563) 
    - ปรากฏการณ์เอลนีโญจะมีสถานะเป็นภาวะปกติและจะต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2563  
    - อุณหภูมิของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติ ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ 
   3.4 สถานการณ์น้ำ 
    - อธิบดีกรมอุตุฯ ยันอย่าเชื่อข่าวปลายปีน้ำท่วมหนักเหมือนปี 54 ระบุไม่พลิกข้ัวจากแล้ง

จัดเป็นท่วมหนัก ชี้แอลนิโญ่ - ลานินญ่า มีค่าเป็นกลาง 
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    - อธิบดีกรมชลฯ เผยพ้นวิกฤติภัยแล้งในรอบ 40 ปี แต่ยังห่วงฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
5% ยังมีฝนทิ้งช่วง เดือนมิ.ย. - ก.ค. 

    - สทนช. จัดตั้งกองอำนวยการน้ำ โดยมี 8 มาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝน 2563 
    - กรมชลประทาน เตรียม 8 มาตรการ ในการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและการเตรียมการ

รับมือฤดูฝน 2563 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๒  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕๖3 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระท่ี ๓  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   วป.อช.ภาคเหนือตอนบน แนะนำเวปไซต์ใหม่ ในเวปไวต์ของศูนย์ฯ ได้แก่ 

     1. เชียงใหม่ดี๊ดี (CMDDI) ChiangMai Disaster Data Intergration 
     2. เฝ้าระวังลุ่มน้ำฝาง 4 สถานี ของศูนย์ฯ 3 สถานี 

  มติที่ประชุม   รับทราบ   

วาระท่ี 4  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 การนำเสนอผลงาน และความก้าวหน้าของการทำงาน 

 ๔.๑ การแจ้งเรื่องงานบริหารทั่วไป 
   บท.อช.ภาคเหนือตอนบน มีเรื่องแจ้งดังนี้ 
         1. แจ้งการจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ราย คือ น.ส.จิราภรณ์  อินต๊ะพรหม ตำแหน่ง
พนักงานทั่วไปปฏิบัติงานบริหารทั่วไป ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ 
         2. แจ้งการปฏิบัติงานจากบ้าน หรือ Work From Home  ศูนย์ฯ ได้แจ้งเรื่องการ
ปฏิบัติงานจากบ้าน (WFH) โดยมีการลงระบบปฏิบัติงานประจำวัน ตามท่ีสำนักบริหารจัดการน้ำฯ ให้ศูนย์ฯ 
ดำเนินการนั้น ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่มีรายชื่อปฏิบัติงานจากบ้าน ให้ลงระบบเวลาปฏิบัติราชการ
ประจำวันแล้วแจ้งให้ทางงานบริหารฯ ทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งให้สำนักบริหารจักการน้ำฯ ต่อไป 
       3. แจ้งผลการเบิก – จ่าย เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
        - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ จะเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในอัตราใหม่ที่รับเลื่อนเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างในวันที่ 1 เม.ย. 2563 
พร้อมเงินตกเบิก เงนิเลื่อนเงินเดือน  และเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างและเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563 สว่น
อัตราเงินเดือนและค่าจ้างใหม่ของ 1 เม.ย. 2563 จะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับคำสั่งจากกรม ฯแล้ว 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
      - การลงเวลาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ WFH มีปัญหาในการลงระบบได้หรือ
ไหม 
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๔.๒  การแจ้งเรื่องงานฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ 

๔.๒.1 หนว่ยติดตามสถานการณ์น้ำ 
- รายงานสรุปสถานการณ์น้ำฝน - น้ำท่าและสภาพภูมิอากาศ ประจำวันศุกร์ ที่ 29 

พฤษภาคม 2563 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
   ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน  
      - ให้ Table หัวหน้าหน่วยฯ แล้วและให้แจ้งมาด้วยว่าได้ทำการปรับแล้ว 
        - ให้หัวหน้าหน่วยฯ เช็คระดับเหนือท้ายให้มีความสัมพันธ์กันด้วย  
     ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
      - ให้ทุกหน่วยฯ ที่รายงานระดับน้ำใน Line ให้โทรสอบถามพนักงานจริงๆ อย่า
เดาเอาเอง 
      - ให้ ตว.อช.ภาคเหนือตอนบน เช็คด้วยว่าแต่ละหน่วยมีการปรับ Table หรือยัง 
      - ให้หัวหน้าหน่วยฯแต่ละหน่วยติดตามการพยากรณ์อากาศด้วย เพ่ือเตรียมตัว
วัดน้ำเมื่อมีฝนตก 

