
 
 
 
 
 

แผนแม่บทสารสนเทศ 
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                หน้า 
ส่วนที่ ๑  บททั่วไป 

๑.๑ หลักการและเหตุผล        ๑ – ๑ 
๑.๒ แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ๑ – ๒ 
      พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ก่อนทบทวน)       

ส่วนที่ ๒  กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
 ๒.๑ ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนฯ    ๒ – ๑ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
 ๒.๒ โครงการภายใต้แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ๒ – ๓ 
 ๒.๓ ผลการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนการด าเนินงาน  ๒ – ๖ 
  ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๑ สถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนการป้องกัน    ๓ – ๑ 
  และปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน 
 ๓.๒ การจัดเก็บข้อมูลและการท ารายงานเพื่อเสนอแก้ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา  ๓ – ๓ 
 ๓.๓ สถานภาพบุคลกร         ๓ – ๓ 
 ๓.๔ สถานภาพปัจจุบันในการด าเนินงานด้านสารสนเทศของกองทุนฯ   ๓ – ๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค   ๓ – ๘ 
ส่วนที่ ๔  แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 
 ๔.๑  วสิัยทัศน์         ๔ – ๑ 
 ๔.๒  พันธกิจ          ๔ – ๑ 
 ๔.๓  เป้าประสงค ์         ๔ – ๑ 

 ๔.๔  ยุทธศาสตร ์         ๔ – ๑ 
ส่วนที่ ๕  การบริหารจัดการและติดตามประเมินผลแผนแม่บทสารสนเทศ 
 ๕.๑  การบริหารจัดการ        ๕ – ๑ 
 ๕.๒  การติดตามประเมินผล        ๕ – ๑ 
 



สารบัญ (ต่อ) 
            หน้า 
 
ส่วนที่ ๖  สรุปยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผน  ๖ – ๑ 
   พัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง          

ส่วนที่ ๗  สรุปโครการ/กิจกรรมหลัก      
   ๗.๑  สรุปโครงการ/กิจกรรม        ๗ – ๑ 
   ๗.๒  การล าดับความส าคัญของโครงการ       ๗ – ๕ 

ส่วนที่ ๘  แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑      ๘ – ๑ 
 



 

  

ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป ๑ - ๑ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๙/๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินด้านต่าง ๆ ได้แก่ สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี 
การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ  ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในการ
ด าเนินการนั้น ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่และการให้ข้อมูล
ข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษา การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการด าเนินการเพ่ือสนับสนุน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การด าเนินกิจการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน การด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะด าเนินงาน
ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘  และระเบียบ ประกาศ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริหารงานโดย
คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี
กรมบัญชีกลางเป็นผู้ท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนด้านต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด  

 ในปีบัญชี ๒๕๖๐ กรมบัญชีกลางได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน
ขึ้นเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาและบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเลขาธิการ ปปง. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ระหว่างกรมบัญชีกลางกับกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นชอบกรอบ
หลักเกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน ๔ ด้าน ประกอบด้วย 
๑) ด้านการเงิน ๒) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านการปฏิบัติการ และ ๔) ด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน โดยในด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๔ การบริหารจัดการสารสนเทศ 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ซึ่งก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ พิจารณาจาก
การจัดท า/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่างครบถ้วน และการจัด
ให้มีแผนปฏิบัติการสารสนเทศที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มีโครงสร้างทุนหมุนเวียน 
(หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงาน/ฝ่ายของต้นสังกัดทุนหมุนเวียน
สามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้แต่ต้องสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความ



 

  

ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป ๑ - ๒ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ และต้องสรุปแผนปฏิบัติ
การสารสนเทศที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ๒) การบริหารจัดการสารสนเทศ 
พิจารณาจากการจัดให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุน
หมุนเวียน 

เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปตามกรอบ
หลักเกณฑ์ทีก่รมบัญชีกลางก าหนด กองทุนฯ จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศที่มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๔) ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ทีส่ าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทุนฯ ได้อย่างครบถ้วน 
และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการสารสนเทศที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑) แผนงาน/โครงการ ๒) 
เป้าหมาย ๓) ขั้นตอนการด าเนินงาน ๔) ระยะเวลา ๕) งบประมาณ ๖) ผู้รับผิดชอบ ๗) การจัดกลุ่มและล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ๘) ตัวชี้วัดที่แสดงความส าเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบถ้วนทุกแผนงาน/
โครงการที่ด าเนินการ 

๑.๒ แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
  (ก่อนทบทวน) 

 แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑) วิสัยทัศน์ (Vision) :  ส่งเสริมและสร้างสรรค์สารสนเทศที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ๒) พันธกิจ :     
๑) ระบบสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ 
๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน 
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีศักยภาพ

และมีความพร้อมที่จะร่วมพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศ 

 ๓) เป้าประสงค์ : 
๑) ระบบสารสนเทศกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการกองทุน สามารถรองรับภารกิจและตอบสนองนโยบายได้อย่างเพียงพอ 
๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานและมีความชัดเจนทั้งด้าน แผนงาน โครงการ และ

งบประมาณ ตลอดจนมีความต่อเนื่องในการเสริมสร้างระบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
๓) บุคลากรกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

  

ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป ๑ - ๓ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

  ๔) ยุทธศาสตร์ : 
  แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการระบบ

สารสนเทศ 

๑) เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศ 

ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการ

ปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒) มีระบบสารสนเทศที่มีการใช้ฐาน 

ข้อมูลร่วมกันที่ ช่ วยอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติภารกิจของ

บุ คลากรและช่ วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจ วางแผนและด าเนินนโยบาย

ของผู้บริหารคณะกรรมการฯ และ

บุคลากรของกองทุนฯ 

  ๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการกองทุนป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (Forfeiture 

Fund Management System: FFMS) 
  ๒. โครงการการจัดท า/ทบทวนคู่มือ
ส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ จ่ายเงิน 
กองทุนฯ 
  ๓. โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุง 
รักษาดูแลงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ๔.  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ      

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การเสริมสรา้ง

ศักยภาพโครงสร้างพืน้ฐานดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑. มี โ ค ร ง ส ร้ า ง เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการใช้ทรัพยากร

สารสนเทศร่วมกันได้อย่างปลอดภัย 

คุ้มค่ามีประสิทธิภาพ  

๒. ระบบการบริหารและจัดการ

ระบบเครือข่ายที่มีมาตรฐาน ระบบ

รักษาความปลอดภัยของระบบ

คอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันการบุกรุก 

และระบบส ารองข้อมูล ที่สามารถ

จัดเก็บข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรได้

อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ 

  ๓. มีระบบสารสนเทศและระบบ

เครือข่ายและการสื่อสารที่สามารถ

ใช้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องต่อความต้องการ รวมถึง

สามารถจัดสรรทรัพยากรเครือข่าย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่สนับสนนุการด าเนิน 

งานของกองทุนการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์

ระบบคอมพิวเตอร์ 

 



 

  

ส่วนท่ี ๑ บททั่วไป ๑ - ๔ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๑. เพิ่มทักษะ ความรู้ความ สามารถ 

และศักยภาพของผู้บริหารและ

บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติ

ภารกิจขอกองทุนฯ 

  ๒. เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน

และการบริหารจัดการทรัพยากร

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่

บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของกองทุนฯ 

โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การก ากับดูแล

เทคโนโลยสีารสนเทศที่ด ี

   ๑. เพื่ อใ ห้มีกระบวนการและ

มาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

   ๒. เพื่อให้กองทุนฯ มีสถาปัตยกรรม 

องค์กร (Enterprise Architecture) 

ซึ่งจะออกแบบและพัฒนาระบบ

สารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูลที่

ต้องการในอนาคต 

 

 ๑. โครงการจัดท าสถาปัตยกรรม

องค์กร (Enterprise Architecture) 

 ๒. โครงการจัดท า/ทบทวนแผนแม่บท

เทคโนโลยี สารสนเทศกองทุ นฯ        

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  
 

 

  
  
  

 
 



 

  

ส่วนท่ี ๒ กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๒ - ๑ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ส่วนที่ ๒ 
กรอบการทบทวนแผนแมบ่ทสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 

การทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ 
ด าเนินการภายใต้การพิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบในการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ ดังนี้  

๒.๑ ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ภาพที่ ๑.๑ กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
                            

 

 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ 
กองทนุการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

พ.ศ. 2560 – 2563 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 -2561) 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 25๖๐ –256๔) 
กองทนุการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ส านกังาน ปปง. 

