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คำนำ 
 

การบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
เพราะการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดกลยุทธ์ด้วยการมองภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กร โดยคำนึงถึงเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่สามารถส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมของ
องค์กร แล้วกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงองค์กรอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับ
และจัดการได้ เพ่ือการสร้างหลักประกันที่องค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้
ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ 
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 

แผนบริหารความเสี่ยงนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามความคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อได้มีการนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงาน ที่จะให้
ความร่วมมือในการนำไปดำเนินการต่อ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ของสถาบันฯ ต่อไป 

 
 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
1. หลักการและเหตุผล 

การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทีจ่ะช่วย
ให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ อาทิ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ลดการสูญเสียและโอกาสที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร 

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานของทุกๆ องค์กรล้วนแต่มีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น
อย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายของ
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่เกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนด
แนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัด
ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และตามกรอบแนวทางการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีตัวชี ้ว ัดบังคับด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร 
(องค์ประกอบที่ 4) โดยมีตัวชี้วัดย่อยด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วัดผลตัวชี้วัด
ดังกล่าวด้วย  

ดังนั้นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิด
ความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ 
ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ  

2. วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสน.  
2) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง  
3) เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของ สสน.  
5) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง

กับกลยุทธ์ของ สสน. 
6) เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กร 
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ภาพที่ 1 กลไกการบริหารความเสี่ยงของ สสน. 

 

3. เป้าหมาย 
1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปใช้ในการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
2) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
3) สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ 
4) เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
5) ความรับผิดชอบต่อความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมทั่วทั้ง

องค์กร 
6) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  

4. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

สสน. ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี ่ยงทั ่วทั ้งองค์กร ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน เพื่อสร้างการกำกับดูแลที่ดี 
จัดการความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ชื่อเสียง  และภาพลักษณ์
ขององค์กร โดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมขององค์กรที่จำเป็นต้องดำเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคน  

2) สื่อสาร และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่บุคลากรในทุก
ระดับ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
องค์กร 

3) จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ติดตามและทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

5. กลไกการบริหารความเสี่ยงของ สสน.  
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 

 

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่ส่งเสริมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี ่ยง พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี ่ยง รับทราบผลความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

2) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความ
เสี่ยง ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมและ
ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

3) ผู้อำนวยการ มีหน้าที่แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม พิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อคณะทำงาน และ
เห็นชอบการเสนอแผนบริหารความเสี ่ยงต่ออนุคณะกรรมการและคณะกรรมการ รวมถึงพิ จารณา
ดำเนินงานตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ  

4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยง ประเมินความรุนแรงและผลกระทบของความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ รวมถึงวาง
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง  และรายงานต่อผู้อำนวยการก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประสานกับเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง  และรายงาน
ผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อผู้อำนวยการก่อนการนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
พิจารณาดำเนินงานตามข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการ คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ  

5) ผู้ปฏิบัติงาน ให้การสนับสนุนข้อมูลแก่คณะทำงาน และปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน 

6. การดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสน. 

 สสน. ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการหลัก 6 ขั้นตอน ตั้งแต่การระบุความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การสื่อสาร รายงานและติดตามผล การประเมินผลการบริหาร
ความเสี่ยง และการทบทวนการบริหารความเสี่ยง โดยในขั้นตอนการระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยง
ของ สสน. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณา
เป็นไปอย่างรอบครอบและมีมุมมองการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนมากที่สุด โดยสามารถสรุปเป็นแผนผังการทำงาน 
ดังนี้ 
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ภาพที่ 3  แนวทางการระบุความเสี่ยงของ สสน. 
 

1) การระบุความเสี่ยง 

คณะทำงานบริหารความเสี ่ยงของ สสน. ซึ ่งประกอบด้วยตัวแทนหัวหน้างานจากทุกฝ่าย 
ดำเนินการค้นหาและรวบรวมประเด็นความเสี ่ยงทั ้งด้านเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ด้านการ
ปฏิบัติงาน (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ (Compliance Risk) ผ่านการประชุมหารือร่วมกันภายในฝ่าย (ผู้อำนวยการฝ่าย หัวหน้างาน 
และผู้ปฏิบัติงาน) ข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง การสัมภาษณ์เชิงนโยบายผู้บริหาร
ระดับสูง (ประธานคณะกรรมการฯ ผสสน. และ รอง ผสสน.) นำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง เช่น สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ แผน/ผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ
ที่มีอยู่ ฯลฯ โดยการระบุความเสี่ยงของ สสน. เน้นให้ความสำคัญกับประเด็นดังนี้ 

• ส่งผลกระทบ/สร้างความเสียหายต่อหน่วยงานโดยรวม (ท้ังที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) 

• ก่อให้เกิดความล้มเหลว/ลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร 

• เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก 

• มีข้อมูลสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ จากการรวบรวมประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้องพบว่า ประเด็นที่เป็น
ความเสี่ยงของสถาบันฯ และต้องเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินโอกาส และผลกระทบ/ความรุนแรง และการจัด
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) ได้แก่ ความมั่นคงและยั่งยืนของระบบ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ  

2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ได้แก่ การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี
ลดลงต่อเนื่อง 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ได้แก่ ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาเสริมการทำงาน เพ่ือรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคต  

โดยเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง (Risk Factor) ดังนี้ 
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1.1) ความมั่นคงและยั่งยืนของระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ  
 สสน. เริ ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเชื ่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำลุ ่มน้ำ
เจ้าพระยาทั้งหมดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในปี 
2545  และจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นในปี 2554 สสน. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขยายผลรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 12 หน่วยงาน จนเกิดเป็น “คลังข้อมูล
น้ำแห่งชาติ” ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีและบูรณาการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติมีข้อมูลรวมกว่า 400 รายการ จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกว่า 40 หน่วยงาน  โดยจำนวน
รายการข้อมูลที่เชื ่อมเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแสดงดังภาพที่ 4 และจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ.
2561-2563) ภาพที่ 5 พบว่ามีการเรียกใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูล้ำแห่งชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 
พ.ศ. 2563 มีการใช้งานข้อมูลสูงถึง 5,949,927  ครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ภาพที่ 5 จำนวนการเรียกใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561-2563 

ภาพที่ 4 จำนวนรายการข้อมูลในคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2563 
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 และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของการเรียกใช้ข้อมูลพบว่า หน่วยงานที่เรียกใช้ข้อมูลสูงสุด 
5 ลำดับแรก ได้แก่ การประปานครหลวง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สสน. ศูนย์อำนวยการน้ำ
แห่งชาติ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ศูนย์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กรมฝนหลวงและ
การบินเกษตร โดยข้อมูลที่มีการเรียกใช้เป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ ข้อมูลอุณหภูมิ ข้อมูลฝนจากสถานีโทรมาตร 
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 6 และ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในด้านการประยุกต์ใช้งานสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. ได้เชื่อมโยงการใช้งานคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติไปสู่การประยุกต์ใช้งานในระดับต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยสนับสนุนข้อมูล
และข้อวิเคราะห์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เป็นต้น) ผลักดันการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับภาคและระดับจังหวัด รวม 29 แห่ง 
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนร่วมกับชุมชนแกนนำทั่วประเทศ 
รวมถึงมีแนวคิดในการนำสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และช่องทางอื่นๆ มาใช้เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และใช้งานสารสนเทศในชีวิตประจำวันมากขึ้น 

