
แผนบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน กองทุนบริหารเงินกู้เพ่ือการปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2560

ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 
(L)

ผลกระทบ 
(I)

L x I
ทางเลือก 

4T
รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน์ L I L x I

Treat ประสานกับธนาคารพาณิชย์
ล่วงหน้าก่อนรอบการลงทุน 
เพ่ือให้ธนาคารทราบแผนการ
ลงทุนของ กปพ. และสามารถ
จัดเตรียมแผนการใช้เงินท่ี
สอดคล้องกับช่วงเวลาการ
ลงทุนของ กปพ.

คงเดิม ลดความ
เส่ียงจากการ
ไม่มีธนาคาร

เข้าร่วม
ประมูล

Take มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

การจัดท านโยบาย กรอบ
การลงทุนและกลยุทธ์
การลงทุน

การอนุมัตินโยบาย กรอบการ
ลงทุน และกลยุทธ์การลงทุน
รายปีล่าช้ากว่าก าหนด

ปัจจัยภายนอก 
ไม่สามารถจัดประชุม
คณะท างานท่ีปรึกษาการ
ลงทุนและคณะกรรมการได้
ภายในเวลาท่ีก าหนด
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้า

O, C 1. ผิดระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนฯ ว่าด้วยการลงทุน
2. นโยบายและกรอบการลงทุนไม่
พร้อมส าหรับการบริหารเงิน

1. จัดท านโยบายและกรอบการ
ลงทุนล่วงหน้าและเสนอ
คณะกรรมการกองทุนฯ ก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณใหม่
2. มีการก าหนดกรอบระยะเวลา
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีอย่าง
ชัดเจน

1 
(L2)

4 1x4 ปานกลาง
(R2)

การก ากับติดตามการ
ลงทุน

การลงทุนไม่เป็นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทุนท่ีก าหนด

ปัจจัยภายนอก
ราคาตลาดเกิดความ
เปล่ียนแปลงส่งผลให้สัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตาม
กรอบท่ีก าหนด

 F, O, C ผิดระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ
 ว่าด้วยการลงทุน

1. ก าหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์
รายงานผลการลงทุนทุกส้ินวัน โดย
 กปพ. ตรวจข้อมูล ผู้บริหาร
สินทรัพย์ควบคู่กับผู้รับฝาก
ทรัพย์สิน 
2. หากสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไป
ตามกรอบนโยบาย กปพ. 
ก าหนดให้ผู้บริหารสินทรัพย์ 
รายงาน กปพ. ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และ กปพ. จะ
รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนฯ
 ทราบ ภายใน 7 วัน โดยผู้บริหาร
สินทรัพย์ต้องด าเนินการแก้ไข
ภายใน 30 วัน
3. ปรับลดวงเงินท่ีจะจัดสรรในรอบ
ต่อไป
4. ยกเลิกสัญญา และชดเชย
ค่าเสียหาย

2 
(L3)

2 2x2 ปานกลาง
(R3)

1x4
(ปานกลาง)

3
(L3)

4 3x4 สูง
(R1)

ภายใน 
ก.ย. 60

ฝ่าย
เลขานุการ

คณะ
ท างานฯ

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน
ระดับความเส่ียง พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมใน

ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การคัดเลือกธนาคารเพ่ือ
ฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 
กปพ. ลงทุน
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าท าให้
ธนาคารย่ืนประมูลเงินฝาก
ไม่ทัน

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมด
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ
 ซ่ึงอาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่า
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจหลัก:
1. บริหารจัดการเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ
2. ช าระคืนเงินต้นและผลตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลังได้ครบถ้วนและทันตามก าหนดเวลา
3. พัฒนาศักยภาพของกองทุนอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย:
1. เพ่ือบริหารเงินท่ีได้รับจากการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะตามมาตรา 24/1 และการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศตามมาตรา 25/1 ของพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551
2. เพ่ือลดต้นทุนการกู้เงินล่วงหน้าเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีสาธารณะและการกู้เงินเพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหน้ีในประเทศให้น้อยท่ีสุด โดยรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยของเงินต้นและผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุน
3. เพ่ือให้การลงทุนของกองทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดยค านึงถึงการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต่ า มีความม่ันคงสูงและสามารถช าระคืนหน้ีได้ครบถ้วนและทันตามเวลา

