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รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง
ประจ าปีงบประมาณ 2564



แผนกิจกรรมหลัก แผนกิจกรรมย่อย สถานะงาน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ทบทวนการด าเนินงานและ
ก าหนดแนวทางพฒันา
คลังข้อมลูน ้าแหง่ชาติ
ร่วมกันระหวา่งหน่วยงาน
สมาชกิ  เพื่อให้เกิดแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน

ทบทวนสถานะการเชือ่มโยงและคณุภาพของ
ข้อมูลเข้าสู่คลังฯ รวมท้ังวิเคราะห์จดักลุ่ม
ข้อมูลและกลุม่ผู้ใชง้านเบือ้งตน้

• ด าเนินการทบทวนบัญชีข้อมูลและสถานการณ์เช่ือมโยง ข้อมูลเข้า
สู่คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติแล้วเสร็จ

• เล่ือนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติงานคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะคลี่คลาย เนื่องจากจ าเป็นต้องมี
การพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นโดยตรงระหว่างหน่วยงาน จึงจะ
เกิดผลดีมากกว่าการจัดงานแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้มี
การประสานงานเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานสมาชิกเกี่ยวกับ
การใช้งานคลังข้อมูลฯ แล้ว

Working 
group : สส. 
พด. นน. 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเหน็จาก
หน่วยงานสมาชกิ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สส. พด. นน. 

ก าหนดกรอบทิศทางการ
พัฒนาและการใหบ้ริการ
คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สรุปผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
พิจารณา  Data Strategy,  Stakeholder  
Strategy  และ  Value-Added usage เพื่อ
ต่อยอดการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

• รอด าเนินการภายหลังการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติงานคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 

สส. พด. นน. 

จัดท า Roadmap ของคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
และ Workflow ท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการ

สส. พด. นน. 

สร้างความรับรู้ผ่านการเผยแพร่การด าเนินงานรูปแบบต่างๆ ในวงกว้าง 
และส่งเสริมใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ลงสูร่ะดบัพื้นที่ (ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง)

• จัดกิจกรรมเผยแพร่คลังข้อมูลน ้าแห่งชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กราฟิก,Live สื่อสารผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์, แจ้ง
เตือนสถานการณ์จากการใช้งานระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ 
จัดอบรมเผนแพร่การใช้งานระบบคลังข้อมูลน ้าแห่งชาติ

สส. กช. ปส. 
(งานสื่อสาร
องค์กร)
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(ด าเนินการแล้ว)

(ด าเนินการแล้ว)

(รอด าเนินการ)

(รอด าเนินการ)

ประเด็น : ความมั่นคงและย่ังยืนของระบบคลังข้อมูลฯสรุปผลการด าเนินงาน



แผนกิจกรรมหลัก แผนกิจกรรมย่อย สถานะการ ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาแนวทางการเพิม่
รายไดจ้ากงบประมาณ
แผ่นดิน และรายไดจ้ากเงิน
นอกงบประมาณ

รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูงบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร และเงินรายได้นอก
งบประมาณย้อนหลัง 

• จัดประชุมผู้บริหารเพื่อหารือเชิงกลยุทธ์ในการเสนอโครงการ
ของ สสน. เพื่อของบประมาณประจ าปี 2566 และการหารายได้
โดยเน้นการบูรณาการระหว่างฝ่าย

• สรุปโครงการท่ีจะเสนอของบประมาณประจ าปี 2566 เบ้ืองต้น
• วางแนวทางการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย/เอกชน
• จัดท าประมาณการรายได้เงินนอกงบประมาณ ระยะ 3 ปี 
(2565-2567)

นย. อน.

ประชุมระดมสมองผู้บริหารเพื่อหารือเชิง
กลยุทธ์ในการเสนอโครงการเพือ่ขอ
งบประมาณประจ าป ี2566 และการหารายได้
ด าเนินการประมาณการรายไดเ้งนินอก
งบประมาณ ระยะ 3 ปี

นย. อน. 
ร่วมกับทุก
ฝ่าย

พิจารณาแนวทาง/
มาตรการประหยดั
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
เพิ่มเติม

รณรงค์สร้างความตระหนักถึงการประหยัด
พลังงานและทรัพยากร

• จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (โปรเตอร์) เพื่อสื่อสารให้คนภายในและ
ภายนอกองค์กร ท่ีใช้บริการงานอาคาร สถานท่ีและยานพาหนะ 
รู้คุณค่าของทรัพยากรและช่วยกันประหยัดพลังงาน 

อน.

รวบรวมและวิเคราะหข์อ้มลูการใชง้าน
สาธารณปูโภค เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาควบคุม/ลดความสิ้นเปลือง

• รวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน
สาธารณูปโภครายไตรมาส

ทบทวนมาตรการควบคมุการใช้
สาธารณปูโภคของสถาบันฯ (ด าเนินงานเม่ือ
สิ้นปีงบประมาณ)

• มีการทบทวนมาตรการควบคุมการใช้สาธารณูปโภคของ สสน. แล้ว 
พบว่า มีความเพียงพอส าหรับควบคุมการใช้งานสาธารณูปโภค
(ข้อมูล ณ มี.ค.64) และจะทบทวนทุกสิ้นปีงบประมาณ3

(ด าเนินการแล้ว)

(ด าเนินการแล้ว)

(ด าเนินการแล้ว)

(ด าเนินการแล้ว)

(ด าเนินการแล้ว)

ประเด็น : การได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีลดลงต่อเนื่องสรุปผลการด าเนินงาน



แผนกิจกรรมหลัก แผนกิจกรรมย่อย สถานะการด าเนินงน ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมองคก์ร
ในการปฏิบตังิานจากที่บา้น
เต็มรูปแบบ

จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ความรู้การ
ปฏิบัติงานจากท่ีบ้านแบบเต็มรูปแบบ

ส่งเสริมกิจกรรม WFH ของเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น HII Chanel, Infographic, การจัดอบรมการ
ใช้งาน software การประชุมออนไลน์ ฯลฯ รวมท้ังสร้างสื่อ
เรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็น แนวทางการปฏิบัติเม่ือ WFH เป็นต้น

นย. ปส. 
(สื่อสารองค์กร)

ก าหนดมาตรการ/กฎระเบียบเพื่อ
รองรับแผนการทดสอบการ
ปฏิบัติงานจากท่ีบ้าน

มีมาตรการ/กฎระเบียบเพื่อรองรับการ WFH อน.

ทดสอบการปฏิบตังิานจริง ก าหนดแผนทดสอบปฏิบัติงานจริง
ด าเนินการตามแผน และติดตามผล

ด าเนินการปฏิบัติงาน WFH เต็มรูปแบบ 
- ฝ่าย นน. (ก.พ.64)
- ทุกฝ่าย   (ก.ค.-ก.ย.64)

ทุกฝ่าย

สรุปผลการด าเนนิงาน 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในภาพรวมองค์กร

ประมวลผลการด าเนินงานของทุก
ฝ่ายและจัดท าสรุปภาพรวมปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป

คณะท างาน
บริหารความ

เสี่ยง
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(รอด าเนินการ)

(รอด าเนินการ)

(รอด าเนินการ)

(รอด าเนินการ)

ประเด็น : ประเด็นความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการท างาน 
เพื่อรองรับสถานการณ์ความไม่แน่นอนในอนาคต

สรุปผลการด าเนินงาน