ภาพที่ 6 จำนวนการเรียกใช้ข้อมูล Api จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติของหน่วยงานต่างๆ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ภาพที่ 7 รายการข้อมูลที่มีการเรียกใช้ Api สูงสุด 10 ลำดับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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 จากข้อมูลข้างต้นแสดงถึงแนวโน้มปริมาณข้อมูลและการใช้งานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากหลากหลายภาคส่วน ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้เริ่มมีการพัฒนา
ระบบข้อมูลเป็นของตนเองมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้ สสน. ยังคงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ จึงจำเป็นต้องมีกรอบทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติที่ครอบคลุมทั้ง
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างมาตรฐานข้อมูลน้ำ ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการข้อมูล 
ผลิตภัณฑ์ข้อมูล ระบบการให้บริการ การแสดงผล และการส่งเสริม/ขยายผลการใช้งานในกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง (Customer Orientation) เกิด
การใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความม่ันคงและย่ังยืนต่อไป  
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สสน. ในฐานะผู้บริหารจัดการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ได้มีกิจกรรมการ
พัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแล้วในหลายมิติ ที่ดำเนินการโดยฝ่ายต่างๆ  เช่น พัฒนาแผนการพัฒนา 
แพลทฟอร์ม ThaiWater โดยฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล และฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากร
น้ำ เพื่อเป็นแพลทฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ โดยลดความเป็นเจ้าของข้อมูล (Owner 
ship) ของหน่วยงานสมาชิกคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และนำไปสู่การทำมาตรฐานข้อมูลเปิดด้านน้ำ ส่วนงาน
ด้านยุทธศาสตร์และการบริหารข้อมูล (Data Strategy & Management) และการแลกเปลี ่ยนข้อมูล 
ด้านน้ำ (Thaiwater Share) นั้น ดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านน้ำฯ ปี 2563 – 2568 ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) (สพร.) แล้ว รวมทั้งได้พัฒนาแผนงานโครงการจัดทำต้นแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้าน
น้ำ ปี 2565 – 2569 ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกรมชลประทานแล้ว สำหรับด้านการ
ขยายผลการใช้งานนั้น ปี 2564 ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ มีแผนการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานสมาชิกคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนาร่วมกัน ขณะเดียวกันฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความ
ร่วมมือ และสื่อสารองค์กรก็ได้เริ่มดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนในการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการ
จัดการทรัพยากรน้ำให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
ช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก และเกิดการใช้งานสารสนเทศในชีวิตประจำวันมาก
ขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ซึ่ง
จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และบูรณาการการทำงานร่วมกันและกำหนดเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติแบบองค์รวมที่มีความชัดเจน สามารถยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันให้เกิดการ
พัฒนาที่สอดประสานตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเป็นต้นทาง จนกระทั้งถึงปลายทางที่เป็นการขยายผล
การใช้งานในกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ มีการ
ใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

1.2) การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีลดลงต่อเนื่อง 
สสน. เป็นองค์การมหาชนที่ดำเนินงานตามภารกิจโดยใช้จ่ายเงินจากงบประมาณแผ่นดินเป็น

หลัก โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในประเภท
งบประมาณอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร ด้านการดำเนินงานพื้นฐานของสถาบันฯ และ
การดำเนินงานโครงการ เมื่อพิจารณาข้อมูลงบประมาณย้อนหลังระยะ 10 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-
2564) ดังภาพที่ 8 พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา สสน. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 376.76 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2562 ลดลงเหลือ 251.85  
ล้านบาทในปีงบประมาณ 2564 และมีแนวโน้มที่จะลดลงได้อีกในอนาคต เนื่องจากสถานะการเงินของ
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ประเทศที่ถดถอยจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และนโยบายการควบคุมการจัดสรรงบประมาณแก่องค์การมหาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
และเมื่อพิจารณางบประมาณแต่ละปีที่ สสน. ได้รับจัดสรรแยกตามประเภทงบประมาณ  

ดังภาพที่ 9 พบว่า ภาพรวมงบประมาณที่ลดลงมาจากการได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ
ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา  โดยลดลงจากปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับ
จัดสรร 254.09 ล้านบาท เป็น 122.81 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 และภาพที่ 10 ที่แสดง
ขั้นตอนหลักของการเสนอของบประมาณประจำปี จะเห็นว่างบประมาณท่ี สสน. เสนอขอรับจัดสรรนั้น ถูก
ตัดลดในขั้นการพิจารณางบประมาณของสำนักงบประมาณเป็นหลัก และถูกตัดลดในขั้นคณะกรรมธิการ
พิจารณางบประมาณของรัฐสภาเป็นส่วนน้อย  

 
 
 

ภาพที่ 9 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2555-2564 

ภาพที่ 8 เปรียบเทียบคำของบประมาณกับงบประมาณ สสน. ที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2555-2564 
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เมื่อพิจารณาถึงโครงการที่ สสน. เสนอขอและได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562-2564 

(ภาพที่ 11) จะเห็นได้ว่าในปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาภูมิสารสนเทศน้ำระดับตำบลซึ่งเป็น
โครงการใหญ่และได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องได้ดำเนินงานสิ้นสุด ประกอบกับปีงบประมาณ 2563-
2564 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็น
โครงการต่อเนื่องที่มีความสำคัญก็ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยกว่าที่เสนอขอเป็นจำนวนมาก รวมถึง
โครงการใหม่ที่เสนอขอไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในหลายโครงการ ทั้งนี้ นอกเหนือจาก
เหตุผลจากปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ถดถอยและนโยบายการควบคุมการจัดสรร
งบประมาณแก่องค์การมหาชนดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ปัจจัยภายในที่อาจเป็นผลให้ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ลดลง เช่น โครงการที่เสนอขอบางโครงการมีความคล้ายคลึงกันมาก ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของ
การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของโครงการไม่ท้าทาย/ไม่สามารถตอบโจทย์สำคัญใน
ปัจจุบัน โครงการใหม่ที่เสนอขอเป็นโครงการขนาดเล็ก มีจำนวนหลายโครงการ ไม่สามารถแสดงให้เห็น
ผลกระทบ (Impact) ได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อดำเนินงานแล้วประชาชนหรือประเทศจะได้รับประโยชน์อย่างไร 
เป็นต้น 

ทั้งนี้ จากการได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีลดลงต่อเนื่อง สสน. ได้มีความพยายามสร้าง
โอกาสในการได้รับงบประมาณเพิ่มเติมในหลายช่องทาง เช่น การเสนอของบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) แผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล และงบประมาณเงินกู้ ภายใต้
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 รวมถึงหาเงิน
รายได้จากการสร้างเครือข่ายและทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ และภาคเอกชนเพิ่มข้ึน   

จากข้อเท็จจริงและข้อวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านงบประมาณของ สสน. ที่
อาจส่งผลกระทบในหลายด้าน เช่น การดำเนินงานตามภารกิจหลักโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและให้บริการ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติและภารกิจที่เกี่ยวเนื่องอาจบรรลุเป้าหมายล่าช้ากว่าแผนที่ กำหนดไว้ ไม่สามารถ
ให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรผลงาน เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 10 ขั้นตอนหลักการเสนอของบประมาณประจำปี 
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1.3) ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงาน เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่
แน่นอนในอนาคต  

จากเหตุการณ์สถานการณ์การระบาดใหญ่ (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ที่ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องจากปี 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงมีโอกาสเกิดสถานการณ์ความไม่
แน่นอนอ่ืนๆ ในอนาคต ที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจของ สสน. ดังนั้น จึงเป็นประเด็นสำคัญ
ที่ควรนำมาพิจารณาถึงความพร้อมหรือการเตรียมการในแต่ละด้าน ตลอดจนถึงการวิเคราะห์กิจกรรมที่
ควรมีการปรับหรือดำเนินการเพิ่มเติมขึ้น เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการดำเนินงานและการให้บริการ
ของ สสน. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น โดยมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

 

 