  ๔.2.2 หนว่ยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร 
  - รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย ต. แม่สอย อ. จอมทอง  
จ. เชียงใหม ่ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

  2. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก สถานี P.73  บ้านสบสอย ต.แม่สอย  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 

    3. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก Hydro flow สถานี P.5 สะพานท่านาง  
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

  4. รายงานการล้างตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.09 แม่น้ำปิง P.67 
บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

  5. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก สถานี P.85 น้ำแม่ลี้ บ้านหล่ายแก้ว  
ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

  5. รายงานการซ่อมแอร์ห้องประชุม ศูนย์ฯ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

    5. รายงานการซ่อมแอร์บ้านพัก ผอช.  ศูนย์ฯ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

       5. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.04 แม่น้ำปิง P.75 
บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

    5. รายงานการตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก Hydro flow สถานี P.75 บ้านช่อแล  
ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 

 6. สภาพรถยนต์ ฟอร์ด เลขทะเบียน  ขอ ๔๘๘๐ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๓๔๖๕ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
    ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
     - ให้ไปทาสีหลังคาโทรมาตรขนาดเล็ก สถานี P.73 ด้วย 
    - สถานี P.67 ถ้าไปปฏิบัติงานให้ ลงรูปใน Line ด้วย 
     - สถานี P.75 ย้ายเรดาห์ไปร่องน้ำที่อ่านได้ตลอดเวลา 
     - สถานี P.21 ให้ย้ายไปอ่านตรงร่องน้ำท่ีสามารถอ่านได้ 

๔.๓ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ 
    วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 
     - คำสั่งปีน้ำ 
     - การสำรวจปริมาณน้ำเฉพาะกิจ 10 สถานี ทำเป็นปีที่ 2 ให้เอาข้อมูลขึ้นใน 

อท.2 ปี 63 ให้ฝากวัดน้ำด้วย ปีละ 2 -3 ครั้ง น้ำ สูง กลาง ต่ำ 
     - สถานีใหม่ให้เพ่ิมในบัญชีได้เลย ให้คุณณัฐกลทำให้ 
    ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบสถานีเฉพาะกิจดังนี้ 

1. คุณนเรศ รับผิดชอบสถานี P.64 , P.65 , P.95 , G.12 , G.12 และ G.12 
2. หน่วยสำรวจฯ เชียงใหม่ รับผดิชอบสถานี  P.103 
3. หน่วยสำรวจฯ น่าน รับผิดชอบสถานี  N.86 และ N.87 
4. หน่วยสำรวจฯ เชียงราย รับผดิชอบสถานี I.1 

    ผอช.ภาคเหนือตอนบน สถานีไหนปีที่แล้วไม่ได้ทำปีนี้ต้องทำ ทำแล้วให้ส่งให้ดูด้วย 

    ๔.๓.1 หนว่ยคำนวณปริมาณน้ำ 
      รายงานปฏิบัติงานของเดือนพฤษภาคม 63 มีดังนี้ 
     1. สถานีสำรวจปริมาณน้ำ เพื่อจัดทำสารสนเทศน้ำท่า 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  
      รายงานปฏิบัติงานของเดือนพฤษภาคม 63 มีดังนี้ 
    1. บันทึกข้อมูล C-From ปีน้ำ2562 ได้แล้วเสร็จจำนวน 64 สถานี  
    2. จัดส่งข้อมูลปริมาณน้ำ (อท.1-02) ปีน้ำ 2562 รูปแบบซีดี จำนวน 64 สถานี 
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    3. อัพโหลด ข้อมูลระดับน้ำ-ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน (H.26) ปีน้ำ 2562 ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์
อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน จำนวน 64 สถานี  
   มติที่ประชุม   รับทราบ 
   ผอช.ภาคเหนือตอนบน  
      - ตัวไหนที่ทำเสร็จ อท.02 H.26 C-From ยังเงียบๆอยู่ 
       - อท.02 ส่งแล้ว เรตติ้งเคป กำลังจะส่ง ก่อนจะส่งจะให้ปริ้นเป็นเอกสารมาให้
ตรวจเช็คด้วย 
     วป.อช.ภาคเหนือตอนบน 
      Rating Curve ปี 2018 (2561) เสร็จสมบูรณ์แล้ว  ปี 2019 (2562) ยังไม่
เสร็จ เนื่องจากคุณอังกูรไม่สบายต้องทำใหม่ปรับปรุงใหม่ทุกสถานี แต่จะต้องทำให้เสร็จภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 
63 เนื่องจากต้องส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 63 

