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 สืบเน่ืองจากพระนโยบายในสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธาน
กรรมการมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีพระดําริ
ใหมูลนิธิฯ ดําเนินภารกิจดานการเฝาระวังภัยเพ่ือบรรเทาผลกระทบ
จากน้ําทวม โดยมูลนิธิฯ ไดดําเนินโครงการนํารองติดต้ังสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติฯ จํานวน 14 สถานี ในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาอุทกภัยบอยคร้ัง 
ท่ีจังหวัดนานและจังหวัดสกลนคร โดยดําเนินงานรวมกับ สสน. ในฐานะ
เครือขายของมูลนิธิฯ และให จัดต้ังเครือขายเตือนภัยพิบัติชุมชน
เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ข้ึน เพ่ืออบรมราษฎรอาสาสมัครในชุมชน

ท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอุทกภัยใหมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการใชขอมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ําเพ่ือการ
เฝาระวังภัย การเตือนภัย และการบริหารจัดการน้ํา
ในระดับชุมชน จากการดําเนินโครงการนํารองท่ีผานมา
ประสบผลสําเร็จอยางดียิ่ง สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา จึงมีพระดําริให มูลนิธิฯ ขยายผล
การดําเนินโครงการนํารองการติดต้ังสถานีโทรมาตร
อัตโนมัติฯ ดังกลาว ใหครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
มูลนิธิฯ จึงไดประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรม
ปาไม กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

สถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ในพ�้นที่ป�าต�นน้ำ



รายงานประจําป� สสน. 256318

การไฟฟาสวนภูมิภาค และ สสน. ใหเขามารวมเปนเครือขายของ
มูลนิธิฯ โดย ศาตราจารยพิเศษ ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย รอง
ประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 
เปนประธานในพิธีลงนามรวมกันในบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ในการดำเนินโครงการติดต้ังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ เพ่ือตรวจวัด
ขอมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำอัตโนมัติ ในพื้นที่
ปาตนน้ำ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งมีแผนที่จะติดตั้ง
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ ในพื้นที่ปาตนน้ำ ทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ จำนวน 510 สถานี ใชระยะเวลาดำเนินการ 4 ป เพื่อ
ใหเกิดการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ สวน
ราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม เพ่ือการเฝาระวังปองกันภัยพิบัติ การบริหารจัดการ
น้ำในชุมชนและการปองกันความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนจากภัยพิบัติอยางยั่งยืน นับเปนครั้งแรกที่มูลนิธิฯ 
ไดรวมกับเครือขายดำเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ 
ในพื้นที่ปาตนน้ำ
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 ตอมา เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไดเสด็จไปทรงเปด
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ ในพ้ืนท่ีปาตนน้ํา ณ ศูนยสาธิต
การพัฒนาและรณรงค การใชหญาแฝกดานปาไมท่ี 1 จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงเปนสถานีแรกของโครงการ

 ปจจุบันไดติดต้ังสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ ในพ้ืนท่ี
ปาตนน้ํา แลวเสร็จ จํานวน 142 สถานี สามารถติดตาม
ขอมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ําฝน และระดับน้ําไดท่ีเว็บไซต 
https://wea.hii.or.th:3007/fopMou/dashboard 
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การสาํรวจตําแหนง่ติดต้ังสถานโีทรมาตรอัตโนมัติ ในพื้นท่ีป่าต้นน�า

กองทัพบกใหก้ารสนบัสนุนเฮลิคอปเตอรใ์นการขนสง่อุปกรณโ์ทรมาตรอัตโนมัติ ไปยงัยอดเขาหลวง จังหวัดสโุขทัย
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สถานโีทรมาตรอัตโนมัติ หนว่ยพทัิกษ์อุทยานแหง่ชาติท่ี ลย 1 (วังกวาง) อุทยานแหง่ชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

สถานโีทรมาตรอัตโนมัติ หนว่ยจัดการต้นน�าดอยผาหลวง 

จังหวัดเชยีงใหม ่

สถานโีทรมาตรอัตโนมัติ เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ปา่ฮาลา-บาลา

จังหวัดนราธวิาส  
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 เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 
ไดเกิดเหตุการณอุทกภัยจากพายุ
ซินลากู มูลนิธิฯไดรับขอมูลจาก
สถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ ในพ้ืนท่ี
ปาตนน้ํา ชวยใหสามารถวางแผน
เตรียมการ จัดถุงยงัชีพพระราชทาน 
รถประกอบอาหารเคล่ือนท่ีประสาน
เครือขายของมูลนิธิฯ เขาพ้ืนท่ีกอน
เกิดเหตุ เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
ในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อยางท่ัวถึง และ
ทันทวงที

 สสน. ไดเช่ือมโยงขอมูลจากโครงการดังกลาวไปยังคลังขอมูล
น้ําแหงชาติ และเผยแพรใหหนวยราชการ ภาคเอกชน และประชาชน 
ใชประโยชนรวมกันในการติดตามสถานการณน้ําและสภาพอากาศ
ผานทาง www.thaiwater.net และ ThaiWater Mobile Application 
รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามสถานการณใหทันทวงที จึงได
พัฒนาระบบแจงเตือนปริมาณฝนตกหนัก รายช่ัวโมง รายวัน รายสามวัน 
และเปดใหบริการผานทาง Application LINE แลว