ภาพที ่11  โครงการที่เสนอขอและได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
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ด้าน การดำเนินการ 
นโยบาย/แผน • มีแผนบริหารความต่อเนื่อง ที่รองรับการดำเนินงานในเหตุการณ์ต่างๆ 

ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย โรคระบาด การชุมนุมประท้วง/จลาจล  
• มีแผนปฏิบัติการในสภาวะวิกฤตโรคติดต่ออันตรายจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กระบวนการทำงาน • มีการสำรวจกระบวนการทำงานทั่วทั้งสถาบันฯ โดยผลการสำรวจ
พบว่า แต่ละฝ่ายได้กำหนดกระบวนการทำงานและการให้บริการเพ่ือ
รองรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งแล้ว และภาพรวมพบว่าในกรณีที่
ต้องปฏิบัติงานจากนอกสถานที่ตั้ง การดำเนินงานของสถาบันฯ ทั้ง
ภารกิจหลักและสนับสนุนยังคงสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องถึง
ร้อยละ 92  

• มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมผ่านระบบออนไลน์มาก
ขึ ้น เช่น การประชุมสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
เป็นต้น  

• ใช้การอนุมัติ การอนุญาต หรือการให้ความเห็นชอบผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของสำนักงานฯ [@hii.or.th] กรณีปฏิบัติงาน
จากที่บ้าน 

ระบบสนับสนุนการทำงาน • มีการพัฒนาเว็บไซต์สนับสนุนการทำงาน www.hii/or/th/bcp ที่
รวบรวมระบบการทำงานและคู่มือการใช้งานที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน 
เช่น VPN, Cloud Storage, File Sharing, Meeting Program ฯลฯ 
พร้อมทั้งทีม Helpdesk ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถเข้าถึง
และใช้งานระบบงานของสถาบันฯ จากทุกสถานที่ 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ • มีอุปกรณ์ส่วนกลาง เช่น คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ตั้ง 

บุคลากร • ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
นำรูปแบบการทำงานจากที่พักอาศัย (WFH) และการสลับวันทำงาน
มาใช้ในการบริหารจัดการการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ 
จำนวน 163 คน ดังนี้ 
- กลุ่มที่ปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยเต็มรูปแบบ (WFH 100%) จำนวน 

37 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 23  
- กลุ่มที่ปฏิบัติงานตามแผนสลับวันทำงาน จำนวน 126 คน หรือคิด

เป็นร้อยละ 77   

http://www.hii/or/th/bcp
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ด้าน การดำเนินการ 
• มีการทดลอง WFH 100% โดยผู ้ปฏิบ ัต ิงานทั ้งหมดของฝ ่าย

นวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ช่วงวันที ่ 18-29 มกราคม 
2564) จำนวน 34 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 21 

มาตรการสนับสนุน • มีคำสั่ง/ประกาศสถาบันฯ เพ่ือรองรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
- คำสั่งสถาบันฯ เรื่องกำหนดให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน

จากที่บ้านหรือท่ีพักอาศัยเป็นการชั่วคราว  
- คำสั่งสถาบันฯ เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการ

สถาบันฯ เกี่ยวกับการพัสดุ กรณีปฏิบัติงานจากที่บ้านหรือที่พัก
อาศัยเป็นการชั่วคราว 

- คำสั ่งสถาบันฯ เรื ่องการอนุมัติ การอนุญาต หรือการให้ความ
เห็นชอบผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) กรณีปฏิบัติงาน
จากที่บ้านหรือท่ีพักอาศัยเป็นการชั่วคราว 

จะเห็นได้ว่า สสน. มีการดำเนินการในหลายด้านเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานใหม่ (New 
Normal) โดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาเสริมการทำงานมากขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสนับสนุนต่างๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานจากนอกสถานที่ตั้ง ทั้งนี้การที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนมีการ 
WFH  100% นั้น เป็นโอกาสให้เกิดการฝึกฝนทักษะการทำงานผ่านการใช้งานอุปกรณ์ เทคโนโลยี 
ระบบงาน และช่องทางการสื่อสารต่างๆ รวมถึงได้ทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนงานที่ปรับเปลี่ยน 
ระบบการมอบหมายและติดตามงาน ไปจนถึงการสร้างวินัยการทำงาน การจัดแบ่งเวลาทำงาน การแยก
จากบทบาทหน้าที่ที่บ้าน และนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบ ันผู ้ปฏิบัต ิงานส่วนใหญ่ของสถาบันฯ (ร ้อยละ 77) ยังไม่มี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานจากนอกสถานที่ตั้งแบบเต็มรูปแบบ หรือ WFH 100% จึงอาจไม่เห็นถึง
ประเด็นปัญหาที่แท้จริงจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทำงาน ที่จะนำมาสู่การวิเคราะห์และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนหรือสถานการณ์วิกฤติอ่ืนที่อาจเกิดขึ้น
อย่างกะทันหัน ทั้งนี้ เมื่อ สสน. ต้องเผชิญกับสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้การปฎิบัติงานเกิดความ
ล่าช้า ติดขัด ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ผลกระทบต่อการให้บริการแก่หน่วยงาน/บุคคลภายนอก และ
ภาพลักษณ์ของสถาบันฯ โดยรวม 

2) การประเมินความเสี่ยง 

 ดำเนินการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี ่ยง ที ่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของ สสน. โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ให้คะแนน ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไว้ 
5 ระดับ คือ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง และสูงมาก ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์การให้คะแนนโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบ 

ประเด็นที่พิจารณา 
ระดับคะแนน 

1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 =  สูง 5 = สูงมาก 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
หรือข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน (เฉลี่ย) 

5 ปี/ครั้ง  2-3 ปี/ครั้ง 1 ปี/ครั้ง 1-6 เดือน/ครั้ง 
ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี  

1 เดือน/ครั้ง 
หรือมากกว่า   

โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ์ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ความรุนแรงของผลกระทบ 

มูลค่าความเสียหาย < 1 หมื่นบาท 1 – 5 หมื่น
บาท 

5 หมื่นบาท – 
2 แสนบาท 

2 แสนบาท – 1 
ล้านบาท  

> 1 ล้านบาท 

ผลกระทบต่อบุคลากร 
(ความมั่นคง/ปลอดภยั) 

เดือดร้อน 
รำคาญ 

บาดเจ็บ
เล็กน้อย 

ขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน/
บาดเจ็บต้อง

รักษา 

รู้สึกไม่มั่นคงใน
การทำงาน/

บาดเจ็บสาหสั 

ไม่สามารถ
รักษาบุคลากร
ไว้ได้/อันตราย

ถึงชีวิต 

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบต่อการปฎิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมาย 

ไม่มผีลต่อการ
ปฏิบัติงานอย่าง

มีนัยสำคญั 

มีผลกระทบ
เล็กน้อยต่อการ

ปฏิบัติงาน 

มีผลให้การ
ปฏิบัติงาน

ล่าช้า/
หยุดชะงัก  

กระทบต่อการ
บรรลเุป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม 

กระทบต่อการ
บรรลเุป้าหมาย

องค์กร 

ผลกระทบต่อผู้รับบริการ ไม่ได้รับความ
สะดวก 

เพียงเล็กน้อย 

ไม่สะดวกและ
ได้รับบริการ

ล่าช้า 

ไม่สามารถใช้
บริการได ้
ช่ัวคราว 

ไม่พึงพอใจต่อ
บริการที่ได้รับ 

ไม่ยินดใีช้
บริการซ้ำ/
ต่อเนื่อง 

 
ส่วนระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) จะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่าง โอกาสที่จะเกิด

ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร ว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยได้กําหนดเกณฑ์
ไว้ 4 ระดับ ได้แก ่สูงมาก สูง ปานกลาง และตํ่า แสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยงดังนี้ 
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โดยที่  
ระดับความเสี ่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) แบ่ง
พ้ืนที่เป็น 4 ส่วน ซึ่งใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้  

