
หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

29 มิถุนายน 2563



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร
เจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วย

1. นาย วิรัต        แบนใจวาง          หัวหน้าหน่วยโทรมาตร
2. นาย อาทร        มายะวงค์             เจ้าหน้าที่โทรมาตร
3. นาย ประชัน     ทองสุข                พนักงานขับรถยนต์





ตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.14 
แม่น ้าแตง P.65 บ้านม่วงป๊อก ต.ม่วงป๊อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วันที่ 2 มิถุนายน 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.14 
แม่น ้าแตง P.65 บ้านม่วงป๊อก ต.ม่วงป๊อก อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
วันที่ 2 มิถุนายน 2563



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก Hydro flow สถานี P.92
น ้าแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก Hydro flow สถานี P.92
น ้าแม่แตง บ้านเมืองกึ๊ด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันที่ 4 มิถุนายน 2563



ย้ายเครื่องวัดระดับน ้า โทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.01
น ้าแม่กวง บ้านยางพระธาตุ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ย้ายเครื่องวัดระดับน ้า โทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.01
น ้าแม่กวง บ้านยางพระธาตุ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ 10 มิถุนายน 2563



ติดตั งเครื่องวัดระดับน ้า โทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.01
น ้าแม่กวง บ้านยางพระธาตุ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ติดตั งเครื่องวัดระดับน ้า โทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.01
น ้าแม่กวง บ้านยางพระธาตุ ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
วันที่ 10 มิถุนายน 2563



ย้ายเครื่องวัดระดับน ้า โทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.06
น ้าห้วยโจ้ บ้านแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ย้ายเครื่องวัดระดับน ้า โทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.06
น ้าห้วยโจ้ บ้านแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน



ติดตั งเครื่องวัดระดับน ้า โทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.06
ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ติดตั งเครื่องวัดระดับน ้า โทรมาตรส่วนขยาย Flagship สถานี ST.06
ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ล้าพูน
วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน



ก่อนปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย
ต. แม่สอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
วันที่ 16 มิถุนายน 2563



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ตรวจเช็คโทรมาตร อุตุฯ  สถานี ปตร.แม่สอย
ต. แม่สอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
วันที่ 16 มิถุนายน 2563



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก สถานี P.73
บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก สถานี P.73
บ้านสบสอย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน



ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องโทรมาตร
ส้านักชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 17 มิถุนายน 2563

ขณะปฏิบัติงาน



ขณะปฏิบัติงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องโทรมาตร
ส้านักชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 19 มิถุนายน 2563



ก่อนปฏิบัติงาน

ติดตั งหลอดไฟ ห้องเคลื่อนที่ ,ตะกอล ,โทรมาตร
ส้านักชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563



ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน

ติดตั งหลอดไฟ ห้องเคลื่อนที่ ,ตะกอล ,โทรมาตร
ส้านักชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2563



ปรับปรุงซ่อมแซม เสาอาคารห้องโทรมาตร
ส้านักชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ก่อนปฏิบัติงาน



ปรับปรุงซ่อมแซม เสาอาคารห้องโทรมาตร
ส้านักชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ขณะปฏิบัติงาน หลังปฏิบัติงาน



รถยนต์ ยี่ห้อ FORD  ชป.041-3465
เลขทะเบียน  ขอ-4880

นายประชัน    ทองสุข

พนักงานขับรถยนต์



ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ FORD ชป.041-3465
เลขทะเบียน ขอ-4880



ตรางตรวจเช็คบ้ารุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ FORD ชป.041-3465
เลขทะเบียน ขอ-4880

9 ม.ิย. 2563 16 มิ.ย. 2563 23 ม.ิย. 2563



จบการน้าเสนอ
ขอบคุณครับ