 สสน. ไดติดตามสถานการณน้ํา จัดทํารายงาน
ประจําวันอยางตอเน่ือง และตรวจพบเสนทางพายุใน
ทะเลจีนใต อาจทวีกําลังแรงข้ึนถึงระดับพายุไตฝุน 
กอนข้ึนฝงเวียดนาม และอาจสงผลกระทบตอประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแตวันท่ี 11 
กันยายน 2563 จึงไดแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ
และเครือขายทราบเพ่ือเตรียมการรับมือเหตุการณ 

 วันท่ี 16 กันยายน 2563  เวลา 10.00 น. มูลนิธิอาสา
เพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กองทัพภาคท่ี 2 และ สสน.
ไดประชุมรวมกันเพ่ือติดตามสถานการณทิศทางการเคล่ือนตัว
ของพายโุซนรอน “โนอึล” ณ หองบัญชาการติดตามสถานการณน้ํา 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) พบวา ตอง
เฝาระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและกระแสลมพัดแรง จากอิทธิพล
ของพายบุริเวณทะเลจีนใต ท่ีมีแนวโนมเคล่ือนตัวเขาสูสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
เคล่ือนตัวเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สงผลให
ประเทศไทยมีฝนตกเพ่ิมข้ึนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และดาน
ตะวันตกของประเทศ อาจสงผลกระทบใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน
ข้ึนได ท่ีประชุมจึงมีความเห็นรวมกันใหจัดต้ัง“ศูนยปฏิบัติการ
เตรียมการเฝาระวัง ใหความชวยเหลือ และบรรเทาทุกข จาก
เหตุการณพายุโนอึลเคล่ือนตัวเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
ณ มณฑลทหารบกท่ี 27 คายประเสริฐสงคราม ตําบลเหนือเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เพ่ือใหการเตรียมการ
เฝาระวัง ใหความชวยเหลือ และบรรเทาทุกข จาก
เหตุการณพายุโนอึล เปนไปดวยความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

คาดการณเ์สน้ทางพายุโนอึล

ท่ีจะเคล่ือนตัวเขา้สูป่ระเทศไทย





ลําดับเหตุการณป์ฏิบัติการเตรยีมการเฝ้าระวัง ใหค้วามชว่ยเหลือ และบรรเทาทกุข ์จากเหตกุารณ์
 “พายุโนอึล” เคล่ือนตัวเขา้สูภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนือ

ประชุมร�วม

มูลนิธิอาสาเพ�อ่นพ�ง่ (ภาฯ) 

ยามยาก สภากาชาดไทย

กองทัพภาคท่ี 2 และ สสน. 

มีความเห็นร�วมกัน

จัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการ

เตร�ยมการเฝ�าระวัง 

 ให�ความช�วยเหลือ 

และบรรเทาทุกข� 

จากเหตุการณ�พายุโนอึล

เคลื่อนตัวเข�าสู�

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยังคงเฝ�าระวัง

สถานการณ�อย�าง

ต�อเนื่อง  และสนับสนุน/

ประสานงานเจ�าหน�าที่

จนกว�าสถานการณ�

จะคลี่คลาย

10.00 น. 

ประชุมสรุป

สถานการณ� (เช�า)

หน�วยงานเคร�อข�าย

ท่ีเก่ียวข�องร�วมปฏิบัติการ

รับมือเหตุการณ�

14.00 น. 

ประชุมประเมิน

สถานการณ�มีมติป�ดศูนย�

ปฏิบัติการฯ ท้ังน้ี ให�เฝ�า

ระวังอย�างต�อเน่ือง 

10.00 น. 

ประชุมสรุป

สถานการณ� พร�อมรับมือ

สถานการณ�ฉุกเฉินพายุ

โนอึลฯ ณ  มทบ. 27

จัดต้ังกลุ�มไลน� ฉก. 

รับมือพายุโนอึล 

เพ�อ่ความคล�องตัว

ในการส่ือสารวงกว�าง

12.00 น. 

กระจายกำลังพลไปยัง

พ�น้ท่ีเส่ียงตามแผน

17.00 น. 

ประชุมสรุป

สถานการณ� (เย็น)

ติดตามสถานการณ� 

24 ช่ัวโมง

09.00 น. 

ปล�อยขบวนรถเตร�ยมการ

เฝ�าระวัง ให�ความช�วยเหลือ

และบรรเทาทุกข�จาก

เหตุการณ�พายุโนอึล 

จากอาคารเลขที่  ๙๐๑  

สสน. กรุงเทพฯ ไปยัง 

ทภ.2 จ.นครราชสีมา 

( 258 กม.)

14.00 น.  

รวมขบวนรถกำลังพล

จาก ทภ. 2 ไปยัง มทบ. 27 

จ.ร�อยเอ็ด ( 261 กม.) 

17.30 น.  