1) ระดับความเสี่ยงตํ่า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง 1 – 5 คะแนน โดยทั่วไปความเสี่ยงใน
ระดับนี้ให้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงาน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นสามารถยอมรับได้
ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพ่ิมเติม 

2) ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง 6 – 10 คะแนน ยอมรับความ
เสี่ยงได้ แต่ต้องมีแผนควบคุมความเสี่ยง  

3) ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง 11 – 16 คะแนน ต้องมีแผนลดความเสี่ยง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงนั้นลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4) ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง 17 – 25 คะแนน ต้องมีแผนลด
ความเสี่ยงและประเมินซ้ำ หรืออาจต้องถ่ายโอนความเสี่ยง 

คณะทำงานบริหารความเสี ่ยงได้ร่วมกันวิเคราะห์โอกาสเกิดความเสี ่ยง และความรุนแรงของ
ผลกระทบในแต่ละประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามเกณฑ์การประเมินดังกล่าว ร่วมกับการพิจารณาความ
เพียงพอของกิจกรรมควบคุมที่ฝ่าย/งานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และนำผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ว่าก่อให้เกิดระดับของความ
เสี่ยงในระดับใด พร้อมทั้งเข้าหารือในรายละเอียดและขอความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้บริหาร เพื่อร่วมพิจารณากลั่นกรองและยืนยันประเด็นความเสี่ยง โอกาสเกิด และผลกระทบ โดยมีผลสรุป
คะแนนการประเมินความเสี่ยงดังนี้  
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ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

 แนวทางควบคุมที่มีอยู ่

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)       
1. ความมั่นคงและ

ยั่งยืนของระบบ
คลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติ 

เนื่องจากระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
เป็นภารกิจหลักท่ีสำคัญของ สสน. 
และหน่วยงานตา่งๆ เริม่มีการพัฒนา
ระบบข้อมลูเป็นของตนเองมากขึน้ 
การจะรักษาความเป็นผู้นำดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจำเป็นตอ้งมี
กรอบทิศทางการพัฒนาท่ีบูรณาการใน
ภาพรวมอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนา
ระบบคลังขอ้มูลฯ ใหส้ามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง เกิดการใช้งานและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

• การพัฒนาและให้บริการของ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติอาจไม่
ตอบโจทย์ความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายในระยะยาว 
และบทบาทการเป็นผู้นำด้าน
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการน้ำของ สสน. 
ถูกลดทอนลง 
 

ภาพลักษณ์องค์กร 2 4 8 • MOU ความร่วมมือระหว่าง สสน. 
และ สพร. ด้านการเปิดเผยข้อมลู
ด้านน้ำ 

• แผนพัฒนา ThaiWater Platform 
• โครงการสร้างมาตรฐานข้อมลูด้าน

น้ำ และต้นแบบระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางด้านนำ้  

• การทบทวนสถานะการเช่ือมโยง
และคณุภาพข้อมลูในระบบ
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาต ิ

• แผนการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานสมาชิกและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

• ความร่วมมือกับภาคเอกชน (เช่น 
SCG, Urban Creature) ในการ
นำเสนอข้อมูลด้านน้ำให้เข้าถึง
ประชาชน 

การปฏิบัติงาน 2 5 10 

ผู้รับบริการ 2 5 10 

ภาพรวม   9 
(ปานกลาง) 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)       
2. การไดร้ับจัดสรร

งบประมาณ
ประจำปลีดลง
ต่อเนื่อง 

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี
ลดลง เนื่องจากสถานะการเงินของ
ประเทศ  และนโยบายการควบคมุการ
จัดสรรงบประมาณแกอ่งค์การมหาชน 

• ภารกิจหลักด้านการพัฒนา
และให้บริการคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติ บรรลเุป้าหมาย
ล่าช้ากว่าแผน 

บุคลากร 5 4 20 • การเสนอของบประมาณผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย  

• การหารายได้โดยการทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร 

ภาพลักษณ์องค์กร 5 3 15 

การปฏิบัติงาน 5 3 15 

สรุปคะแนนการประเมินความเสี่ยง 
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ความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
โอกาสเกิด
ความเสี่ยง 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

 แนวทางควบคุมที่มีอยู ่

 • ไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ  

• ผู้ปฏิบัติงานขาดแรงจูงใจใน
การสร้างสรรผลงาน 

ผู้รับบริการ 5 3 15 • เกณฑ์การกำหนดคา่ธรรมเนียม 
ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ  

• การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค 
(เครื่องปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง
อุปกรณ์ไฟฟ้า ลิฟท์ น้ำประปา)  

• คณะกรรมการควบคุมการใช้
สาธารณูปโภค  

ภาพรวม   16 
(สูง) 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)       
3. ความพร้อมในการ

ใช้เทคโนโลยเีข้ามา
เสรมิการทำงาน
เพื่อรองรับ
สถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนใน
อนาคต 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดใหญ่ 
(Pandemic) ยังคงอยู่อย่างต่อเนือ่ง 
รวมถึงมีโอกาสเกิดสถานการณ์ความ
ไม่แน่นอนอ่ืนในอนาคต ท่ีกระทบต่อ
การปฏิบัติงานตามภารกิจของ สสน. 
จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการปฏิบตัิงาน 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

อาจทำให้การปฎิบตัิงานอาจ
ล่าช้า ติดขัด ไม่เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อ
ผู้รับบริการ และภาพลักษณ์ของ 
สถาบันฯ 

บุคลากร 4 3 12 • แผนบริหารความต่อเนื่อง  
• แผนปฏิบัติการในสภาวะวิกฤตโิรค

ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

• เว็บไซตส์นับสนุนการทำงาน 
www.hii/or/th/bcp 

• คำสั่ง/ประกาศสถาบันฯ เพื่อ
รองรับการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ภาพลักษณ์องค์กร 4 3 12 

การปฏิบัติงาน 4 4 16 

ผู้รับบริการ 4 2 8 

ภาพรวม   12 
(สูง) 

 
 
 
 
 
 

สรุปคะแนนการประเมินความเสี่ยง 
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3) การจัดการความเสี่ยง  
จากการประเมินความเสี่ยงข้างต้น ประเด็นความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงและยั่งยืนของระบบคลังข้อมูล

น้ำแห่งชาติ มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ประเด็นความเสี่ยงเรื่องการบริหารจัดการการเงินของ
สถาบันฯ และความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการทำงานเพ่ือรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนใน
อนาคต มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  นำมาสู่การกำหนดแนวทางตอบสนองความเสี่ยง โดยวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงได้คำนึงถึงคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากหลักการจัดการความเสี่ยง 
ดังนี้  

การยอมรับ (Take) : การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถยอมรับได้ภายใต้การควบคุมที่มีอยู่ ซึ่งไม่ต้อง
ดำเนินการใดๆ อาทิ กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับไม่รุนแรงและไม่คุ ้มค่าที่จะดำเนินการใดๆ ให้ขออนุมัติ
หลักการรับความเสี่ยงไว้และไม่ดำเนินการใดๆ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่จะ
เกิดขึ้น 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) : การลดโอกาสที่จะเกิดขึ้น หรือลดความเสียหาย โดยการ
จัดระบบการควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางส่วนของกิจกรรมหรือโครงการที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็น
ความเสี่ยง เพ่ือให้มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม  

การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate) : ความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับและต้องจัดการ
ให้ความเสี ่ยงนั ้นไปอยู ่นอกเง ื ่อนไขการดำเนินงาน โดยมีว ิธ ีการจัดการความเสี ่ยงในกลุ ่มนี ้ อาทิ  
 การหยุดหรือยกเลิกการดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น  