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)



ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 
(L)

ผลกระทบ 
(I)

L x I
ทางเลือก 

4T
รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน์ L I L x I

1x4
(ปานกลาง)

3
(L3)

4 3x4 สูง
(R1)

ภายใน 
ก.ย. 60

ฝ่าย
เลขานุการ

คณะ
ท างานฯ

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน
ระดับความเส่ียง พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมใน

ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การคัดเลือกธนาคารเพ่ือ
ฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 
กปพ. ลงทุน
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าท าให้
ธนาคารย่ืนประมูลเงินฝาก
ไม่ทัน

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมด
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ
 ซ่ึงอาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่า
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)

การจัดท าแผนค่าใช้จ่าย
ประจ าปีและการเบิก
จ่ายเงิน

แผนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ประจ าปีไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้

ปัจจัยภายนอก 
นโยบายภาครัฐ มีการ
เปล่ียนแปลงระหว่างปี
ปัจจัยภายใน 
แผนการด าเนินงานของ
กองทุนมีการเปล่ียนแปลง
ระหว่างปี

O, S ท าให้คะแนนตัวช้ีวัดย่อยการ
ด าเนินงานด้านแผนการเบิกจ่าย
ของกองทุนฯ ถูกปรับลดสูงสุด 
0.35 คะแนน ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายภาพรวมการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของกองทุนฯ ท่ีก าหนด
ไว้ระดับคะแนนเต็ม 5 คะแนน

1. มีการติดตามผลและประมาณ
การการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดเป็น
ประจ าทุกเดือน
2. มีการปรับปรุงข้อมูลแผนการ
เบิกจ่ายของกองทุนฯ ในระบบ 
CFO ท่ีใช้ประเมินตัวช้ีวัดผลการ
เบิกจ่ายของกองทุนฯ ให้ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงเป็นประจ าทุกเดือน

1
(L1)

2 1x2 ต่ า
(R4)

การบันทึกบัญชีและการ
จัดท ารายงานทางการเงิน

การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตาม
หลักการบัญชีภาครัฐ

ปัจจัยภายนอก 
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐท่ี
เปล่ียนแปลงไป
ปัจจัยภายใน 
บุคลากรขาดความรอบคอบ
ในการบันทึกบัญชี

O ท าให้การจัดท ารายงานทางการ
เงินไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี
ภาครัฐ ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิง
นโยบายในการด าเนินงานของ
กองทุน และงบการเงินอาจไม่ได้
รับการรับรองจากส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

1. มีการศึกษามาตรฐานและแนว
ปฏิบัติทางบัญชีจากกรมบัญชีกลาง
อยู่เสมอ 
2. งบการเงินมีการสอบทานตาม
สายงานการบังคับบัญชาและการ
สอบทานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
 สบน.

1
(L3)

3 1x3 ต่ า
(R5)

การจัดหาและดูแลพัสดุ
ครุภัณฑ์

คุรุภัณฑ์ของ กปพ. สูญหาย ปัจจัยภายนอก
- อัคคีภัย
ปัจจัยภายใน 
- มีการเคล่ือนย้ายโดยไม่แจ้ง
ผู้รับผิดชอบ 
- ถูกขโมย
- การบันทึกทรัพย์สินไม่เป็น
ปัจจุบัน

O ไม่มีสินทรัพย์ส าหรับใช้งานส่งผล
ให้การท างานไม่บรรลุตามแผนท่ี
ก าหนดไว้ และต้องถูกการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบวินัยตามกฎ/ระเบียบ

1. มีการจัดท าทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
2. มีการตรวจสอบจ านวนสินทรัพย์
เป็นประจ าทุกปี
3. มีการรายงานผลการตรวจสอบ
ให้ผู้จัดการกองทุนฯ ทราบเป็น
รายปี
4. มีกระบวนการในการติดตามการ
รับผิดตามระเบียบ