ขบวนรถเตร�ยมการฯ

/กำลังพล ถึงที่หมาย 

มทบ. 27 จ.ร�อยเอ็ด

ติดตั้งเคร�่องมือและ

อ�ปกรณ� เตร�ยมพร�อม

รับมือเหตุการณ�พายุ

โนอึลเคลื่อนตัวเข�าสู�

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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โครงสร�างบัญชาการศูนย�ปฏิบัติการเตร�ยมการเฝ�าระวัง  ให�ความช�วยเหลือ และบรรเทาทุกข� 
จากเหตุการณ�พายุโนอึลเคลื่อนตัวเข�าสู�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 สสน. ได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี ระบบ และอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ  มณฑลทหารบกท่ี 27 
ค่ายประเสริฐสงคราม ตําบลเหนือเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งโครงสร้างการทํางานออกเป็น 3 ส่วน คือ  
สว่นปฏิบติัการ/ฝ่ายเผชญิเหต ุสว่นอํานวยการ และสว่นสนับสนุน โดยมี “เครอืขา่ยจัดการน�าชุมชน ตามแนวพระราชดําร”ิ 
และ “เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” ร่วมเฝ้าระวัง แจ้งรายงานสถานการณ์จริงในพื้นท่ี  และประสาน
ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีเสีย่งไปยงัเครอืขา่ยระดับท้องถ่ิน

ที่ปร�กษา(สสน.)  

ผอ.รมน.จังหวัด(16 จังหวัดที่ได�รับผลกระทบ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

ส�วนสนับสนุนส�วนปฎิบัติการ/
ฝ�ายเผชิญเหตุ   

ส�วนอำนวยการ

ผู�บัญชาการเหตุการณ�
แม�ทัพภาคที่ 2  

บัญชาการเหตุการณ�ภาพรวม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

บัญชาการเหตุการณ�ในจังหวัดให�สอดคล�องกับ
ภาพรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ปฎิบัติการกู�ภัย/

อพยพ 

- มทบ. 22 

- มทบ. 23 

- มทบ. 24 

- มทบ. 27 

- มทบ. 28

- มทบ. 29 

- มทบ. 210 

- ศูนย� ปภ.

เขต 6,7,13,14 

- ปภ.จังหวัด 

- กู�ภัยทางน้ำ ฮ�ก 31 

นครราชสีมา 

- มูลนิธิกู�

ภัยอโสกร�อยเอ็ด 

งานรักษาความสงบ

เร�ยบร�อย 

- กอ.รมน. ภาค 2  

ฝ�ายเฝ�าระวังและแจ�งเตือนภัย

- อ�ตุนิยมว�ทยาจังหวัด

- สำนักชลประทานที่ 5,6,7,8 

- ชลประทานจังหวัด

- มูลนิธิอาสาเพ�่อนพ�่ง(ภาฯ) 

ยามยาก สภากาชาติไทย   

ฝ�ายวางแผน

- มทบ. 22,23,24,27,

28,29,210 

- ผู�แทน ผอ.รมน. 16 จังหวัด 

(จังหวัดที่ได�รับผลกระทบ) 

- สำนักชลประทานที่ 5,6,7,8 

- ศูนย� ปภ. เขต 6,7,13,14 

- กองพลทหารพรานที่ 3,6 

- กองพลทหารม�าที่ 3 

- กองบัญชาการช�วยรบที่ 2 

(บชร2) 

- พล.พัฒนา 2  

- มูลนิธิอาสา เพ�่อนพ�่ง(ภาฯ) 

ยามยากสภากาชาดไทย 

ส�วนสนับสนุน  ฝ�ายบรรเทาทุกข� 

- มูลนิธิอาสา เพ�่อนพ�่ง

(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย 

- หน�วยงานตามที่ ผอ.รมน.

จังหวัดมอบหมาย  

ฝ�ายสาธารณูปโภคและพลังงาน 

- พลังงานจังหวัด 

- ประปาส�วนภูมิภาค 

- ไฟฟ�าส�วนภูมิภาค 

“เคร�อข�ายจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำร�”

และ“เคร�อข�ายเตือนภัยพ�บัติชุมชน เพ�่อนพ�่ง (ภาฯ) ร�วมเฝ�าระวัง 

แจ�งรายงานสถานการณ�จร�งในพ�้นที่ และประสานผลการว�เคราะห�

พ�้นที่เสี่ยงไปยังเคร�อข�ายระดับท�องถิ�น 

ฝ�ายสื่อสาร 

- ศูนย�บรรเทาสาธารณภัย 

กองทัพภาคที่2 

- ศูนย�ข�อมูลประชาสัมพันธ�ร�วม 

- ประชาสัมพันธ�จังหวัด

ฝ�ายว�เคราะห�สถานการณ�

และติดตามสถานการณ�  

- สสน. 