  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 2563 (2020) เดือนพฤษภาคม
2563 จำนวน 37 สถานีสำรวจได้ 44 จุด 
   - รายงานสถานีที่สำรวจตะกอนไม่ได้ 15 สถานี มีดังนี้ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ P.79 , 
P.80 จังหวัดลำพูน P.5 , P.76 , P.77 , P.73 , P.73A จังหวัดลำปาง W.1C , W.25 , TW.28 , น้ำแม่นึง 
จังหวัดแพร่ Y.24 , Y.37, Y.65 และจังหวัดเชียงราย I.14 
 มติที่ประชุมรับทราบ 

  ผอช.ภาคเหนือตอนบน   
   - ตารางเรียงลำดับสถานีให้ต่อกัน 37 สถานี 
   - print สมการและเอกสารให้ ผอช. เพื่อมาตรวจสอบก่อนส่ง สบอ. ด้วย 

๔.๔ การแจ้งเรื่องงานฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา 
    ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน  
      1. ให้หัวหน้าหน่วยฯเตรียมทำเรื่องสินทรัพย์ ของศูนย์ฯ  ของแต่ละหน่วยฯ โดยให้คุณ

นเรศเป็นผู้ทำการสอนวิธีให้ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 63 กำหนดส่งส่วนกลางต้นเดือน ก.ค. 63 หากไม่มีการ
รายงานเรื่องสินทรัพย์จะทำให้ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถตั้งของบประมาณในการซ่อมแซมได้ 

 4.4.1 หนว่ยกิจกรรมพิเศษ 
             - รายงานการติดตั้งป้ายสถานี P.73 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 
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     - รายงานการติดตั้งแผ่นระดับน้ำ สถานี  P.94 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
     - รายงานเปลี่ยนแผ่นระดับน้ำ P.92A เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
      - รายงานทำรูปตัดและสำรวจความลึกของน้ำสถานี G.2A  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2563 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

    ผอช.ภาคเหนือตอนบน  ให้นำ (Cross-Section) มาให้ดูด้วย 

   ๔.๔.2 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 เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖2 และ 
เดือนพฤษภาคม ปี ๒๕๖3 
    - รายงานการแสดงกราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนธรรมดาและอัตโนมัติ สชป.1   
เดือนพฤษภาคม 2563     
      - ค่าน้ำฝนและอุณหภูมิสูงสุด – ต่ำสุด สชป.1 ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2563 
      - ค่าระเหย  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2563 
                      - ค่ากระแสลม  ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2563
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
      ผอช.ภาคเหนือตอนบน ให้เช็คกราฟปริมาณน้ำฝนรายปีสถานี W.15A  