(พ.ศ. 2558- 2561) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560 -2564 

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 

2554 – 2563 (ICT 2020) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

นโยบายการบริหารราชการของ
เลขาธิการ ปปง. 



 

  

ส่วนท่ี ๒ กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๒ - ๒ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

 ๒.๑.๑ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาระบบรองรับ
เทคโนโลยีส าคัญ ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน 

๒.๑.๒ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล โดยเกี่ยวข้องกับแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานที่ ๒ ปรับเปลี่ยนการท างานของภาครัฐ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล โดยเน้นการบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยง
ข้อมูล และการท างานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั โดยเกี่ยวข้องกับแผนงานเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความ
ช านาญเทคโนโลยีเฉพาะด้านให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน เพ่ือรองรับ
ความต้องการในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๑.๓ กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย        

(ICT ๒๐๒๐) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาทุนมนุษย์ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร ICT ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากลและยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้ ICT เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถให้บริ การ
ประชาชนและธุรกิจทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

  

ส่วนท่ี ๒ กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๒ - ๓ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

๒.๑.๔ แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (Digital 
Government) โดยการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ ที่ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสร้างบริการใน
รูปแบบใหม่ผ่ าน เทคโนโลยี  Mobile Social Cloud Technology ซึ่ งมีลักษณะ ๓  ประการ ได้แก่  ๑ ) 
Reintegration : บูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดการก ากับ ควบคุมการบริหาร
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ๒) Needs - based holism : ปรับปรุงองค์กรภาครัฐเพ่ือให้เกิดการให้บริการสาธารณะ
ที่มีความส าคัญต่อการน าความต้องการของประชาชนมาเป็นศูนย์กลาง ๓) Digitalization : ใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ในการน าระบบบริหารสารสนเทศมาใช้ รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะ
เข้ามาแทนท่ีวิธีการท างานแบบเดิม 

๒.๑.๕ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ปปง. ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการระบบสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
เสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การก ากับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  

๒.๑.๖ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้การบริการอย่างมีคุณภาพ 
โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี  ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการกองทุนที่ มี
ประสิทธิภาพ 

๒.๑.๗ นโยบายการบริหารราชการของเลขาธิการ ปปง. ๑) นโยบายเร่งด่วน ข้อ (๕) ส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการร่วมกันทั้งภายในภายนอก ข้อ (๖) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ข้อ (๗) ลด
ขั้นตอนการท างานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

๒.๒ โครงการภายใต้แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
 จากการขับเคลื่อนแผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สู่การปฏิบัติภายใต้
ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ โดยมีโครงการ/กิจกรรมรองรับเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนฯ จ านวน ๙ โครงการ
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

  

ส่วนท่ี ๒ กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๒ - ๔ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ : 
๑. เพ่ือให้กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีระบบสารสนเทศที่มีการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร       

และสนับสนุนการตัดสินใจ วางแผนและด าเนินนโยบายของผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และบุคลากรกองทุน 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ : 
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 (Forfeiture Fund Management System : FFMS) 
๒. โครงการจัดท า/ทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ จ่ายเงินกองทุนฯ 
๓. โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา ดูแลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เป้าประสงค์ : 
๑. มีโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันได้อย่างปลอดภัย 
 คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ สามารถติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่บุคคลภายในกองทุนฯ 
 และภายนอกให้รับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
๒. มีระบบการบริหารและจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System) ที่มีมาตรฐานเพ่ือ
 ช่วยก ากับ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยของ
 ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเพ่ือป้องกันการบุกรุกและระบบส ารองข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูล
 ที่ส าคัญขององค์กรได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ 

