
งานน าเสนอ ผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563 ครั้งที7่/2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.แพร-่พะเยา
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



1.นาย ปรีชา  สายสุข    หัวหน้าหน่วยแพร่-พะเยา

2.นาย ประยุทธ  ไชยโชค พนักงานขับรถยนต์ ส.2

3.นาย   สง่า        วิชาเร็ว ช่างฝีมือสนาม ช. 2

4.นาย   ชูชาติ     เกาะแก้ว             พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

5.นาย   มานะกิจ  ไชยโชค             พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่อุทกวิทยาแพร่-พะเยา 

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยฯ



1.นาย ทนงศักดิ์ ศรีสุข พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

2.นาย กิตติศักดิ์  วัฒนพันธ์     พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยอุทกวิทยาพะเยา
4.นาย ผยอง  พึ่งศรี พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

5.นาย ทรงฤทธ์ิ แสงศรีจันทร์ พนักงานวัดระดับน้ า บ.1

หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่อุทกวิทยาแพร่-พะเยา 
เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยอุทกวิทยาแพร่ Y.20



เจา้หนา้ทีป่ระจ ำหน่วยแพร่



แผนที่สถานีที่รับผิดชอบ



สถานีรับผิดชอบ
ส ารวจปริมาณน้ าฝน 3  สถานี
1. สถำนี 400151( Y.1C) แม่น  ำยม  บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถำนี 400111( Y.20) แม่น  ำยม  บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถำนี 730100 อุทกวิทยำพะเยำ (ฝำยกวำง) ต.ฝำยกวำง  อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ
ส ารวจระเหยรายวัน1สถานี
1.สถานี 730110 อุทกวิทยำพะเยำ (ฝำยกวำง) ต.ฝำยกวำง  อ.เชียงค ำ จ.พะเยำ
ส ารวจระดับน้ า 9 สถานี
1. สถำนี Y.1C แม่น  ำยม บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถำนี Y.20  แม่น  ำยม บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถำนี Y.24 น  ำป้ี  ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
4. สถำนี Y.31 แม่น  ำยม บ้ำนสระ ต.บ้ำนสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
5. สถำนี Y.34  น  ำแม่หล่ำย บ้ำนแม่หล่ำย ต.แม่หล่ำย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถำนี Y.36 น  ำควร บ้ำนป่ำคำ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ
7. สถำนี Y.37 แม่น  ำยม บ้ำนใหม่กลำง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
8. สถำนี Y.38 น  ำแม่ค ำมี  บ้ำนแม่ค ำมีต ำหนักธรรม ต.แม่ค ำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9 สถำนี Y.65 น  ำพี บ้ำนพี ต.บ้ำนพี อ.บ้ำนหลวง จ.น่ำน



สถานีรับผิดชอบส ารวจปริมาณน้ า  9  สถานี
1. สถำนี Y.1C แม่น  ำยม บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถำนี Y.20  แม่น  ำยม บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถำนี Y.24  น  ำป้ี บ้ำนมำง ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
4. สถำนี Y.31 แม่น  ำยม บ้ำนทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
5. สถำนี Y.34  น  ำแม่หล่ำย บ้ำนแม่หล่ำย ต.แม่หล่ำย อ.เมือง จ.แพร่
6. สถำนี Y.36  น  ำควร บ้ำนป่ำคำ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยำ
7. สถำนี Y.37 แม่น  ำยม บ้ำนใหม่กลำง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
8. สถำนี Y.38  น  ำแม่ค ำมี บ้ำนแม่ค ำมีต ำหนักธรรม ต.แม่ค ำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
9 สถำนี Y.65 น  ำพี บ้ำนพี ต.บ้ำนพี อ.บ้ำนหลวง จ.น่ำน
ส ารวจตะกอนแขวนลอย   5   สถานี
1. สถำนี Y.1C แม่น  ำยม บ้ำนน  ำโค้ง ต.ป่ำแมต อ.เมือง จ.แพร่
2. สถำนี Y.20  แม่น  ำยม บ้ำนห้วยสัก ต.เตำปูน อ.สอง จ.แพร่
3. สถำนี Y.24  น  ำป้ี บ้ำนมำง ต.มำง อ.เชียงม่วน จ.พะเยำ
4. สถำนี Y.37 แม่น  ำยม บ้ำนใหม่กลำง ต.วังชิ น อ.วังชิ น จ.แพร่
5 สถำนี Y.65 น  ำพี บ้ำนพี ต.บ้ำนพี อ.บ้ำนหลวง จ.น่ำน



1. สถานี Y.1C แม่น้ ายม บ.น้ าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

8 ก.ค.63
ระดับน  ำ= 0.17 ม.ปริมำณ

น  ำ= 5.647 ลบ.ม./วิ



1. สถานี Y.1C แม่น้ ายม บ.น้ าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

ตัดหญ้า 10 ก.ค.63



1. สถานี Y.1C แม่น้ ายม บ.น้ าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