- ศูนย� ปภ.เขต 6,7,13,14

- ปภ.จังหวัด 

- ศูนย�บร�หารจัดการน้ำ 

- สภาเกษตรกรจังหวัด 

- ศูนย�บร�หารจัดการน้ำ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ทภ.2) 

งานคมนาคม 

- ทล/กช ในพ�้นที่ 

- แขวงการทางในพ�้นที่  

ปฎิบัติการกู�ชีพ 

- รพ.ค�ายสมเด็จ

พระพ�ทธยอดฟ�า

จ�ฬาโลกมหาราช 

- สาธารณสุขจังหวัด

รายงานประจําป� สสน. 256326
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สสน. และมูลนธิอิาสาเพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 

สภากาชาดไทย สง่กําลังสนับสนุน

ปฏิบติัการรบัมือพายุโนอึล

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
และ สสน. นําโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
ดํารง เหรยีญประยูร ผู้อํานวยการสาํนักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย นายฐติิวัฒน์ ว่องวรรณกลุ กรรมการและ
ผู้จัดการมูลนิธอิาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 
และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรน�า (องค์การมหาชน) ได้รว่มปล่อย "ขบวนรถ
เตรยีมการเฝา้ระวัง ใหค้วามชว่ยเหลือและบรรเทาทกุข ์
เหตุการณ์พายุโนอึลเคล่ือนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ" จากอาคารเลขท่ี  ๙๐๑ สถาบันสารสนเทศ
ทรพัยากรน�า เวลา  9.08 น. เพื่อสง่หน่วยวิเคราะหแ์ละ
ติดตามสถานการณ์น�าเคล่ือนที่ Mobile War Room 
พร้อมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น�าจาก 
สสน. รวมท้ังถุงยังชีพพระราชทานและรถประกอบ
อาหารจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภา
กาชาดไทย  สําหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้ นท่ี
สนับสนุนปฏิบัติการรับมือพายุโนอึล โดยเชื่อมขบวน
กําลังพลจากกองทัพภาคที ่2 จังหวัดนครราชสมีา และ
ต้ังศูนยป์ฏิบติัการเตรยีมการเฝ้าระวัง ให้ความชว่ยเหลือ
และบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโนอึลเคล่ือนตัว
เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มณฑลทหารบกท่ี 
27 จังหวัดร้อยเอ็ด และเริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 17 
กันยายน 2563 จนสถานการณค์ล่ีคลาย

ระดมกำลังพลจาก สสน. มูลนิธิอาสาเพ�่อนพ�่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยและ กองทัพภาคที่ 2 
เข�าสนับสนุนปฏิบัติการ



รายงานประจําป� สสน. 256328

สมทบขบวนกําลังพลกําลังพลกองทัพภาคท่ี 2 จังหวัดนครราชสมีา

ติดต้ังระบบและจัดเตรยีมสถานท่ีพรอ้มใชง้าน วันท่ี 17 กันยายน 2563
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สรุปและว�เคราะห�สถานการณ�ประจำวัน ติดตามสถานการณ�ใกล�ชิด จากระบบคลังข�อมูลน้ำแห�งชาติ  

รว่มประชุมและสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อใหเ้กิดการเตรยีมพรอ้มรบัมือสถานการณอ์ยา่งทันท่วงที

รว่มติดตามสถานการณ ์เหตกุารณพ์ายุ “ โนอึล” กับ สทนช. 
สว่นกลาง

ใหข้อ้มูลขอ้เท็จจรงิสถานการณพ์ายุโนอึลกับสื่อมวลชน

 สสน. รว่มประชุมกับ กองทัพภาคท่ี 2  มูลนิธอิาสา
เพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้แทน ผู้อํานวยการ
รกัษาความม่ันคงภายในจังหวัด 16 จังหวัด และหนว่ยงาน
ในพื้นท่ี เป็นประจําวันละ 2 ครั้ง คือเวลา 10.00 น. และ 
17.00 น. ณ สโมสรค่ายประเสรฐิสงคราม มณฑลทหารบก
ท่ี 27  อําเภอเมือง จังหวัดรอ้ยเอ็ด เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
กับสถานการณพ์ายุโซนรอ้น “โนอึล” โดย สสน. สนับสนุน
ข้อมูลพื้นท่ีเฝ้าระวัง พื้นท่ีเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก 
ลมกระโชกแรง พื้นท่ีเสีย่งภัยน�าหลาก ท่ีอาจสง่ผลกระทบ

ให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดน�าท่วมฉับพลัน 
ในช่วงวันท่ี 18 – 20 กันยายน 2563 และร่วมติดตาม
สถานการณ์ เหตุการณ์พายุ “โนอึล” กับ สํานักงาน
ทรพัยากรน�าแหง่ชาติ (สทนช.) สว่นกลาง เพื่อเตรยีมการ
เฝ้าระวัง ความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ล่วงหน้า 
แจ้งเตือนประชาชนในพื้นท่ีเสีย่งให้รบัทราบได้ทันท่วงที 
รวมท้ังให้ขอ้เท็จจรงิกับสื่อมวลชนเพื่อสรา้งความตระหนัก
ในการรบัมือภัยพบิติัผา่นเน้ือหาขา่วสาร 



รายงานประจําป� สสน. 256330

ขอ้มูลแจ้งเตือนพื้นท่ีท่ีอาจได้รบัผลกระทบจากอิทธพิลของพายุโนอึล

18 กันยายน 2563 เฝ�าระวังสถานการณ�ว�กฤตตลอด 24 ชั่วโมง 

•  จัดเจ้าหน้าท่ีประจําศูนย์ฯ ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 เม่ือพายุ
เคล่ือนท่ีเขา้ใกล้ประเทศไทยในวันท่ี 18 กันยายน 2563 สสน.ได้ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ได้ พบว่าอาจมีผลกระทบ
ในช่วงเวลากลางคืนด้วย จึงจัดชุดเจ้าหน้าท่ีเฝ้าระวังและแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและเครือข่ายท่ีปฏิบัติการในพื้นท่ี
รบัผลกระทบ 