๓. มีระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการสื่อสารที่สามารถใช้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่องสอดคล้อง 
 ต่อความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถจัดสรรทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ : 
๑. โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและ  
 ปราบปรามการฟอกเงิน 
๒.  โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 
 



 

  

ส่วนท่ี ๒ กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๒ - ๕ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี  

เป้าประสงค์ : 
๑. เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติ

ภารกิจของกองทุนฯ 
๒. เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ 
 แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนฯ 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ : 
โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การก ากับ ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  

เป้าประสงค์ : 
๑. เพ่ือให้มีกระบวนการมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถท างานได้

 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. เพ่ือให้กองทุนฯ มีสถาปัตยกรรมองค์กร ซึ่งออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยง

 ข้อมูลที่ต้องการในอนาคต 

โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ : 
๑. โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
๒. โครงการจัดท า/ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) กองทุนการป้องกัน 
    และปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ส่วนท่ี ๒ กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๒ - ๖ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

๒.๓ ผลการด าเนินงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ตามแผนการด าเนินงานในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

ล าดั

บ 

ที่ 

โครงการ ด าเนินการ 

เสร็จสิ้น 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ไม่ได้ 

ด าเนินการ 

๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (Forfeiture Fund Management System : FFMS) 

  √ 

๒. โครงการจัดท า/ทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ จ่ายเงินกองทุนฯ √   

๓. โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา ดูแลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ √   

๔. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ √   

๕. โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการด าเนินงานของ

กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  √ 

๖. โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์   √ 

๗. โครงการฝึกอบรมทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   √ 

๘. โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)   √ 

๙. โครงการจัดท า/ทบทวนแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๓) กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 √  

 ผลการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ มีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ โครงการ 
ได้แก่ ๑) โครงการจัดท า/ทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ จ่ายเงินกองทุนฯ ๒) โครงการจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษา ดูแลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๓) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนฯ และทั้ง ๓ โครงการ
ถูกก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เนื่องจากเป็นระบบที่ต้องปรับปรุง และ 
update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการ
จัดท า/ทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)  
 ส าหรับอีก ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุนฯ ๒) โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ ๓) โครงการฝึกอบรมทักษะพ้ืนฐาน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔) โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เป็นโครงการที่
บรรจุไว้ในแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โดย
ตามแผนก าหนดจะด าเนินการในปี ๒๕๖๑ แต่เนื่องจาก ส านักงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงการใช้งานระบบ
สารสนเทศ โดยด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู ่ระบบเพื่อรวบรวมและติดตามทรัพย์  (AMLO Consolidated 



 

  

ส่วนท่ี ๒ กรอบการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 

๒ - ๗ 

  

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

Asset Tracking System : AMCATs) ส่งผลให้ยังไม่สามารถเข้าระบบเพ่ือพัฒนา วางระบบสารสนเทศของ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินได้ ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงาน ปปง. ด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบให้
แล้วเสร็จก่อน จึงมีการปรับแผนการด าเนินงานโครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
โดยก าหนดจะด าเนินการในปี ๒๕๖๒ ตามแผนปฏิบัติการสารสนเทศ กองทุนฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)          
ส่วนโครงการที่ ๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (Forfeiture Fund Management System : FFMS ) เป็นโครงการที่ก าหนดให้มีการจ้างเหมา
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบฯ โดยให้มีฟังก์ชั่นการท างานใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และพัฒนาให้เชื่อมโยง
กับระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMLO Consolidated Asset Tracking System : 
AMCATs) ของส านักงาน ปปง. ที่ด าเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  แต่การจากเข้าใช้งานระบบพบปัญหา
ข้อขัดข้อง การบันทึกรายการไม่ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ส านักงาน ปปง. ได้บรรจุ
โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMLO Consolidated Asset Tracking System : 
AMCATs)  เ พื ่อด าเนินการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับการปฏิบัต ิงาน รวมทั ้งระบบข้อมูลที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปี ๒๕๕๙ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการ ประกอบกับระบบงาน
ดังกล่าวมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๔ ปี ตามประกาศก าหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ ส านักงาน ปปง. ดังนั้น 
จากปัญหาข้อจ ากัดของระบบดังกล่าว หากจะด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Forfeiture Fund Management System : FFMS) โดย
เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMLO Consolidated Asset Tracking System 
: AMCATs) จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้ครบถ้วนรอบด้านก่อน ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนฯ  



