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รายงานผลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง
ประจ าปีงบประมาณ 2565



Risk 

Management
แผนบริหารความเสี่ยง
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า (องค์การมหาชน)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 ประเด็นความเสี่ยง

1. การได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
ประจ าปีไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของ สสน.

2.จ านวนบุคลากรไมเ่พียงพอต่อภาระงาน
ที่เพิ่มข้ึน

3. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)

Operational Risk

Technology Risk

Financial Risk
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1.ประเดน็การไดร้ับจดัสรรงบประมาณอุดหนนุประจ าปีไมเ่พียงพอตอ่การด าเนนิงานตามเปา้หมายของ สสน.

แผนกิจกรรมตามมาตรการจัดการความเสี่ยง สถานะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  (ณ 30 ก.ย. 2565)

1. สร้างกลยุทธ์ในการหารายได้ เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี และขยายงานให้สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย
1) ก าหนดกรอบแนวทางการท างาน จัดท ากรอบแนวคิดการด าเนินงานแล้ว และประชุมหารือระดับผู้บริหารฝ่าย/หัวหน้า

งาน เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2565 เพื่อให้ความเห็น และร่วมวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้รับบริการ ความต้องการ และกลยุทธ์บริการ/ผลิตภัณฑ์ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างข้ันตอนการเก็บส ารวจข้อมูลจากฝ่าย

2) ส ารวจและเก็บข้อมูลจากฝ่าย

3)  วิเคราะห์ประมวลผล และจัดท า (ร่าง) กลยุทธ์การหารายได้ ต.ค. - พ.ย. 65

อยู่ระหว่างด าเนินการ
4)  ประชุมหารือ (ร่าง) กลยุทธ์การหารายได้ และปรับปรุงตาม  
ข้อเสนอแนะ พ.ย. - ธ.ค. 65

5)  เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ธ.ค. 65
2. แนวทางการบริหารเงินสะสม
1) แผนการบริหารดอกผลจากเงินสะสม ด าเนินการจัดท าแผนการลงทุนแล้ว

2) ทบทวนหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม ทบทวนหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม และเสนอคณะกรรมการ สสน.อนุมัติ 
เม่ือวันท่ี 25 ส.ค. 65

3) แผนการใช้จ่ายเงินสะสม มีหลักเกณฑ์การใช้เงินสะสม และแผนการจัดเก็บเงินสะสม

ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว
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สรุปผลการด าเนนิงาน 



แผนกิจกรรมตามมาตรการจัดการความเสี่ยง สถานะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  (ณ 30 ก.ย. 2565)

3. ควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
1) ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของ

เจ้าหน้าท่ี สสน. ท่ีเร่ิมงานใหม่
ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนของเจ้าหน้าท่ี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 26 สิงหาคม 2565
เป็นต้นไป

2) การป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ซ่ึงถือเป็นโรคติดต่อ
ร้ายแรงตาม ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

• จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (Moderna) ในเข็มท่ี 3, 4 และ 5 แก่บุคลากร
อย่างต่อเน่ือง

• จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ (Run for Health) จ านวน 5 รุ่น มีผู้เข้าร่วม ท้ังสิ้น 280 คน 

3) ลดการพึ่งพางบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐด้วย
การหารายได้มาใช้เป็นงบประมาณบุคลากร

ก.ย. - พ.ย. 65 อยู่ระหว่างการสรุปจ านวนเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าปี 65 มาจัดสรรเป็นเงินสวัสดิการ ประโยชน์
ตอบแทน และประโยชน์เก้ือกูลอ่ืนให้แก่เจ้าหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติงาน  โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการ 
สสน. ในการประชุมเดือน พฤศจิกายน 2565
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ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว

1.ประเดน็การไดร้ับจดัสรรงบประมาณอุดหนนุประจ าปีไมเ่พียงพอตอ่การด าเนนิงานตามเปา้หมายของ สสน.
สรุปผลการด าเนนิงาน 



2.ประเดน็จ านวนบคุลากรไมเ่พยีงพอตอ่ภาระงานทีเ่พิ่มขึน้

แผนกิจกรรมตามมาตรการจัดการความเสี่ยง สถานะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน  (ณ 30 ก.ย. 2565)