ติดตามสถานการณต์ลอด 24 ชั่วโมง 
พรอ้มแจ้งเตือนและสอบทาน
ขอ้มูลจากพื้นท่ี
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สาํรวจความพรอ้มในพื้นท่ีเสีย่ง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอ้ยเอ็ด

ท�องถิ�น ชุมชน เตร�ยมพร�อมรับมือภัยพ�บัติ 

•   ผบ.มทบ.27 และผู้อํานวยการ สสน. สํารวจพื้นที่จุดเสี่ยง อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าตรวจเยี่ยม
กําลังพลชุดประเมินภัยพิบัติในพื้นท่ีเสี่ยงและเจ้าหน้าท่ีทีมกู้ภัยมูลนิธฮุิก 31 เพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวังให้ความชว่ยเหลือ 
และบรรเทาทุกข์ รวมท้ังเข้าตรวจสอบปริมาณน�าในลําน�ายัง บริเวณบ้านท่าเยี่ยม ตําบลวังหลวง อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ซ่ึงปัจจุบันยังอยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังคงต้องป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิบัติ โดยการเตรียมจัดกําลังพล
ชุดประเมินภัยพิบัติและยุทโธปกรณ์เข้าไปในพ้ืนท่ีเสี่ยงและจัดต้ังท่ีทําการส่วนหน้าพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นท่ีเม่ือเกิดอุทกภัยได้ทันท่วงที สรา้งความอุ่นใจให้กับประชาชน

การเตรยีมความพรอ้มในภาคประชาชน หรอื “ระดับท้องถ่ิน/
ชุมชน” สสน. ประสานงานกับ“เครอืขา่ยจัดการน�าชุมชน 
ตามแนวพระราชดําริ” และ “เครือข่ายเตือนภัยพิบัติ
ชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” 9 พื้นท่ี ได้แก่ 1) ชุมชนเวียงคุก 
จังหวัดหนองคาย 2) ชุมชนโนนขวาง ชุมชนกดุใหญ ่และ
ชุมชนล่ิมทอง จังหวัดบุรรีมัย ์4) ชุมชนดงขีเ้หล็ก จังหวัด
ปราจีนบุร ี5) ชุมชนจุมจัง จังหวัดกาฬสนิธุ ์6) ชุมชนท่าค้อ 

จังหวัดอุบลราชธานี 7) ชุมชนแสงตะวัน จังหวัดสุรินทร ์
8) ชุมชนวาใหญ ่จังหวัดสกลนคร และ 9) ชุมชนบา้นภูถ�า 
ภูกระแต จังหวัดขอนแก่น  ให้มีการเตรียมพร้อมรับมือ
พายุโซนร้อน “โนอึล” อย่างเป็นระบบ ร่วมเฝ้าระวัง 
ติดตามสถานการณ ์พรอ้มท้ังกระจายการแจ้งเตือนพื้นท่ี
เสีย่งภัยไปอยา่งท่ัวถึงผา่นชอ่งทางต่างๆ ในเครอืขา่ยระดับ
ท้องถ่ิน/ชุมชน ให้เตรยีมพรอ้มรบัมือ  
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เครอืขา่ยจัดการน�าชุมชน ตามแนวพระราชดํารเิตรยีม และ เครอืขา่ยเตือนภัยพบัิติชุมชน

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เตรยีมพรอ้มรบัมือจากพายุโซนรอ้น “โนอึล”

ติดตามและรายงานสถานการณท่ี์เกิดขึ้นจากพายุโนอึลผา่นกลุ่มไลนเ์ครอืขา่ย

 ประเมินสถานการณ� ผลกระทบ และป�ดปฏิบัติการ

•   พายุได้เคล่ือนตัวเขา้สูจั่งหวัดมุกดาหาร เม่ือเวลา 14.00 น. 
ของวันท่ี 18 กันยายน 2563 ผ่านจังหวัดอํานาจเจริญ 
ยโสธร รอ้ยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น เพชรบูรณ ์จากน้ัน
จึงอ่อนกําลังลงเป็นหยอ่มความกดอากาศต�า เกิดฝนตกหนัก
บรเิวณด้านใต้แนวเสน้ทางพายุ และมีกระแสลมแรง บรเิวณ
ด้านบนของพายุ 
•   การเพิ่มขึ้นของระดับน�าโดยรวมได้ชะลอตัวลงแล้ว 
ประกอบกับชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
โดยเฉพาะตอนล่างมีสภาพแห้งแล้งมาก ระดับน�าในตล่ิง
มีอยู่ต�า ไร่นาและแหล่งน�าในชุมชนแทบไม่มีน�า ดังน้ัน
แม้จะมีฝนตกปริมาณมาก แต่ปริมาณน�าท่ีไหลไปสมทบ
ในลําน�าสาขาไมม่ากนัก ทําให้น�าไมล้่นตล่ิง 

