


เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย

นายเฉลิมพล  จอมค า   

นาย กิติพันธ์  กุลกิติพิพัฒน์ 
พนักงานทั่วไป บ.1

นายรังสรรค์   บุญมากาศ
พนักงานทั่วไป บ.1

นายสมนึก   เขตวัง   
พนักงานขับรถยนต์                           

หัวหน้าหน่วย

นายศุภกฤต    ค าพินิจ     
พนักงานทั่วไป บ.1 



แผนที่รับผิดชอบ และ สถานีที่รับผิดชอบในการปฎิบัติงาน

ส ารวจปริมาณน  าฝน  1 สถานี
สถานี 080270 บ้านสันทราย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

ส ารวจระดับน  า 11 สถานี
1.สถานี G.4     น  ากรณ์ บ้านใหม่ขุนกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 
2.สถานี G.8      น  าแม่ลาว บ้านต้นยาง  อ.เมือง จ.เชียงราย
3.สถานี G.9  น  าแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว อ.วาวี  จ.เชียงราย
4.สถานี G.10  น  าแม่ลาว  บ้านหนองผ า อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
5.สถานี G.11  น  าแม่ลาว บ้านดอนสล ีอ.แม่สรวย จ.เชียงราย
6.สถานี Kh.72  น  าแม่ค า บ้านแม่ค าหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย
7.สถานี Kh.89  น  าแม่จัน บ้านหัวสะพาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
8.สถานี I.14  น  าอิง  บ้านน  าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
9.สถานี I.17  น  าอิง บ้านเจดีย์งาม  อ.เมือง  จ.พะเยา
10.สถานี I.1   น  าอิง สถานีประมง  อ.เมือง  จ.พะเยา
11.สถานี I.6     น  าแวน  บ้านน  าแวน  อ.เชียงค า  จ.พะเยา
12.สถานี G.2A  น  าแม่กก บ้านไร่ อ.เมือง จ.เชียงราย



แผนที่รับผิดชอบ และ สถานีที่รับผิดชอบในการปฎิบัติงาน



รายงานภาพการปฎิบตัิหน้าที่ส ารวจปริมาณน  า
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563



วันที่  17 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน

08270 สถานีอุตุ หน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย 



08270 สถานีอุตุ หน่วยเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงราย 



1. สถานี G.4  น  ากรณ์ บ้านใหม่ขุนกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 26 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



1. สถานี G.4  น  ากรณ์ บ้านใหม่ขุนกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 26 ก.ค. 63

รูปเสาระดับน  า รูป BM.



1. สถานี G.4  น  ากรณ์ บ้านใหม่ขุนกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ส ารวจเมื่อวันที่  20 ก.ค. 63

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปท้ายแนวส ารวจ

ระดับน  า = 1.20 ม.
เวลา 15.10-15.20 น.
ความกว้าง = 9.00 ม.
เนื อที่ = 1.20 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.786 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 0.944 (ลบ.ม/วินาที)



2. สถานี G.8 น  าแม่ลาว บ้านต้นยาง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 20 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



2. สถานี G.8 น  าแม่ลาว บ้านต้นยาง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 20 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



2. สถานี G.8 น  าแม่ลาว บ้านต้นยาง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่  20 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



2. สถานี G.8 น  าแม่ลาว บ้านต้นยาง  อ.เมือง จ.เชียงราย 

ส ารวจเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 63

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปท้ายแนวส ารวจ

ระดับน  าเฉลี่ย = 1.42 ม.
เวลา 9.00-9.30 น.
ความกว้าง = 56.00 ม.
เนื อที่ = 79.23 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.322 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 25.532 (ลบ.ม/วินาที)



ป้ายเตือนภัยที่บ้านร่องขุ่น

วันที่ 18 ก.ค. 63



3. G.9 น  าแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุง่พรา้ว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 25 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



3. G.9 น  าแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุง่พรา้ว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 25 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



3. G.9 น  าแม่สรวย บ้านกระเหรี่ยงทุง่พรา้ว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ส ารวจเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 63