ท าความสะอาดห้องเก็บเครื่องมือ    24 ก.ค.63



1. สถานี Y.1C แม่น้ ายม บ.น้ าโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่

24 ก.ค.63



2. สถานี Y.20 แม่น้ ายม บ.ห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

22 ก.ค.63
ระดับน  ำ= 1.40  ม.ปริมำณน  ำ= 26.092 ลบ.ม./วิ



2. สถานี Y.20 แม่น้ ายม บ.ห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

ตัดหญ้า 25 ก.ค. 63



3. สถานี Y.24 น้ าปี้ บ.มาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

22 ก.ค.63ระดับน  ำ= 1.20 ม.
ปริมำณน  ำ=2.215 ลบ.ม./วิ



3. สถานี Y.24 น้ าปี้ บ.มาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ตัดหญ้า 17 ก.ค.63



4.สถานี Y.31 แม่น้ ายม บ.สระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

22 ก.ค.63
ระดับน  ำ= 1.00 ม.ปริมำณน  ำ= 

5.400 ลบ.ม./วิ



4.สถานี Y.31 แม่น้ ายม บ.สระ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ตัดหญ้า 17 ก.ค.63



5.สถานี Y.34 น้ าแม่หล่าย บ.แม่หล่าย  ต.แม่หล่าย  อ.เมือง  จ.แพร่

7 ก.ค.63
ระดับน  ำ=1.90 ม.ปริมำณน  ำ= 0.000  ลบ.ม./วิ



5.สถานี Y.34 น้ าแม่หล่าย บ.แม่หล่าย  ต.แม่หล่าย  อ.เมือง  จ.แพร่

ตัดหญ้า 25 ก.ค.63



6. สถานี Y.36  น้ าควร บ.ป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

8 ก.ค.63ระดับน  ำ= 2.49 ม.
ปริมำณน  ำ=2.501 ลบ.ม./วิ



6. สถานี Y.36  น้ าควร บ.ป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

ตัดหญ้า 25 ก.ค.63



7.สถานี Y.37 แม่น้ ายม บ.ใหม่กลาง  ต.วังชิ้น  อ.วังชิ้น  จ.แพร่

18 ก.ค.63
ระดับน  ำ= 2.01  ม.ปริมำณ

น  ำ= 11.195 ลบ.ม./วิ



7.สถานี Y.37 แม่น้ ายม บ.ใหม่กลาง  ต.วังชิ้น  อ.วังชิ้น  จ.แพร่

ตัดหญ้า 25 ก.ค.63



8. สถานี Y.38 น้ าแม่ค ามี บ.แม่ค ามีต าหนักธรรม ต.แม่ค ามี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