 วันท่ี 19 กันยายน 2563 แมทั่พภาคท่ี 2 มูลนิธอิาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก  ผู้อํานวยการ สสน. และหนว่ยงาน
ในพื้นท่ี รว่มประชุมติดตามสถานการณ ์โดยมีขอ้สรุปดังน้ี 

•   ฝนท่ีเกิดจากพายุลกูน้ีเติมเต็มแหล่งน�าตามธรรมชาติ
และแหล่งน�าในชุมชน ทําให้ไม่ไหลไปรวมกันในลําน�า
สาขา หากมีเช่ือมโยงแหล่งน�าตามธรรมชาติให้เขา้ไปเก็บ
ในแหล่งน�าของชุมชนได้ จะเป็นประโยชน์สาํหรบัเกษตรกร
ในหน้าแล้ง
•   แม่ทัพภาคท่ี 2 ในฐานะผู้บญัชาการศูนยฯ์ ชืน่ชมการทํางาน
ของทุกภาคสว่น ท่ีได้ทํางานรว่มกันอยา่งมีประสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะ สสน. ท่ีทําให้หน่วยงานราชการได้มีข้อมูล
สาํหรบัเตรยีมการ และเตรยีมกําลังพลพรอ้มในพื้นท่ีจุดเส่ียง 
สรา้งขวัญและกําลังใจแก่ประชาชน 
•   ท่ีประชุมมีมติให้ปิด “ศูนย์ปฏิบติัการเตรียมการเฝ้าระวัง 
ให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุ
โนอึลเคล่ือนตัวเขา้สูภ่าคตะวันออกเฉยีงเหนือ” แต่ขอให้
ยงัคงมีการเฝ้าระวังอยา่งต่อเน่ือง
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ภาพเสน้ทางพายุโนอึลเคล่ือนตัวเขา้สูป่ระเทศไทย ระหว่างวันท่ี 17 – 19 กันยายน 2563

รว่มประชุมติดตามสถานการณ ์และปดิปฏิบัติการฯ
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ระบบติดตามสถานการณน์�าจากคลังขอ้มูลน�าแหง่ชาติ 

•   ระบบติดตามสถานการณน์�าจากคลังขอ้มูลน�าแหง่ชาติ 
เพื่อติดตามสถานการณ์ ได้แก่ เส้นทางพายุ ปริมาณฝน 
ระดับน�าในแมน่�าสายสาํคัญ และการคาดการณต่์างๆ
•   ระบบประเมินปรมิาณน�าฝนและพยากรณฝ์นล่วงหน้า
โดยใชข้อ้มูลเรดารต์รวจอากาศ

 ตลอดการปฏิบติังาน ต้ังแต่วันท่ี 19-20 กันยายน 2563 นอกจาก สสน. จะจัดเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนงานท้ังสว่น
กลางและในพื้นท่ีแล้ว ยงัได้นําเทคโนโลยแีละระบบท่ีทันสมัยท่ีสดุมาใชใ้นการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

เทคโนโลยีและระบบที่ทันสมัยเพ�่อการบร�หารจัดการภัยอย�างมีประสิทธิภาพ

ระบบ Thaiwater
www.thaiwater.net

ระบบ Waterinfo สทนช.
waterinfo.onwr.go.th

ระบบติดตามสถานการณ�น้ำ
watersituation.thaiwater.net

•   แบบจําลองคาดการณส์ภาพอากาศ WRF-ROMS เพ่ือ
คาดการณ์การเคล่ือนตัวของพายุ กระแสลม และปรมิาณฝน
•   แบบจําลองคาดการณ์น�าหลาก เพื่อคาดการณ์และ
แจ้งเตือนพื้นท่ีท่ีจะเกิดน�าหลากได้ถึงระดับตําบล
•   แบบจําลองคาดการณน์�าท่า-ระดับน�าในแมน่�าสายหลัก
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เทคโนโลย ีติดตามสถานการณน์�าจากคลังขอ้มูลน�าแหง่ชาติ

ป�จจัยความสำเร็จในการรับมือสถานการณ�ว�กฤต

 ผลของปฏิบัติการฯ สามารถสนับสนุนการทํางานของศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึลเคล่ือนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รวมท้ังสนับสนุนข้อมูลให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เพื่อแจ้งเตือนสถานการณแ์ละบญัชาการได้อยา่งตรงเป้า ทําให้สามารถวางแผนและเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเกิดเหตกุารณน์�าท่วมเป็นไปอยา่งเหมาะสมและทันเวลา ลดความเสยีหายอันเกิดจากภัยพบิติั
 การดําเนินงานของ “ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวัง ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุ
โซนร้อนโนอึลเคล่ือนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เป็นการบูรณาการร่วม ของ กองทัพภาคท่ี 2 กับ มูลนิธิอาสา
เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�า (องค์การมหาชน) และหน่วยงานในพื้นท่ี  
ซึง่เปน็การจัดต้ังครัง้แรกในระดับกองทัพภาค แต่สามารถวางกําลังพลและเครื่องจักรได้อยา่งมีประสทิธภิาพเพื่อเตรยีม
ความพรอ้ม วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณน์�าล่วงหน้าเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบติั และวางแผนและเตรยีมความพรอ้มก่อน
เกิดเหตุการณ์น�าท่วมเป็นไปอย่างเหมาะสม ทันเวลา ลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงทีจนเกิดเป็นปัจจัยความสาํเรจ็ในการรบัมือสถานการณวิ์กฤต ดังน้ี