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปท้ายแนวส ารวจ

ระดับน  า = 0.85 ม.
เวลา 11.30-11.40 น.
ความกว้าง = 15.00 ม.
เนื อที่ = 3.65 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.594 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 2.167 (ลบ.ม/วินาที)



สถานี G.10 น  าแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่  22 ก.ค. 63



สถานี G.10 น  าแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 22 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



สถานี G.10 น  าแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่  22 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



สถานี G.10 น  าแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ส ารวจเมื่อวันที่  22 ก.ค. 63

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปเสาระดับน  า

ระดับน  า = 0.07 ม.
เวลา 9.55-10.10 น.
ความกว้าง = 44.00 ม.
เนื อที่ = 24.38 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.608 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 14.815 (ลบ.ม/วินาที)



5. สถานี G.11 น  าแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่  22 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



5. สถานี G.11 น  าแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 22 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



5. สถานี G.11 น  าแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

วันที่ 22 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



5. สถานี G.11 น  าแม่ลาว บ้านดอนสลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ส ารวจเมื่อวันที่  22 ก.ค. 63

ระดับน  า = 0.01 ม.
เวลา 11.35-11.40 น.
ความกว้าง = 11.00 ม.
เนื อที่ = 6.85 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.599 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 4.100 (ลบ.ม/วินาที)

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปท้ายแนวส ารวจ



6. สถานี Kh.72 น  าแม่ค า บ้านแม่ค าหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

วันที่ 15 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



6. สถานี Kh.72 น  าแม่ค า บ้านแม่ค าหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

วันที่ 15 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



6. สถานี Kh.72 น  าแม่ค า บ้านแม่ค าหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

วันที่  15 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน

รูป BM.



6. สถานี Kh.72 น  าแม่ค า บ้านแม่ค าหลักเจ็ด อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

ส ารวจเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63

ระดับน  า = 1.00 ม.
เวลา 9.35-9.50 น.
ความกว้าง = 27.00 ม.
เนื อที่ = 15.89 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.464 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 7.376 (ลบ.ม/วินาที)

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปท้ายแนวส ารวจ



6. สถานี Kh.89 น  าแม่จัน บ้านหัวสะพาน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

วันที่ 15 ก.ค. 63



วันที่  15 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



ส ารวจเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63

ระดับน  าเฉลี่ย = 0.53 ม.
เวลา 10.45-11.00 น.
ความกว้าง = 17.00 ม.
เนื อที่ = 12.46 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.019 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 0.240 (ลบ.ม/วินาที)

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปท้ายแนวส ารวจ



8. I.14 น  าอิง  บ้านน  าอิง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 

วันที่  24 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



วันที่ 24 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



ส ารวจเมื่อวันที่  24 ก.ค. 63

ระดับน  า = 0.95 ม.
เวลา 15.30-15.35 น.
ความกว้าง = 40.00 ม.
เนื อที่ = 44.50 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.000 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 0.000 (ลบ.ม/วินาที)

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปท้ายแนวส ารวจ



9. สถานี I.17 น  าอิง บ้านเจดีย์งาม  อ.เมือง  จ.พะเยา

วันที่  25 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



9. สถานี I.17 น  าอิง บ้านเจดีย์งาม  อ.เมือง  จ.พะเยา

วันที่  25 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



9. สถานี I.17 น  าอิง บ้านเจดีย์งาม  อ.เมือง  จ.พะเยา

ส ารวจเมื่อวันที่  25 ก.ค. 63

ระดับน  า = 0.35 ม.
เวลา 9.10-9.20 น.
ความกว้าง = 20.00 ม.
เนื อที่ = 21.33 (ตร.ม.)
ความเร็ว = 0.00 (ม./วินาที)
ปริมาณน  า = 0.000 (ลบ.ม/วินาที)

รูปภาพการส ารวจปริมาณน  า

รูปท้ายแนวส ารวจและเหนือแนวส ารวจ



10. สถานี I.1 น  าอิง ต าบลเวียง  อ.เมือง  จ.พะเยา

วันที่ 25 ก.ค. 63

รูปขณะปฎิบัติงาน รูปหลังปฎิบัติงาน



10. สถานี I.1 น  าอิง ต าบลเวียง  อ.เมือง  จ.พะเยา

วันที่ 25 ก.ค. 63

รูปเสาระดับ รูป BM.