1
(L3)

3 1x3 ต่ า
(R6)

Treat จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ 
กปพ. และน าเสนอแผน
ยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้
คณะกรรมการฯ พิจารณา

คงเดิม บุคลากร
ได้รับการ
พัฒนาตรง
ตามความ

ต้องการและ
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์

Take ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี

คงเดิม บุคลากร
ได้รับการ

พัฒนาแต่ไม่
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

การเตรียมการเพ่ือ
รองรับการแก้ไขกฎหมาย
ใหม่

ไม่สามารถลงทุนหรือท า
ธุรกรรมตามกรอบกฎหมาย
ใหม่ได้

ปัจจัยภายใน
1. ระเบียบ/ประกาศท่ี
เก่ียวข้องกับการลงทุน ยังไม่
มีการปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับกฎหมายใหม่
2. กรอบการลงทุน/ กลยุทธ์
และแผนการลงทุน ยังไม่มี
การปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่

O ด้านการเงิน : ท าให้ กปพ. เสีย
โอกาสในการลงทุนท าธุรกรรม
บางประเภทภายใต้กรอบการ
ลงทุนตามร่างกฎหมายใหม่

1. จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action 
Plan) ส าหรับเตรียมการรองรับ
การแก้ไขกฎหมายใหม่ให้ชัดเจน
2. ก าหนดเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
และกรอบระยะเวลาในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
(Action Plan) ให้ชัดเจน

1
(L1)

1 1x1 ต่ า
(R8)

1x4
(ปานกลาง)

5 
(L3)

4 5x4 สูงมาก
(R7)

มี.ค. - ก.ย.
 60

คณะ
ท างานฯ

ท่ี
รับผิดชอบ

ด้านบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาไม่
ตรงตามความต้องการ หรือไม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ 
กปพ.

ปัจจัยภายนอก
- มีการเปล่ียนแปลง
นโยบาย/องค์ความรู้ต่างๆ 
ส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานของ กปพ. เช่น 
กฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น
ปัจจัยภายใน
- ไม่มีแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล
- บุคลากรท่ีดูแลด้าน HR มี
จ ากัด

S, O บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจใน
งานท่ีจะต้องปฏิบัติส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน/ภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. มีการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ าปี และมีการ
ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
สม่ าเสมอ
2. มีการสอนงานภายในเพ่ือให้
บุคลากรปฏิบัติงานทดแทนกันได้
ในสายงานท่ีมีบุคลากรจ ากัด เช่น 
สายบัญชี



ส่วนท่ี 2: เป้าหมาย

โอกาส 
(L)

ผลกระทบ 
(I)

L x I
ทางเลือก 

4T
รายละเอียดการจัดการ ต้นทุน ผลประโยชน์ L I L x I

1x4
(ปานกลาง)

3
(L3)

4 3x4 สูง
(R1)

ภายใน 
ก.ย. 60

ฝ่าย
เลขานุการ

คณะ
ท างานฯ

ระดับความเส่ียงท่ี
คาดหวัง

ผลการด าเนินงาน
ระดับความเส่ียง พิจารณาการจัดการเพ่ิมเติมใน

ปีถัดไปหากยังอยู่ในระดับ
สูงมาก สูง (ถ้าจ าเป็น)

การคัดเลือกธนาคารเพ่ือ
ฝากเงิน

ไม่สามารถคัดเลือกธนาคาร
เพ่ือฝากเงินได้

ปัจจัยภายนอก 
- ไม่มีธนาคารเข้าร่วมเสนอ
อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
- ธนาคารไม่มีความต้องการ
ระดมเงินฝากในช่วงเวลาท่ี 
กปพ. ลงทุน
ปัจจัยภายใน 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานล่าช้าท าให้
ธนาคารย่ืนประมูลเงินฝาก
ไม่ทัน