  ๔.๔.3 หนว่ยตรวจสอบข้อมูลอุทกวิทยา 

    - รายงานการรับรายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2563 จำนวน ๖8 สถานีดังนี้ 
         1. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน   13   สถานี   สำรวจได้  23 จุด 
         2. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำพูน   จำนวน   14   สถานี   สำรวจได้  29 จุด 
         3. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง   จำนวน  14   สถานี   สำรวจได้  28 จุด 
         4. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่–พะเยา  จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  18 จุด 
         5. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน   จำนวน     8   สถานี   สำรวจได้  13 จุด 
         6. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย   จำนวน     9   สถานี   สำรวจได้  18 จุด 
         7. หน่วยสำรวจฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   จำนวน     1   สถานี   สำรวจได้    5 จุด 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๔.๔.4 หนว่ยข้อมูลระดับน้ำ 
      รับผิดชอบรายงานระดับน้ำ  จำนวน  80 สถานี 8 ลุ่มน้ำ 
   รายงานผลการตรวจสอบระดับน้ำประจำ เดือนพฤษภาคม2563 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 , กราฟระดบัน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี Sw.5A 
   - ตาราง , กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี G.8 
      - ตาราง, กราฟระดับน้ำรายชั่วโมงและกราฟระดับน้ำรายวันสถานี I.17 
   มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๔.๔.5  หน่วยก่อสร้างและบำรุงรักษา 
      - รายงานงานซ่อมแซมประตูป้อมโทรมาตร สถานี W.1C แม่น้ำวัง  อ.เมือง จ.ลำปาง   
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563            
      - รายงานงานซ่อมแซมท่อป้อมโทรมาตรและเปลี่ยนไม้ติดแผ่นระดับ  สถานี W.17 น้ำแม่
สอย  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
      - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖3 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
         ปอ.อช.ภาคเหนือตอนบน ให้ทำป้ายสถานีให้ครบทุกสถานี 

   ๔.๔.6 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการทำความสะอาดและสภาพทั่วไปของสถานี P.20 , P.92 , P.56A , P.79 , 
P.80 และ P.86 พร้อมทั้งถ่ายรูปพนักงานอ่านระดับน้ำสถานี P.93 , P.21 , P.75 , P.91 และ P.4A 
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน  
13 สถานี สำรวจได้ 23 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนอุทกวิทยาปีน้ำ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 16 จุด 
       - รายงานสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุดประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ประจำเดือน
พฤษภาคม 2563 
       - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จ.เชียงใหม่ ปีน้ำ 2562 
       - กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ สถานีแม่น้ำปิง  P.67    
ต.แม่แฝก  อ. สันทราย  จ.เชียงใหม่ 
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    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์โตโยต้า เลขทะเบียน  กบ ๒๙๐๔ เชียงใหม่ ชป. ๐๔๑ – ๒๙๘๙     
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
      ผอช.ภาคเหนือตอนบน  ให้ถ่ายรูปแสดงสถิติระดับน้ำประจำเดือนให้ให้ใหญ่ขึ้น 
    - มีสถานการณ์ ฝนตกเหนือสถานี P.92 , P.92A ช่วงเสาร์-อาทิตย ์ที่ผ่านมา ให้เฝ้าระวัง
และเตรียมการสำรวจปริมาณน้ำด้วย 
  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 
      - ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนที่จังหวัดลำพูน ปีน้ำ 63  
    - รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ ปีน้ำ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 จำนวน  
14 สถานี สำรวจได ้29 จุด 
    - รายงานจุดสำรวจตะกอนปีน้ำ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 จำนวน 8 สถานี 
สำรวจได้ 17 จุด 
    - รายงานระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำพูน ประจำเดือน 
พฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖3 
 มติที่ประชุม   รับทราบ      
      - วป.อช.ภาคเหนือตอนบน : ให้ปรับตลิ่งสถานี P.73 จาก 4.20 ม. เป็น 6.28 ม. 

   ๔.๔.8 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดลำปาง 

    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 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 ๒๕๖3 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 จำนวน 
14 สถานี สำรวจได้ 28 จุด 
    - รายงานจดุสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 จำนวน 7 
สถานี สำรวจได้ 14 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.ลำปาง ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ  
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี W.1C 
   - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖3 



 - ๑๐ - 

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

๔.๔.9 หนว่ยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
           - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 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 
    - รายงานกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานี Y.1C 
      - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำของหน่วยสำรวจฯ จังหวัดแพร่ - พะเยา 
   - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 18 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 จำนวน  
5 สถานี สำรวจได้ 10 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.แพร่ – พะเยา
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  นค ๑๘ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๘๒๑ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน 
  มติที่ประชุม   รับทราบ 
   ๔.๔.๑0 หน่วยสำรวจฯ จังหวดัน่าน  
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
      - รายงานการปฏิบัติหน้าที่สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 ตัดหญ้า 
ทำความสะอาดสถานีทีร่ับผิดชอบจำนวน 8 สถานี ได้แก่ N.1 , N.64 , N.65 , N.49 , N.75 , N.13A , N.86 และ
N.87  
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
จำนวน 8 สถานี สำรวจได้ 13 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 จำนวน  
4 สถานี สำรวจได้ 14 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.น่าน ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖3 
    - กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำสถานีน้ำแม่น่าน N.1 
    - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดน่าน ปีน้ำ 2563 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖2 