การถ ่ ายโอนความเส ี ่ ยง (Transfer) : ความเส ี ่ ยงท ี ่ สามารถโอนไปให ้ผ ู ้ อ ื ่ นได ้  อาทิ   
การทำประกันภัย/ประกันทรัพย์สิน กับบริษัทประกัน การจ้างบุคคลภายนอกหรือการจ้างบริษัทภายนอกมา
จัดการในงานบางอย่างแทน เช่น งานรักษาความปลอดภัย  

 ทั ้งนี ้ ประเด็นความเสี ่ยงทั ้ง 3 ประเด็นข้างต้นมีความเสี ่ยงอยู ่ในระดับปานกลางและสูง  
จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธี การลดหรือควบคุมความเสี่ยง และดำเนินการการจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงได้ โดยยึด
หลักความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการกับ
ประโยชน์ที่จะได้รับ โดยรายละเอียดการจัดการและแผนบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
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การจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 
 

ความเสี่ยง วิธีจัดการความเสี่ยง รายละเอียดการจัดการ ทางเลือกที่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบ 
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
1. ความมั่นคงและยั่งยืนของระบบ

คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง • ทบทวนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

สมาชิก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
• กำหนดกรอบและแผนการดำเนินงาน การพัฒนา และการให้บริการ

คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หลัก : สส. 
สนับสนุน : พด. 
นน. กช. ปส. 

 การรับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
 การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)    
2. การได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี

ลดลงต่อเน่ือง 
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง • พิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และรายได้จาก

เงินนอกงบประมาณ โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย/
ภาคเอกชน/การให้บริการ ฯลฯ 

• พิจารณาแนวทาง/มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานเพิ่มเติม 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง หลัก : นย. อน. 
สนับสนุน : ทุกฝ่าย 

การรับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) 
3. ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามา

เสริมการทำงานเพื่อรองรับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคต 

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ไม่ควรหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้   
การลดหรือควบคุมความเสี่ยง • ส่งเสริมให้มีกิจกรรมองค์กรในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง 

• เริ่มการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยใช้ระบบและอุปกรณ์ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน   
• ประเมินความเพียงพอของระบบและอุปกรณ์ และศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีใน

การใช้เทคโนโลยี 

การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ทุกฝ่าย 

 การรับความเสี่ยงไว้เอง ไม่ควรรับความเสี่ยงไว้เอง   
 การถ่ายโอนความเสี่ยง ไม่ควรถ่ายโอนความเสี่ยง   
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แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
แนวทางการควบคุม / 

จัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลสำเร็จที่คาดหวัง ผู้รับผิดชอบ 

ระดับความเสี่ยงที่คาดหวัง 
ภายหลังดำเนินการจัดการความเสีย่ง 

โอกาส/
ความถี่ 

ผลกระทบ /

ความรุนแรง 
คะแนน 
รวม 

ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)       

1. ความมั่นคงและยั่งยืนของ
ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

ปานกลาง 
(9) 

• ทบทวนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางพัฒนา
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานสมาชิก และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

• กำหนดกรอบและแผนการดำเนินงาน การพัฒนา 
และการให้บริการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

ม.ค.-ธ.ค.64 มีแผนพัฒนาคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติท่ีครอบคลุมด้าน
เทคโนโลยี ข้อมูล บริการ 
และการใช้งาน ท่ีพัฒนาขึ้น
บนพื้นฐานคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของผู้รับบริการ
เป็นสำคัญ 

สส. พด. นน. 
กช. ปส. 

1 4 4 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)       
2.การได้รับจัดสรรงบประมาณ

ประจำปีลดลงต่อเน่ือง 
สูง 

(16) 
• พิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้จากงบประมาณ

แผ่นดิน และรายได้จากเงินนอกงบประมาณ โดย
การทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย/ภาคเอกชน/
การให้บริการ ฯลฯ 

• พิจารณาแนวทาง/มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงานเพิ่มเติม 

เม.ย.-พ.ย.64 มีแนวทางในการเพิ่มรายรับ 
และลดค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
ของหน่วยงาน 

นย. อน. ร่วมกับ
ทุกฝ่าย 

2 3 6 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)       
3.ความพร้อมในการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการ
ทำงานเพื่อรองรับสถานการณ์
ความไม่แน่นอนในอนาคต 

สูง 
(15) 

• ส่งเสริมให้มีกิจกรรมองค์กรในการปฏิบัติงานนอก
สถานท่ีตั้ง 

• เริ่มการฝึกปฏิบัติงานจริง โดยใช้ระบบและอุปกรณ์
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน   

• ประเมินความเพียงพอของระบบและอุปกรณ์ และ
ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีในการใช้เทคโนโลยี 

เม.ย.-ส.ค.64 มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในสถานการณ์ไม่
แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต 

ทุกฝ่าย 2 2 4 
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แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 
ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

1. ความมั่นคงและยั่งยืน
ของระบบคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติ 

1.1 ทบทวนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางพัฒนาคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติร่วมกันระหว่างหน่วยงานสมาชิก เพื่อให้เกิดแนวทางการ
ดำเนินงานร่วมกัน 

      

     - ทบทวนสถานะการเชื่อมโยงและคุณภาพของข้อมูลเข้าสู่คลังฯ 
รวมท้ังวิเคราะห์จัดกลุ่มข้อมูลและกลุ่มผู้ใช้งานเบื้องต้น 

ม.ค.-เม.ย. 64 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนาคลังข้อมูล
น้ำแห่งชาติจากหน่วยงานสมาชิกและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำกรอบทิศ
ทางการพัฒนาและการให้บริการคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
ต่อไป 

Working group : สส. 
พด. นน.   

     - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นจากหน่วยงานสมาชิก และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กำหนดให้จัดเป็นประจำทุกปี) 

พ.ค. 64 สส. พด. นน.   

  1.2 กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาและการให้บริการคลังข้อมูลน้ำ
แห่งชาติ 

      

      - สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ พิจารณา Data Strategy, 
Stakeholder Strategy และ Value-Added usage เพื่อต่อยอดการ
พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

มิ.ย.-ก.ย.64 กรอบทิศทางและแผนการดำเนินงานฯ ท่ีครอบคลุมด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างมาตรฐานข้อมูลน้ำ  
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดการข้อมูล ผลิตภัณฑ์
ข้อมูล ระบบการให้บริการ การแสดงผล และการ
ส่งเสริม/ขยายผลการใช้งานในกลุ่มเป้าหมาย 

สส. พด. นน.   