1. การวเิคราะหค์วามสมดลุของภาระงานตอ่จ านวนบคุลากร (Workload)
การวิเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธี Full-time Equivalent 
(FTE)

ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี ด้วยวิธี Full-time 
Equivalent (FTE) แล้วเสร็จ

2. เสนอขอขยายกรอบอัตราก าลงั
จัดท าข้อมูลการวิเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีและข้อมูลอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องในการเสนอขอขยายอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี

(เม.ย. - พ.ย. 65) อยู่ระหว่างการน าผลการวิเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี และข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง มาเรียบเรียงและเสนอต่อคณะกรรมการ สสน. ซ่ึงคาดว่าจะ
น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ สสน. พ.ย. 65

3. พัฒนาศกัยภาพบคุลากร รองรับภารกจิทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พร้อมท้ังด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนฯ และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบและให้
ข้อเสนอแนะ

จัดท าแผนพัฒนาเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ แล้วเสร็จ 
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ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว

สรุปผลการด าเนนิงาน 



3.ประเดน็ภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat)

แผนกิจกรรมตามมาตรการจดัการความเสีย่ง
ระยะเวลา
ด าเนนิการ

ผลการด าเนนิงาน  (ณ 30 ก.ย. 2565)

1. ทบทวนและฝึกซ้อมแผนกู้คืนจากความเสียหาย Disaster Recovery Plan: DRP

1. วางแผนการด าเนินงาน
วางแผนการปฏิบัติในการปรับปรุง DR Site, แผน DRP และ
การทดสอบ

2. ปรับปรุงระบบ Disaster Recovery Site จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม และย้ายเคร่ืองคอมเตอร์แม่ข่ายไปติดตั้ง 
พร้อมท้ังปรับปรุงระบบ Private Cloud ให้พร้อมใช้งานแล้ว

3. ปรับปรุุงแผนกู้คืนจากความเสียหาย ด าเนินการปรับปรุงแผนการกู้คืนจากความเสียหายเสร็จ
เรียบร้อย

4. ฝึกซ้อมแผนกู้คืนจากความเสียหาย ปรับแผนด าเนินงาน
(เดิม ส.ค. 65) เน่ืองจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง จึงปรับ

แผนการฝึกซ้อมเป็นช่วง พ.ย.–ธ.ค. 655. สรุปผลการฝึกซ้อม และทบทวนแผนกู้คืนจากความเสียหาย ปรับแผนด าเนินงาน
(เดิม ก.ย. 65)

ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว
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สรุปผลการด าเนนิงาน 



แผนกิจกรรมตามมาตรการจดัการความเสีย่ง สถานะการด าเนนิงาน ผลการด าเนนิงาน  (ณ 30 ก.ย. 2565)

2. ด าเนินตามมาตรการตามประมวลแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ส าหรับ
หน่วยงาน  ของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานส าคัญทางสารสนเทศ พ.ศ. 2564 ให้ครบถ้วน

1. จัดท าแผนการตรวจสอบด้านการรักษาความ ม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ด าเนินการวางแผนการปฏิบัติส าหรับปีงบประมาณ 2566 แล้วเสร็จ

2. ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ ด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัย
ไซเบอร์ โดยประเมินจากผลการวิเคราะห์ Network Traffic Log 
จากโครงการ ThaiCERT Government Monitoring System

3. จัดท าแผนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ ต.ค. - พ.ย. 65 อยู่ระหว่างด าเนินการ
3. ติดตามเทคโนโลยีท่ีใช้แฮกข้อมูลและใช้ป้องกันในเหตุการณ์ท่ีส าคัญๆ เพื่อเป็นกรอบความรู้ในอนาคต
ศึกษา ติดตามเทคโนโลยีท่ีใช้ในการแฮกข้อมูล และเหตุการณ์ส าคัญๆ รวมท้ัง
ด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ

• ศึกษาเทคโลยีและวิธีการโจมตีท่ีมีแนวโน้มท่ีจะถูกน ามาใช้งาน 
• คาดการณ์การโจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อใช้ในการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันต่อเหตุการณ์โจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยอ้างอิง
จาก ThaiCERT และรายงาน Threat Intellligence Index ของ 
IBM
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ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว

ด าเนินการแล้ว

3.ประเดน็ภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Threat)
สรุปผลการด าเนนิงาน 