S, F กปพ. ต้องมอบเงินลงทุนท้ังหมด
ให้ผู้บริหารสินทรัพย์บริหารจัดการ
 ซ่ึงอาจได้รับผลตอบแทนท่ีต่ ากว่า
การลงทุนโดยมีการฝากเงินบางส่วน

มอบเงินให้ผู้บริหารสินทรัพย์
บริหารจัดการท้ังหมด

การควบคุมปัจจุบัน
(ลดปัจจัยเส่ียง หรือ ลดผลกระทบ)

ระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ Risk Profile
[สูงมาก สูง

ปานกลาง ต่ า]

มาตรการจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ส่วนท่ี 1: แผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ส่วนท่ี 3 : การติดตามและประเมินผล ณ ส้ินปีงบประมาณ

ข้ันตอนงานส าคัญ
ท่ีต้องควบคุม

ความเส่ียง
ปัจจัยเส่ียง

(ปัจจัยภายใน-ภายนอก)

ประเภท
ความเส่ียง
[S O F C]

ผลกระทบ
(การเงิน ช่ือเสียง ความม่ันคง

ปลอดภัย การบรรลุภารกิจส าคัญ)

การจัดท าสัญญา ไม่สามารถจัดท าร่างสัญญาให้
แล้วเสร็จตามกรอบเวลาท่ี
ก าหนด

ปัจจัยภายนอก 
คู่สัญญาอีกฝ่ายไม่เห็นชอบ
กับเน้ือหาของร่างสัญญา     
ปัจจัยภายใน 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท า
ร่างสัญญาล่าช้า

C มีการลงนามในสัญญาประเภท
ต่าง ๆ ล่าช้ากว่ากรอบเวลาท่ี
ก าหนดไว้

1. ก าหนดข้ันตอนและกรอบเวลา
ในการจัดท าสัญญาอย่างละเอียด
และชัดเจน               
2. ประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้ทราบถึง
สถานะในการด าเนินการและ
เตรียมการจัดท าสัญญา

1
(L2)

2 1x2 ต่ า
(R9)

การบริหารสัญญาให้
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไว้

กปพ. ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญา

ปัจจัยภายนอก 
คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญา
หรือฟ้องรัองให้ปฏิบัติตาม
สัญญา           
ปัจจัยภายใน 
ขาดการก ากับการปฏิบัติตาม
สัญญาอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเน่ือง

C กปพ. อาจต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ดังน้ี             
1. รายงานกรอบการลงทุนทุกส้ิน
วัน และรายงานกรอบความเส่ียง
ทุกเดือน เสนอเลขานุการ
คณะท างานฯ         
2. รายงานผลการลงทุนเม่ือส้ิน
รอบการลงทุนเสนอผู้จัดการฯ

1
(L2)

2 1x2 ต่ า
(R10)

1. ประสานกับ สบน. เพ่ือขอ
ใช้ข้อมูล Backup ร่วมกันเพ่ือ
ลดต้นทุน

คงเดิม

2. เช่าการส ารองข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก

2 TB 
18,000 
บาท/
เดือน

Take จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External 
Harddisk

คงเดิม -

Transfer ไม่สามารถถ่ายโอนความเส่ียงได้ - -

Terminate ไม่สามารถยกเลิกกระบวนงานน้ี - -

ภายใน 
ก.ย. 60

คณะ
ท างานฯ

ท่ี
รับผิดชอบ
ด้าน IT

1x4
(ปานกลาง)

3
(L2)

4 3x4 สูง
(R11)

Treat ลดความ
เส่ียงในการ
สูญหายของ

ข้อมูล

การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) มาใช้
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

ข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
สูญหาย

ปัจจัยภายนอก 
มีบุคคลภายนอก Hack ข้อมูล
ปัจจัยภายใน               
- ระบบ IT ไม่มีระบบการ
ส ารองข้อมูล               
- เจ้าหน้าไม่ได้ใช้ความ
ระมัดระวังท่ีเพียงพอ

O ท าให้การปฏิบัติงานต้องล่าช้า
หรือไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในงาน
น้ัน ๆ จัดเก็บข้อมูลไว้ใน External
 Harddisk