11. สถานี G.2A น  าแม่กก ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

วันที่ 25 มิ.ย. 63



รายงานแสดงจุดส ารวจปริมาณน  า ปีน  า 2562
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

สถานี เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 รวมจดุส ารวจ
G.4 2 2 2 2 8
G.8 3 3 4 3 13
G.9 2 2 2 2 8
G.10 2 2 2 2 8
G.11 2 2 2 2 8
Kh.72 2 2 3 3 10
Kh.89 2 2 4 2 10
I.14 2** 2** 2** 2** 8/8
I.17 2** 1* 1* 1* 5/5

รวมเดือน 15 15 19 16
รวมสะสม 19 34 53 69

หมายเหตุ : *ไม่สามารถส ารวจปริมาณน  าได้ เน่ืองจากน  าไม่ไหล

    รายงานจดุส ารวจปริมาณน  า               
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที ่จงัหวัดเชียงราย ปีน  า 2563           



รายงานจุดส ารวจตะกอน ปีน  า 2562
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

รวมจ านวนจดุที่

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 64 ก.พ. 64 ม.ีค. 64 ส ารวจได้

G.8 2 2 2 3 9

G.9 2 2 2 2 8

I.14 0 0 0 0 0

Kh.72 2 2 2 3 9

รวมจุดรายเดือน 6 6 6 8

รวมจุดสะสมทั งหมด 6 12 18 26

หน่วยส ารวจอุทกวทิยาเคลื่อนที่ จังหวดัเชียงราย
รายงานจุดส ารวจตะกอน  เดือน กรกฎาคม 2563

สถานี
เดือน



รายงานผลการส ารวจระดับน  า-ปริมาณน  าสูงสุด 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

สถานี เวลา ความกว้าง เนื อที่ ความเร็ว ปริมาณน  า
CODE ม.(ร.ส.ม.) วันที่ ม.(ร.ส.ม.) วันที่ ส ารวจ ( ม. ) ( ม2.) (ม./วินาท)ี (ม3./วินาท)ี

1 G.4 น  ากรณ์ 1.60 8 ก.ค.63 1.20 20 ก.ค.63 15.10-15.20 9.00 1.20 0.786 0.944
2 G.8 น  าลาว 1.45 4 ก.ค.63 1.42 4 ก.ค.63 9.00-9.30 56.00 79.23 0.322 25.532
3 G.9 น  าแม่สรวย 1.15 8 ก.ค.63 0.85 25 ก.ค.63 11.30-11.40 15.00 3.65 0.594 2.167
4 G.10 น  าแม่ลาว 0.35 9 ก.ค.63 0.07 22 ก.ค.63 9.55-10.10 44.00 24.38 0.608 14.815
5 G.11 น  าแม่ลาว 0.03 5 ก.ค.63 0.01 22 ก.ค.63 11.35-11.40 19.00 6.85 0.599 4.100
6 Kh.72 น  าแม่ค า 1.20 28 ก.ค.63 1.00 28 ก.ค.63 9.35-9.50 27.00 15.89 0.464 7.376
7 Kh.89 น  าแม่จัน 0.63 6 ก.ค.63 0.53 15 ก.ค.63 10.45-11.00 17.00 12.46 0.02 0.240 น  าไหลช้า
8 I.14 น  าแม่อิง 1.10 24 ก.ค.63 0.95 25 ก.ค.63 15.30-15.35 40.00 44.50 0.00 0.000 น  าไม่ไหล
9 I.17 น  าแม่อิง 0.62 5 ก.ค.63 0.35 25 ก.ค.63 9.10-9.20 20.00 21.33 0.00 0.000 น  าไม่ไหล

หมายเหตุ : 

ตารางผลการส ารวจปริมาณน  า
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที ่จังหวัดเชียงราย