•   ดําเนินการรวดเรว็  บูรณาการการทํางานทกุหนว่ยอยา่ง
เขม้แขง็  เกิดแนวทางปฏิรูปการทํางาน เน้นเชงิรุก
•   สรา้งความตระหนักรบัรูใ้ห้ประชาชน  หนว่ยงานเขา้ถึง
พื้นท่ีก่อนเกิดภัยสร้างความม่ันใจให้ประชาชน  บรรเทา
ทกุขทั์นท่วงที เกิดขวัญกําลังใจ
•   ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีทันสมัยในการวิเคราะห์
ประเมินภัยได้อยา่งถกูต้องมีประสทิธภิาพ  เกิดความเขา้ใจ

ระบบประเมินน้ำฝนและพยากรณ�ฝนล�วงหน�า
โดยใช�ข�อมมูลเรดาร�ตรวจอากาศ

ระบบคาดการณ�และ
เตือนภัยน้ำท�วมฉับพลัน

ระบบคาดการณ�น้ำท�า - ระดับน้ำในแม�น้ำสายหลัก

แบบจำลองคาดการณ�
คลื่นในทะเล

เรื่อง "การใชง้านระบบติดตามสถานการณน์�า" และนําไป
สูป่ระเด็นความรว่มมือในการจัดต้ังศูนยข์อ้มูลน�าในระดับ
จังหวัด / มทบ. ต่อไป
•   เกิดการบริหารจัดการน�าในเข่ือนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ช่วยลดปริมาณน�าในลําน�าและเก็บน�าไว้ใช้
ในหน้าแล้งปีถัดไป
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 สสน. โดยคณะทํางานบริหารความเส่ียงไดวิเคราะหปจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของ สสน. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความเส่ียงท่ีตองมีการบริหารจัดการ 3 ประเด็น คือ 

 1. การปรับตัวรับมือภัยดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร 
 2. การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีในการจัดทําและตรวจสอบโครงการ และแผนการใชจายงบประมาณของ สสน.
 3. การบริหารโครงการเงินนอกงบประมาณ
       โดย ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดําเนินกิจกรรมเพ่ือควบคุม/จัดการความเส่ียงแลวดังน้ี

1. การปรับตัวรับมือภัยดานความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร
 •  ปจจัยเส่ียง/สาเหตุ : 
    ยังไมมีการดําเนินการเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน รับมือ และลดความเส่ียงจากภัย
คุกคามทางไซเบอร
 •  การดําเนินกิจกรรมเพ่ือควบคุม/จัดการความเส่ียง :
    ดําเนินการประเมินความเส่ียงเพ่ือหาชองโหว โดยไดจัดทํามาตรการหรือการดําเนินการเพ่ือเฝาระวัง ปองกัน รับมือ 
และลดความเส่ียงจากภัยคุกคามทางไซเบอร โดย ณ ส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการจัดทํารายงาน“ระบบการ
สํารองขอมูลของ สสน.” แลวเสร็จ โดยระบบสํารองจะทําหนาท่ีใหบริการสําหรับบริการหลักของ สสน. ประกอบดวยระบบ
คลังขอมูลน้ําแหงชาติ และระบบ thaiwater.net

2. การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีในการจัดทําและตรวจสอบโครงการ และแผนการใชจายงบประมาณของ สสน.
 •  ปจจัยเส่ียง/สาเหตุ :
    ไมมีชองทางใหเจาหนาท่ีสามารถสอบถาม ทักทวง หรือรองเรียน เก่ียวกับขอมูลโครงการและการใชจายงบประมาณ
ประจําปของ สสน.
 •  การดําเนินกิจกรรมเพ่ือควบคุม/จัดการความเส่ียง :
    ดําเนินการกําหนดชองทางใหเจาหนาท่ีสามารถสอบถาม ทักทวง หรือรองเรียน เก่ียวกับขอมูลโครงการและการ
ใชจายงบประมาณประจําป มาท่ี pbd@hii.or.th ออกแบบและจัดทําส่ือประชาสัมพันธ (infographic) และประชาสัมพันธ
ใหเจาหนาท่ีและผูปฏิบัติงานรับทราบแลวเม่ือ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

3. การบริหารโครงการเงินนอกงบประมาณ 
 •  ปจจัยเส่ียง/สาเหตุ : 
    ไมมีแนวทาง/หลักเกณฑในการกําหนดงบประมาณโครงการ เพ่ือใหทุกฝายใชอางอิงในการกําหนดงบประมาณ
โครงการท่ีดําเนินงานรวมกับภาคเอกชน 
 •  การดําเนินกิจกรรมเพ่ือควบคุม/จัดการความเส่ียง :
    ดําเนินการจัดทํา (ราง) หลักเกณฑการกําหนดคาธรรมเนียม คาบํารุง คาตอบแทน และคาบริการในการดําเนิน
กิจการของ สสน. แลว โดยเปนสวนหน่ึงของ “ระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา วาดวยการบริหารเงิน
รายได พ.ศ. ....” ท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสถาบันฯ แลวในการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ คร้ังท่ี 8/2563 
เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2563