16 ก.ค.63
ระดับน  ำ= 0.65 ม.ปริมำณ

น  ำ= 0.000 ลบ.ม./วิ
ตัดหญ้า 16 ก.ค.63



8. สถานี Y.65 น้ าพี้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

8 ก.ค.63 ระดับน  ำ= 0.50  ม.
ปริมำณน  ำ= 0.564 ลบ.ม./วิ



8. สถานี Y.65 น้ าพี้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

ตัดหญ้า 17 ก.ค.63



หน่วยอุทกวิทยา พะเยา ต.ฝายกวาง อ.เชียงค า จ.พะเยา



25 ก.ค.63



ปีน  ำ 63







รายงานแสดงจุดส้ารวจปริมาณน ้า ปีน ้า 2563
ประจ้าเดือน กรกฎาคม 2563

หน่วยส ารวจอุทกวทิยาเคลือ่นที่ จงัหวดั แพร่-พะเยา ปีน า้ 2563

สถานี เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 รวมจุด
ส ารวจ

Y.1C 2 2 2 3 9/9

Y.20 2* 2 3 4 11/10

Y.24 2** 2** 4** 4** 12/4

Y.31 2* 2** 3* 3 10/6

Y.34 2** 2** 2** 2** 8/0

Y.36 2* 2** 3* 2 9/5

Y.37 2** 2** 3*** 3 10/3

Y.38 2** 2** 2** 3*** 9/0

Y.65 2** 2** 3* 2 9/4

รวมเดือน 18 18 25 26

รวมสะสม 18 36 61 87

หมายเหตุ *คือไม่สามารถวัดปริมาณน้ าได้



หน่วยส ารวจอุทกวทิยาเคลือ่นที่ จงัหวดั แพร่-พะเยา

รายงานจุดส ารวจตะกอน  เดอืน กรกฎาคม 2563

สถานี
เดอืน รวมจ านวนจุด

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ม.ค. 
63

ก.พ. 
63

ม.ีค. 
63

/ส ารวจได้

Y.1C 2 2 2 3 9/9

Y.20 2* 2 3 3 10/9

Y.24 2** 2** 4** 2 10/4

Y.37 2** 2** 3*** 3 10/3

Y.65 2** 2** 3* 2 9/4

รวมจุดราย
เดอืน

10 10 15 13

รวมจุดสะสม 10 20 35 48

หมายเหตุ *คือไม่สามารถตักตะกอนใด้



ตารางผลการส ารวจปริมาณน า้
หน่วยส ารวจอุทกวทิยาเคลือ่นที ่จังหวดัแพร่-พะเยา

ประจ าเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.  2563

ล าดับ ชื่อแม่น้ า
ระดับน า้สูงสุด ระดับน า้ทีส่ ารวจใด้ เวลา

ความ
กว้าง

เนื้อที่ ความเร็ว ปริมาณน้ า
หมายเหตุ

COD
E

ม.(ร.ส.ม.) วันท่ี ม.(ร.ส.ม.) วันท่ี ส ารวจ ( ม. ) ( ม2.)
(ม./

วินาที)
(ม3./
วินาที)

1 Y.1C แม่น า้ยม 0.34 1 ก.ค.63 0.17 8 ก.ค.63 8.49-8.56 33.67 44.63 0.097 5.647 River Ray

2 Y.20 แม่น า้ยม 1.57 22 ก.ค.63 1.40 22 ก.ค.63 16.34-16.41 49.18 123.54 0.201 26.092 River Ray

3 Y.24 น า้ป้ี 1.97 21 ก.ค.63 1.20 22 ก.ค.63 11.39-11.44 35.15 57.61 0.056 2.215 River Ray

4 Y.31 แม่น า้ยม 2.11 21 ก.ค.63 1.00 22 ก.ค.63 12.43-12.46 48.85 94.61 0.056 5.400 River Ray

5 Y.34 น า้แม่หล่าย 1.90 1 ก.ค.63 1.90 7 ก.ค.63 16.40-16.42 37.56 38.39 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

6 Y.36 น า้ควร 2.56 16 ก.ค.63 2.49 17 ก.ค.63 13.50-14.01 53.46 25.77 0.074 2.501 River Ray

7 Y.37 แม่น า้ยม 3.00 14 ก.ค.63 2.01 18 ก.ค.63 10.07-10.14 65.57 94.09 0.134 11.195 River Ray

8 Y.38 น า้แม่ค ามี 0.80 1 ก.ค.63 0.65 16 ก.ค.63 14.08-14.16 9.95 4.30 0.000 0.000 น้ าไม่ไหล

9 Y.65 น า้พี้ 0.58 9 ก.ค.63 0.50 8 ก.ค.63 11.22-11.31 15.17 9.34 0.060 0.564 River Ray

ตั่งแต่วันที่1-27 กรกฎาคม 2563





แผนปฏิบัตงิานหน่วยส ารวจอุทกวทิยา จ.แพร่-พะเยา

ประจ าเดือน สิงหาคม 2563
- ส ารวจปริมาณน้ าและตะกอนตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- ตัดหญ้าท าความสะอาดแนวส ารวจ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



งำนที่ใด้รับมอบหมำย
-ตรวจเช็คสติกเกอร์ สถำนีส ำรวจปริมำณน  ำ,บอร์ดเตือนภัย,โทรมำตร

1. สติกเกอร์สถำนีส ำรวจปริมำณน  ำ
- ใหม่ Y.1C,Y.31,Y.34,Y.36,Y.38
- เก่ำ  Y.24,Y.37
-ไม่มีป้ำยสถำนี  Y.20,Y.65
2. สติกเกอร์บอร์ดเตือนภัย
- เก่ำ Y.1C
3. สติกเกอร์โทรมำตรขนำดเล็ก
- ใหม่ Y.31,Y.34,Y.37,Y.38
4. สติกเกอร์โทรมำตรFlagship
- เก่ำ Y.24





1. สติกเกอร์สถำนีส ำรวจปริมำณน  ำ
- ใหม่ Y.1C,Y.31,Y.34,Y.36,Y.38                -เก่ำ  Y.24,Y.37 -ไม่มีป้ำยสถำนี  Y.20,Y.65



2. สติกเกอร์บอร์ดเตือนภัย
- เก่ำ Y.1C



3. สติกเกอร์โทรมำตรขนำดเล็ก
- ใหม่ Y.31,Y.34,Y.37,Y.38



4. สติกเกอร์โทรมำตรFlagship
- เก่ำ Y.24



การตรวจเช็คและบ ารุงรักษารถยนต์ ด้วยตนเอง

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563
หน่วย ส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จ.แพร่-พะเยา
เลขทะเบียน นค 18  ชป 041-2821
ยี่ห้อ Mishubishi รุ่น สตราดา้
พนักงานขับรถยนต์ นาย ประยุทธ ไชยโชค

รายงานสภาพรถยนต์ มิตซูบิชิ เลขทะเบียน นค 18 
เชียงใหม่ ชป.041-2821



ใบตรวจเช็คสภำพรถยนต์

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



รถยนต์ ชป. 041-2821 ใช้งำนใด้ตำมปกติ



จบการน าเสนอ
หน่วยส ารวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ แพร่-พะเยา

ขอบคุณครับ