ประจ าเดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

ล าดับ ช่ือแม่น  า
ระดับน  าสูงสุด ระดับน  าทีส่ ารวจได้

หมายเหตุ



ระดับน  า G.4 G.8 G.9 G.10 G.11 Kh.72 Kh.89 I.14 I.17

<0 0.03 0.02 0.02 0.10

0.20 0.15 0.23 0.15 0.23

0.40 0.42 0.45

0.60 0.62 0.62

0.80 0.90 0.85 0.82 0.65

1.00 1.10 1.00 0.90 1.11 0.95 1.05

1.20 1.15

1.40 1.42

1.60

1.80

2.00

2.20 2.20 ตลิง่

2.40

2.60

2.80

3.00 3.00 ตลิง่

3.20

3.40

3.60 3.50 ตลิง่

3.80

4.00 4.00 ตลิง่ 4.00 ตลิง่

4.20

4.40

4.60

4.80

5.00 5.00 ตลิง่ 5.00 ตลิง่ 5.00 ตลิง่

5.20

5.40

5.60

5.80

6.00

6.20

6.40

6.60

6.80

7.00 7.00 ตลิง่

ตารางติดตามการส ารวจปริมาณน  า หน่วยเคลื่อนทีจ่งัหวัดเชียงราย ปี 2563
นายเฉลิมพล จอมค า



กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับน  ากับปริมาณน  า ปี 2563



รายงานความพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.เชียงราย



รายงานความพร้อมสถานีอุทกวิทยา
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563

ล าดับ สถานี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หมายเหตุ
ที่ สถานะ G.4 G.8 G.9 G.10 G.11 Kh.72 Kh.89 I.14 I.17
1 ป้ายสถานี ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ดี, ใหม่, เก่า, รอปรบัปรงุ

2 ทาสป้ีอมโทมาตร - ดี ดี ดี ดี ดี ดี - -

3 เช็ดท าความสะอาดป้อมโทรมาตร - ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว - ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว - -

4 ความพร้อมของเครื่องโทรมาตรขนาดเลก็ - ดี รอปรบัปรงุ ปรบัปรงุแล้ว ดี รอปรบัปรงุ ปรบัปรงุแล้ว - - รอปรบัปรงุเป็นเครื่อง Embes

5 สต๊ิกเกอร์ ป้ายสถานีติดป้อมโทรมาตร - ดี ดี ช ารดุ ดี ดี ดี - -

6 ความพร้อมของเสาระดับน  า ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

7 ทาสเีสาระดับ ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี รอปรบัปรงุ ดี

8 ทาส ีBM. ,เขียนตัวหนังสอืสแีดง ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี

9 เลขและเสน้แบ่งแนวระยะส ารวจน  า ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว

10 เขียนบอร์ดเตือนภัย - ปรบัปรงุแล้ว - - - - - - -

11 ตัดหญ้า ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว ปรบัปรงุแล้ว

12 Flood Mark รอปรบัปรงุ รอปรบัปรงุ ดี - - - - รอปรบัปรงุ - ทางหน่วยปรบัปรงุ

13 หมุด R1,R2 รอปรบัปรงุ รอปรบัปรงุ ดี รอปรบัปรงุ รอปรบัปรงุ ดี ดี ดี ดี รอหน่วยก่อสรา้งปรบัปรงุ

ตรวจสอบความพร้อมสถานีอุทกวิทยา หน่วยฯเคลือ่นที ่จ.เชียงราย 
ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563



รายงานแผนปฎิบัติงาน เดือน สิงหาคม 2563

1

ส ารวจปริมาณน  า จ านวน 3 รอบ  จ านวน  9  สถานี 

ส ารวจตะกอนแขวนลอย  จ านวน   4   สถานี

ตัดหญ้า-ดูแลรักษาความสะอาดสถานีที่รับผิดชอบ จ านวน 9 สถานี

ดูแลความท าความสะอาดบริเวณหน่วยให้เรียบร้อย

1

1

2

3

4



รายงานสภาพรถยนต์ MITSUBISHI  รุ่นสตราด้า
เลขทะเบียนผอ. 1423  เชียงใหม่ ชป.041-2841

ประจ าเดือน กรกฎาคม2563

พนักงานขับรถยนต์
นาย สมนึก  เขตวัง



งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์

วันที่ 7 ก.ค. 63 วันที่ 14 ก.ค. 63 วันที่ 28 ก.ค. 63วันที่ 21 ก.ค 63



งานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์