      - จัดทำ Roadmap ของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ และ Workflow 
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ 

ต.ค.-ธ.ค.64   

  1.3 สร้างความรับรู้ผ่านการเผยแพร่การดำเนินงานรูปแบบต่างๆ ในวง
กว้าง และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ลงสู่ระดับพื้นท่ี (กำหนดให้
ดำเนินงานต่อเนื่องตลอดไป) 

มี.ค.-ธ.ค.64 กิจกรรมเผยแพร่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติให้เป็นท่ีรู้จักและ
เกิดการใช้งานในวงกว้าง ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนท่ัวไป 

สส. กช. ปส. (งานส่ือสาร
องค์กร) 

2. การได้รับจัดสรร
งบประมาณประจำปีลดลง
ต่อเนื่อง 

2.1 พิจารณาแนวทางการเพิ่มรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และ
รายได้จากเงินนอกงบประมาณ โดยการทำงานร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่าย/ภาคเอกชน/การให้บริการ ฯลฯ 

      

       - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณท่ี สสน. ได้รับการจัดสรร 
และเงินรายได้นอกงบประมาณย้อนหลัง  

 ก.ค.64  - สรุปกลยุทธ์/แนวทางการเสนอของบประมาณ
ประจำปี 2566 และการหารายได้ 

นย. อน. ร่วมกับทุกฝ่าย 
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ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

       - ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการประมาณการรายได้เงินนอก
งบประมาณ ระยะ 3 ปี (2565-2567) เบื้องต้น 

 ก.ค.64  - ประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ ระยะ 3 ปี 
(2565-67) 
  

  

       - จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือเชิงกลยุทธ์ในการเสนอขอ
งบประมาณประจำปี 2566 และการหารายได้ 

 ก.ค.-ส.ค.64   

       - สรุปกลยุทธ์/แนวทางการเสนอของบประมาณประจำปี 2566 
และการหารายได้ 

 ส.ค.64   

      - จัดทำประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ ระยะ 3 ปี 
(2565-67) 

 ส.ค.64   

  2.2 พิจารณาแนวทาง/มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
เพิ่มเติม 

      

      - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

เม.ย.-ก.ย.64  - กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน 
 - รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานสาธารณูปโภค
รายไตรมาส 
 - มาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคของสถาบันฯ ท่ี
มีการทบทวนและปรับปรุงแล้ว 

อน. 

      - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานสาธารณูปโภครายไตรมาส 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาควบคุม/ลดความสิ้นเปลือง 
(ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส) 

เม.ย.-ต.ค.64   

      - ทบทวนมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคของสถาบันฯ (ตาม
ประกาศสถาบันฯ ท่ี 22/2562 เรือ่ง กำหนดมาตรการควบคุมการใช้
สารารณูปโภคของสถาบันฯ ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2562) (กำหนดให้
ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องทุกปี) 

 พ.ย.64   

3. ความพร้อมในการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการ
ทำงานเพื่อรองรับ
สถานการณ์ความไม่แน่นอน
ในอนาคต 

3.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมองค์กรในการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง       

     - จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง เม.ย.-ก.ค.64 กิจกรรมส่งเสริมฯ นย. ปส. (งานส่ือสาร
องค์กร) 

     - กำหนดมาตรการ/กฎระเบียบเพื่อรองรับแผนการทดสอบการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
 

 เม.ย.64 มาตรการ/กฎระเบียบเพ่ือรองรับแผนการทดสอบการ
ปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 

อน.  
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ประเด็นความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบ 

  3.2 ทดสอบการปฏิบัติงานจริงนอกสถานท่ีตั้ง       
       - กำหนดแผนทดสอบปฏิบัติงานจริงนอกสถานท่ีตั้ง (ระดับฝ่าย)  เม.ย.64  - แผนทดสอบปฏิบัติงานจริงนอกสถานท่ีตั้งของฝ่าย 

 - รายงานสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 
ทุกฝ่าย 

       - ดำเนินการตามแผน  (ระดับฝ่าย)  พ.ค.-ก.ค.64   

       - สรุปผลการดำเนินงาน  (ระดับฝ่าย)  พ.ค.-ก.ค.64   

  3.3 สรุปผลการดำเนินงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (ภาพรวม
องค์กร) 

 ส.ค.64 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

คณะทำงานบริหารความ
เสี่ยง 
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4) การสื่อสาร รายงานและติดตามผล  

เมื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแล้ว  สสน. ดำเนินการเผยแพร่สื่อสารไปยังผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกคนเพ่ือสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
ดำเนินการรายงานและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินงานไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ โดยต้องสอบทานดูว่า วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็
ให้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
พร้อมทั้งไดก้ำหนดระยะเวลาการติดตามผลเป็น 2 ลักษณะ คือ  

4.1)  การติดตามผลเป็นรายครั้ง (Separate Monitoring) ดำเนินการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด เช่น ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นปี เป็นต้น  

4.2)  การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เป็นการติดตามที่รวมอยู่ใน
การดำเนินงานต่างๆ ตามปกติของสถาบันฯ  

5) การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง จะต้องทำสรุปรายงานผลและประเมินผลการบริหารความเสี ่ยง

ประจำปีต่อคณะกรรมการ สสน. เพ่ือให้มั่นใจว่า สสน. มีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือกลไกการควบคุมความเสี่ยงที่ดำเนินการ สามารถลดและควบคุม
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอื่นเพิ่มเติม 
เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หลังมีการจัดการ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมในการดำเนินงาน  

6) การทบทวนการบริหารความเสี่ยง  

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ขั้นตอน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผนงานในการบริหารความเสี่ยงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานจริงเป็นประจำทุกปี 
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ภาคผนวก ก : นิยามความเสี่ยง   

4.2)1. ความเสี่ยง (Risk)  
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน 

และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ
ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การ
ปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ 
(Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์  

4.2)2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor)  
หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ โดยต้อง

ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่
ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง 
โดยปัจจัยเสี่ยงแบ่งได ้2 ด้าน ดังนี้ 

1) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร อาทิ เศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  กฎหมาย  คู่แข่ง  เทคโนโลยี  ภัยธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

2) ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร อาทิ กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้/ ความสามารถของบุคลากร  
กระบวนการทำงาน  ข้อมูล/ ระบบสารสนเทศ  เครื่องมือ/ อุปกรณ ์

4.2)3. ประเภทความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
1) ความเส ี ่ ยงเช ิ งย ุทธศาสตร ์  (Strategic Risk) หมายถ ึ ง ความเส ี ่ ยงท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องกับ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย พันธกิจ ในภาพรวมขององค์กร ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี ่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน หรือการดำเนินงานปกติที่องค์กรต้องเผชิญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ ความเสี่ยงด้านนี้ อาทิ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานโดยไม่มีผังการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
หรือไม่มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและควบคุม
ทางการเงินและการงบประมาณขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผลกระทบการเงินที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก อาทิ ข้อบังคับเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงบประมาณ รวมทั้ง การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม  

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นความ
เสี ่ยงที ่เก ี ่ยวข้องกับประเด็นข้อกฎหมาย ระเบียบ การปกป้องคุ ้มครองผู ้ร ับบริการหรือผู ้ม ีส ่วน  
ได้เสีย การป้องกันข้อมูลรวมถึงประเด็นทางด้านกฎระเบียบอ่ืนๆ 

4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม 

รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
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5.ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) 
ระบบบริหารความเสี ่ยง หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง

กระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของ
ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  ประเมินได้ ควบคุมได้ และ
ตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นสำคัญ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร 

6. ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง  
การดำเนินการบริหารความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นและทำให้

องค์กรสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคและอยู่รอดได้ในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่อาจทำ
ให้องค์กรเกิดความเสียหาย ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการดำเนินการบริหารความเสี่ยง มีดังนี ้

1) เป็นส่วนหนึ่งของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  การบริหารความเสี ่ยงจะช่วย
คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สำคัญ  และสามารถทำ
หน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2) สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยง ซึ่งตั้งอยู่
บนสมมุติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กรรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3) ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยง
จะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความ
เสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงธรรมาภิบาล 

4) เป็นเครื่องมือที ่สำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่
สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจในด้านต่างๆ  เช่น การวางแผนการกำหนดกลยุทธ์ 
การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด และสามารถปกป้องผลประโยชน์ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าแก่องค์กร 

5) ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการ
ตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่
ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน 

6) ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 
และการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง เช่น การใช้ทรัพยากรสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำ
และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงย่อมแตกต่างกัน หรือการเลือกใช้มาตรการแต่ละประเภทย่อมใช้ทรัพยากร
แตกต่างกัน เป็นต้น 
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ภาคผนวก ข : ข้อมลูพื้นฐานของ สสน.  