การบร�หารจัดการความเส่ียง ป�งบประมาณ พ.ศ. 256313
รายงานประจําป� สสน. 2563100



ผลงานได�รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำป� พ.ศ. 256314
        โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร�
และระบบเตือนภัยล�วงหน�าบร�เวณอ�าวไทย
 นับแตป 2546 เปนตนมา สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมอบ“รางวัลเลิศรัฐ 
Public Sector Excellence Awards (PSEA)” ใหกับ
หนวยงานภาครัฐท่ีมุงม่ันปฏิบัติราชการจนประสบความ
สําเร็จ มีความเปนเลิศแหงหนวยงานรัฐท้ังปวง 

 ในป 2563 นายเพ่ิมสุข สัจจาภิวัฒน หัวหนาผูตรวจ
ราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม ไดเสนอผลงาน “โครงการพัฒนาแบบจําลอง
ทางสมุทรศาสตรและระบบเตือนภัยลวงหนาบริเวณอาวไทย” 
ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) หรือ 
สสน. เพ่ือขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ

 แบบจําลองทางสมุทรศาสตรและระบบเตือนภัยลวงหนาบริเวณอาวไทย 
    •  เปนระบบเดียวในประเทศไทยท่ีคาดการณระดับน้ําทะเลสุทธิ โดยเช่ือมโยงขอมูลตรวจวัดแบบ real time จาก
สถานีตรวจวัดระดับน้ําทางทะเล แบบจําลองทางภูมิอากาศ และแบบจําลองทางสมุทรศาสตรเขาดวยกัน เพ่ือคํานวณ
ระดับน้ําทะเลสุทธิ ครอบคลุมทุกอิทธิพล ไดแก น้ําข้ึน-น้ําลง (Tide) คล่ืนพายซัุดฝง (Storm surge) และการยกตัวของคล่ืน 
(Wave setup) 

 •  ทํางานบนระบบปฏิบัติการ (Operational system) อัตโนมัติอยางเต็มรูปแบบ ทําการคาดการณทุกวัน วันละ 1 คร้ัง 
เวลา 11.30 น. และแสดงผลการคาดการณระดับน้ําทะเลลวงหนา 3 วัน ท้ังส้ิน 21 สถานี ครอบคลุมพ้ืนท่ีชายฝงอาวไทย 
 •   มีการแสดงผลการคํานวณบนระบบแสดงผล เพ่ือใหผูวิเคราะหและผูท่ีเก่ียวของใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
และสนับสนุนภารกิจตางๆ แกหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการน้ําของประเทศ เชน สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
(สทนช.) กรมชลประทาน (ชป.) และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 

การแสดงผลขอ้มูลระดับน�าคาดการณเ์ชงิพ้ืนท่ี การแสดงผลขอ้มูลอนุกรมเวลา บนระบบ Delft-FEWS
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รายงานประจําป� สสน. 2563

 การใชประโยชนขอมูลจากแบบจําลองประกอบการบริหารจัดการ
 พายุโซนรอนปาบึก มกราคม 2562 
 ผลการคาดการณจากแบบจําลองพบวาพายปุาบึกจะเคล่ือนตัวข้ึนฝงท่ีอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันท่ี 
4 มกราคม 2562 ซ่ึงความรุนแรงของพายุปาบึกจะกอใหเกิดระดับน้ําทะเลในอาวไทยสูงผิดปกติ 3-4 เมตรเหนือระดับ
น้ําทะเลปานปลาง (ม.รทก.) และมีโอกาสเกิดคล่ืนพายซัุดฝงได จึงมีการประกาศเตือนภัยและอพยพประชาชนอยางทันทวงที 
และสามารถกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบไดอยางแมนยาํ สงผลใหลดความสูญเสีย
ท้ังชีวิตและทรัพยสินเปนจํานวนมาก 

 การใชประโยชนขอมูลจากแบบจําลองในการศึกษาและวิจัยตอยอด เชน การคาดการณการรุกตัวของความเค็ม
ในแมน้ําเจาพระยา การทํานายการเคล่ือนตัวและแหลงอนุบาลของตัวออนปูมา การศึกษาการเคล่ือนท่ีของขยะพลาสติก
ในโครงการ Thailand Material Flow Analysis of Plastics รวมถึงการศึกษาตอยอดโดยรวมมือกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ในการติดต้ังอุปกรณตรวจวัดขอมูลทางสมุทรศาสตร บริเวณสถานีวิจัยประมงศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ระบบสถานตีรวจวัดทางทะเล

แบบโทรมาตร (ต้นแบบ) 

ตัวอยา่ง ระบบแสดงผลขอ้มูลจากสถานตีรวจวัด

 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2563 ดร.สุรเจตส บุญญาอรุณเนตร 
ผู  อํานวยการฝายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ํา และ 
ดร.ปยมาลย ศรีสมพร หัวหนางานแบบจําลอง เปนผูแทนเขารับ 
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทการพัฒนา
บริการ จากทานรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ณ หอง
รอยลั จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ช้ัน 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จังหวัดนนทบุรี

103























114



115



116











































137



138



139





141















































164



165



166