 - ๑๑ - 

    - รายงานสภาพรถยนต์มิตซูบิซิ เลขทะเบียน ๒ท – ๕๑๕๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ – ๒๔๖๘   
สภาพรถยนต์คือ แตรไม่ดัง สายไฟเก่า จะดำเนินการซ่อมต่อไป 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
    - ผอช.ภาคเหนือตอนบน   : สถานี N.64 ให้หาที่ติดต้ังป้ายสถานีด้วย 

   ๔.๔.๑1 หน่วยสำรวจฯ จังหวดัเชียงราย 
    - รายงานสถานีและพ้ืนที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
    - รายงานภาพการปฏิบัติหน้าที่ สำรวจปริมาณน้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 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 และ I.1 
      - รายงานกราฟเปรียบเทียบพนักงานกับเครื่องโทรมาตร สถานี 8271 สถานีอุตุ หน่วย
สำรวจฯ จังหวัดเชียงราย ของเดือนพฤษภาคม 
    - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
จำนวน 9 สถานี สำรวจได้ 15 จุด 
   - รายงานจุดสำรวจตะกอน ปีน้ำ ๒๕๖3 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 จำนวน 4 
สถานี สำรวจได้ 6 จุด 
    - รายงานผลการสำรวจระดับ - ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
      - รายงานตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยสำรวจฯ จังหวัดเชียงราย 
      - รายงานกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ ปี 2563 สถานี G.8 
    - รายงานตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยาหน่วยสำรวจฯ จ.เชียงราย ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานแผนปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖2 
    - รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิซิ เลขทะเบียน  ผอ – ๑๔๒๓ เชียงใหม่ ชป.๐๔๑ –๒๘๔๑ 
สภาพรถยนต์คือ พร้อมใช้งาน  
 มติที่ประชุม   รับทราบ 

   - ผอช. ภาคเหนือตอนบน : 8271 ให้เปลี่ยนเป็น สถานี 080270 , สถานี G.2A วางแผน
นำโทรมาตรไปติดตั้ง 

 
 

๔.๔.12 หน่วยสำรวจฯ ประจำน้ำปาย Sw.5A 
        - รายงานการแสดงจุดสำรวจปริมาณน้ำปีน้ำ ๒๕๖2 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
สำรวจได ้5 จุด 
      - รายงานผลการสำรวจระดับ – ปริมาณน้ำสูงสุด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖3 
    - รายงานตารางติดตามสำรวจปริมาณน้ำ 63 สถานีสำรวจอุทกวิทยาประจำน้ำปาย 
Sw.5A  
      - รายงานภาพ ความพร้อมสถานีอุตุ – อุทกวิทยา , เสาระดับ 
     มติที่ประชุม   รับทราบ 



 - ๑๒ - 

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

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 
ผอช. ภาคเหนือตอนบน  
 1. ให้ตรวจสอบความพร้อมของระบบโทรมาตรเตรียมรับสถานการณ์น้ำ 
 2. ผอท.บอ. แจ้งให้ทราบท่าน ผส.บอ. นำทีมไปชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเรื่องรถยนต์ 

และเครื่องมือสำรวจอุทกวิทยา กับเงินทุนหมุนเวียน คาดว่าจะได้รถยนต์อีก 1 คัน ในงบประมาณ ปี 
2563 ส่วนเครื่องมือสำรวจอุทกวิทยาคาดว่าจะได้ปีงบประมาณ 2564 

 3. สทนช. ขับเคลื่อนกฎหมายลำดับรองภายใต้ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 นำร่อง
คลอด 18 มาตราเร่งด่วน 23 ฉบับโดยเฉพาะพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ 22 ลุ่มน้ำใหม่ พร้อมการ
คัดเลือกคณะกรรมการลุ่มน้ำ หวังเปิดมิติใหม่ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ 

 
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 
 
 
 

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