1. ประวัติความเป็นมา  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงห่วงใยสถานการณ์น้ำของประเทศไทย ได้พระราชทาน

พระราชดำริให้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
แหล่งน้ำร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 
(กปร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยจัดให้มีการพัฒนากลไกการรวบรวมข้อมูลและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการกับปัญหาน้ำของประเทศ เกิดเป็น “โครงการ
ระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย” ขึ้นเมื่อปี 2541 ดำเนินการโดยหน่วย
ปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้อง แล้วสำเนากระจายข้อมูลกลับไปให้หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบใช้ได้จริงในปี 
2545 เกิดเป็นกลไกในการประสานงาน ประกอบการตัดสินใจ และดำเนินการได้  

ในปี 2547 ได้ยกระดับโครงการดังกล่าว จัดตั ้งเป็น “สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร” ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
และการเกษตรโดยเฉพาะ และได้มีการตรา “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
องค์การที่ทำการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และนำเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้องค์การต่างๆ 
นำไปใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการเกษตร ตลอดจนส่งเสริม
ความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนา
ของสถาบันให้ประชาชนและชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล  

ต่อมาเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของสถาบันฯ 
และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ
การเกษตร (องค์การมหาชน) เปลี่ยนเป็น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ ำ (องค์การมหาชน) ใช้ชื่อย่อ 
สสน. และชื่อภาษาอังกฤษเป็น "Hydro - Informatics Institute (Public Organization)" ใช้ชื ่อย่อว่า 
"HII" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์การที่ รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลน้ำและ
ภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อน้ำจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
รวมทั้งให้บริการข้อมูล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของประเทศ รวมถึงทำการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำ 
ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
จัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนาเพื ่อให้หน่วยงานต่างๆ 
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นำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และให้บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล 

2. วิสัยทัศน์ 
            “เป็นคลังข้อมูลและคลังความรู้ที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเกิดการบริหารจัดการน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดขยายผลการใช้งานโดยสร้างและพัฒนาเครือข่าย” 

3. พันธกิจ 
1) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเพ่ิม

ประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 
2) บูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและ

บริหารจัดการน้ำของประเทศ 
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้าน

สารสนเทศทรัพยากรน้ำทั้งในและต่างประเทศ 
4) นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 

และประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ 

4. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อความสำเร็จใน
การดำเนินงานและความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และ 
จุดอ่อน (Weaknesses) และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 
(Threats) ขององค์กร มีดังนี้ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
• เป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ

ด้านทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ 
และมีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง 

• มีตัวอย่างความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำระดับ
ชุมชนและระดับประเทศ   

• บุคลากรมีความคล่องตัวและมีความคิดริเริ่มในงานวิจัย 
มีทักษะความเชี ่ยวชาญและความชำนาญด้านสาร 
สนเทศพร้อมสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  

• มีบุคลากรที ่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และ
บูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• มีความคล่องตัวในการทำงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
ร่วมกำหนดทิศทางขององค์กร 

 
 

• สัดส่วนของบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านที่
รองรับงานวิจัยขั้นสูงยังไม่เพียงพอ  

• บุคลากรที ่สามารถสื ่อสาร/ถ่ายทอดข้อมูลกับ
ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพยังมีจำนวนน้อย 

• การสื่อสารนโยบายและข้อมูลแก่บุคลากรภายใน
องค์กรยังขาดประสิทธิภาพ  

• ความไม่สมดุลระหว่างปริมาณงานกับจำนวน
บุคลากร 

• ระบบการจัดการและพัฒนาบุคลากรไม่ชัดเจน 
และไม่สัมพันธ์กับลักษณะปริมาณงานและเวลา 
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โอกาส ภัยคุกคาม 
• มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ประยุกต์ และ

ขยายผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการน้ำ ทั้งในและต่างประเทศ 

• ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการบูรณา
การและเชื่อมโยงข้อมูลสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

• ร่วมเป็นอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ทั้ง 76 
จงัหวัด และมีเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนกว่า 1,700 
แห่ง ทำให้ทราบประเด็นปัญหาและความต้องการจริง
จากพ้ืนที่ และสามารถนำกลับมาพัฒนาเป็น
โครงการวิจัยที่ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของ
พ้ืนที่  

• นโยบายของรัฐบาลและนานาชาติให้ความสำคัญมาก
ขึ้นต่อมิติความมั่นคงของน้ำ อาหาร และพลังงาน ซึ่ง
สามารถเชื่อมต่อการทำงานและตัวอย่างความสำเร็จ
ของ สสน. รวมทั้งมาตรการทางภาษี  

• การปรับปรุงข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อมโยงเข้า
สู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติยังไม่ทันต่อความ
ต้องการใช้งาน 

• ความสมบูรณ์และคุณภาพของข้อมูลย ังไม่
เพียงพอ และไม่พร้อมต่อการใช้ในงานวิจัย 

• สภาวะเศรษฐก ิจของประเทศและสภาวะ
เศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย และนโยบายการควบคุม
ค่าใช้จ่ายขององค์การมหาชน 

• การเปลี ่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ทำให้การ
ทำงานขาดความต่อเนื่องและไม่ชัดเจน 

 
5. ประเด็นมุ่งเน้น  

แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ สสน. กำหนดประเด็นมุ่งเน้น 4 ด้าน ดังนี้ 

          ประเด็นที่ 1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ
การเพ่ิมประสิทธิภาพคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

ประเด็นที่ 2  การบูรณาการข้อมูล และให้บริการระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ 

ประเด็นที่ 3  การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 

ประเด็นที่ 4 การถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
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6. โครงสรา้งสถาบันฯ 
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อำนาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ มีดังนี้ 
ฝ่าย อำนาจหน้าที่ 

ฝา่ยนวัตกรรมสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ำ 

(๑) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโทรมาตร และเทคโนโลยีการตรวจวัด รวมทั้งติดตั้งและ
บำรุงรักษา 

(๒) วิจัยและพัฒนาระบบแบบจำลองและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพอากาศ 
สถานการณ์น้ำ และภูมิอากาศ 

(๓) รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ 
(๔) พัฒนาเครือข่ายวิจัยด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
(๕) ดำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและงานอื่นๆ ด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(๖) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล (๑) พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและระบบสารสนเทศ บริหารจัดการและให้บริการ 
(๒) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบคลังข้อมูล 
วิทยาการข้อมูล และระบบฐานความรู้ 
(๓) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื ่องมือสำหรับระบบภูมิสารสนเทศและการสำรวจ
ระยะไกล 
(๔) พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
(๕) พัฒนาเครือข่ายวิจัยเทคโนโลยีและดิจิทัลร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
(๖) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน (๑) ประยุกต์ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมของสถาบัน เพื่อสร้างตัวอย่างความสำเร็จ
การจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริในเชิงพื้นที ่
(๒) ถ่ายทอดและขยายผลตัวอย่างความสำเร็จการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริในเชิง
พืน้ที่ ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 
(๓) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทรัพยากรนำ้ 

(๑) ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลน้ำ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีของสถาบัน เพื่อการ
เตรียมความพร้อม  
(๒) วิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
(๓) พัฒนาเครือข่ายการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ 
(๔) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความ
ร่วมมือ และสื่อสารองค์กร 

(๑) ประสานงานการปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ 
(๒) พัฒนาความร่วมมือ เพื่อขยายผล ถ่ายทอดและให้บริการงานวิจัย เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ของสถาบัน 
(๓) ประสานงานความร่วมมือต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบัน 
(๔) สื่อสาร สร้างการรับรู้ และความเข้าใจผลงานของสถาบัน  
(๕) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ฝ่าย อำนาจหน้าที่ 
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (๑) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล และ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถาบัน  
(๒) พัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และบริหารทรัพยากรบุคคล  
(๓) สนับสนุนงานด้านเลขานุการและธุรการของผู้อำนวยการและคณะกรรมการ  
(๔) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ฝ่ายอำนวยการ (๑) ดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และนิติการ  
(๒) อำนวยความสะดวกการใช้ทรัพยากรของอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ รวมทั้งการ

รักษาความปลอดภัย การป้องกันภัย และการระงับอัคคีภัย 
(๓) ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการดำเนินงานภายในของสถาบัน โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามข้อบังคับ
คณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 

 
สำหรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สสน. ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และ ผสสน. ไดแ้ต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง (รายละเอียดโครงสร้างการบริหารความ
เสี่ยงของ สสน. แสดงในบทที่ 3) 
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ภาคผนวก ค : แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

1. แนวทางดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

1.1  แนวทางดำเนินงาน ในการบริหารความเสี่ยงของ สสน. แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 การเริ่มต้นและพัฒนา  
1) กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ สสน. 
2) ระบุปัจจัยเสี่ยง และประเมินโอกาส ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง  
3) วิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินงาน 
4) จัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงของปัจจัยเสี ่ยงที ่อยู ่ในระดับสูง (High) และสูงมาก 

(Extreme) รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับปานกลาง (Medium) ที่มีนัยสำคัญ  
5) สื่อสารทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารความเสี่ยงให้ผู้ปฏิบัติงานของ สสน. รับทราบ 

และสามารถนำไปปฏิบัติได้ 
6) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
7) รายงานสรุปการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
1) ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
2) พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงแต่ละประเภท 
3) ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
4) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

2. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ สสน. 

ผู้อ านวยการ 

ผู้ปฎิบัติงานของ สสน. 

คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย การกำกับดูแล การตัดสินใจ การจัดทำแผน การ
ดำเนินการ การติดตามประเมินผล และการสอบทาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1) คณะกรรมการ   
1) ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของ สสน. 
2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3) ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อระบบและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
4) รับทราบผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

2) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1) เสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันต่อคณะกรรมการ 
2) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง

ควบคุมและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การดำเนินงานของสถาบัน 

3) คณะกรรมการตรวจสอบ 
1) รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการบริหารความ

เสี่ยงของ สสน. 
2) กำกับดูแลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง 

4) ผู้อำนวยการ 
1) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
2) ส่งเสริมและติดตามให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอแผนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะอนุกรรมการ

และคณะกรรมการ 
4) พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

5) หน่วยตรวจสอบภายใน 
1) สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ สสน. 
2) นำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

6) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
7) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอขอความเห็นจากผู้อำนวยการก่อนเสนอต่อ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันฯ 

8) ประสานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการตามมาตรการ/แนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง   

9) รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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7) ผู้ปฏิบัติงานของ สสน. 
1) สนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 
2) ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่ง สสน. 
มีข้ันตอนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยง 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ระบุความเสี่ยง เป็นการระบุเหตุการณ์ใดๆ ทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดย
ต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 

2) ประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3) จัดการความเสี่ยง เป็นการกำหนดมาตรการ หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ และควบคุมความ
เสี่ยงที่สูง (High) และสูงมาก (Extreme) นั้นให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ควรต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าในด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ต้องใช้ลงทุนในการกำหนดมาตรการหรือ
แผนปฏิบัติการนั้นกับประโยชน์ที่จะได้รับด้วย 

4) สื่อสาร รายงานและติดตามผล เป็นการสื ่อสารแผนบริหารความเสี ่ยงไปยังผู ้บริหารและ 
เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผน รายงานและติดตามผลการ
ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารรับทราบและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 
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5) ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงประจำปี เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าองค์กรมีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม เพียงพอ ถูกต้อง และมีประสิทธิผล มาตรการหรือ
กลไกการควบคุมความเสี่ยง (Control Activity) ที่ดำเนินการสามารถลดและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริง
และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องจัดหามาตรการหรือตัวควบคุมอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือให้ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่
หลังมีการจัดการ (Residual Risk) อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

6) ทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหาร ความเสี่ยงใน
ทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ง : คณะอนุกรรมการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

1. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  
สสน. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคำสั่งคณะกรรมการสถาบนัสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ำ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 
องค์ประกอบ 
1) ศาสตราจารย์ ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์   เป็น  ประธานอนุกรรมการ 
2) นายธาดา  เตียประเสริฐ    เป็น  อนุกรรมการ 
3) นายเพิ่มสุข  สัจจาภิวัฒน์    เป็น  อนุกรรมการ 
4) ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์  เป็น  อนุกรรมการ 
5) ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ    เป็น  อนุกรรมการ 
6) หัวหน้างาน งานยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณ  เป็น  เลขานกุาร 

   หน้าที่และอำนาจ 
1) เสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงของสถาบันต่อคณะกรรมการ 
2) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง

ควบคุมและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตการดำเนินงานของสถาบัน 

3) เพื ่อประโยชน์ต ่อการปฏิบัต ิหน้าที ่ ให้อนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงมีอำนาจเชิญ
บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านเข้าร่วมประชุมในการพิจารณาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยให้บุคคลภายนอกดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบของสถาบัน 

4) ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

2. คณะทำงานบริหารความเสีย่ง 

สสน. แต่งตั ้งคณะทำงานบริหารความเสี ่ยง ตามคำสั ่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ที่  
109/2563 และ 111/2563 ลงวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 และ 26 สิงหาคม 2563 โดยมีองค์ประกอบ 
หน้าที่และอำนาจ ดังนี้  
 องค์ประกอบ 

1) นางศรีสุดา  สุขสมาน     เป็น  หัวหน้าคณะทำงาน 
2) นางปิยมาลย์  ศรีสมพร    เป็น  ผู้ทำงาน 
3) นายวรวิทย์  มีสุข     เป็น  ผู้ทำงาน 
4) นางสาวพิณทิพย์ วัชโรทัย    เป็น  ผู้ทำงาน 
5) นางสาวเพ็ญศิริ  ศรัณย์รัฐ    เป็น  ผู้ทำงาน 
6) นายวิชาญ  จินตนะสถิระกุล    เป็น  ผู้ทำงาน 
7) นายสมศักดิ์  ผู้ช่วยรอด    เป็น  ผู้ทำงาน 
8) นางสาวกีรตยา  ขุนทอง    เป็น  ผู้ทำงาน 
9) นางสาวรัชณีวรรณ์  วงษ์ชื่น     เป็น  ผู้ทำงาน 
10) นายนเรศ  เข่งเงิน       เป็น  ผู้ทำงาน 
11) นางสาวเพ็ญนภา เมืองแก้ว    เป็น  ผู้ทำงานและเลขานุการ 



 

แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  
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หน้าทีแ่ละอำนาจ 
1) รวบรวมข้อมูลที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันจากจากเจ้าหน้าที ่หรือ

ผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งที่อยู่ในรูปของเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  รวมถึงการเชิญเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูล 

2) วิเคราะห์บริบททางภารกิจของสถาบันจากข้อมูลตาม 2.1 โดยการพิจารณาผลกระทบที่อาจจะ
เป็นไปได้ต่อภาพความเสี่ยงของภารกิจ  พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงและประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง  
รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง  และรายงานต่อผู้อำนวยการก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงพิจารณาเป็นแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 

3) ประสานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อดำเนินการตามมาตรการ  ระบบหรือ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
ของสถาบัน และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวต่อผู้อำนวยการก่อนการนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงทราบ เป็นรายไตรมาส 

4) ดำเนินการอ่ืนใดตามที่ผู้อำนวยการหรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย 
 