 

  

ส่วนท่ี  ๓ การวิเคราะหส์ถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ - ๑ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ส่วนที่  ๓ 
การวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอก เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะท าให้ทราบถึงปัจจัยทีม่ีผลต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น การทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓ จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ทุกด้านเพ่ือประกอบการก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ 
สถานภาพ และสภาวะแวดล้อมทั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ระบบงาน รวมถึงบุคลากรผู้ใช้งานระบบของ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๓.๑ สถานภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน 
  จากการส ารวจข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๐ สามารถสรุป
จ านวนสถานภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการอกเงินในปัจจุบัน 
จ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรม ระบบงานต่าง ๆ และการจัดเก็บข้อมูล และ
การจัดท ารายงาน มผีลส ารวจดังนี้ 

๓.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 

รายการ 
หน่วยงาน 

รวม 
กองทุนฯ ส านักงาน ปปง. 

เครื่องคอมพิวเตอร์/ลูกข่าย (Client)    

- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๒ ๓ ๕ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ๑ ๕ ๖ 

อุปกรณ์ต่อพ่วง    

- เครื่องพิมพ์ชนิดขาวด า - ๑ ๑ 

- เครื่องพิมพ์ชนิดส ี ๒ - ๒ 

- เครื่องสแกนเนอร์ ๑ - ๑ 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา    

- External Hard Disk - ๑ ๑ 

 ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์/ลูกข่าย (Client) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา รวม ๑๑ เครื่อง ซึ่งมีอายุการใช้งานเกินกว่าประกาศก าหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของ
ส านักงาน ปปง. จ านวน ๕ เครื่อง และในจ านวนดังกล่าว มี ๑ เครื่องที่มีอายุการใช้งานถึง ๑๒ ปี 
 ๒) อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ เครื่องพิมพ์ชนิดขาวด า/ชนิดสี และเครื่องสแกนเนอร์รวมจ านวน 
๔ เครื่อง มีอายุการใช้งานเกินกว่ากว่าประกาศก าหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของส านักงาน ปปง. โดยเป็นเครื่องพิมพ์
ชนิดขาวด า จ านวน ๑ เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดสีที่มีอายุการใช้งาน ๒ ปี จ านวน ๑ เครื่อง ซึ่งใช้ส าหรับพิมพ์เอกสารทั่วไป 
และเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกองทุน ซ่ึงในการใช้งานเครื่องพิมพ์ชนิดสี พบปัญหาหมึกซึมเปื้อนกระดาษ
เป็นประจ าส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ 
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 ๓) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา ได้แก่ External Hard Disk จ านวน ๑ เครื่อง 
๓.๑.๒ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รายการ 
หน่วยงาน  

รวม กองทุนฯ ส านักงาน ปปง. 

โปรแกรมพื้นฐาน    

 -  Windows ๑๐ Pro ๒ ๓ ๑ 

 -  Windows ๑๐ Home Single Language - ๑ ๕ 

 -  Windows ๘.๑ ๑ - ๓ 

 -  Windows ๗ Professional - ๓ ๑ 

-  Windows XP  ๑ ๑ 

ระบบปฏิบัติการ    

 -  Microsoft Office ๒๐๐๗ - ๑ ๑ 

 -  Microsoft Office ๒๐๑๓ - ๔ ๔ 

 -  Microsoft Office ๒๐๑๖ ๓ ๓ ๖ 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ ๓ ๗ ๑ 

- โปรแกรม Anti Virus NOD ๓๒ ส าหรับตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ ๓ ๘ ๑๑ 

-  โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ส าหรับเปิดไฟล์ PDF  ๓ ๘ ๑๑ 

- File Share ๑ ๑๐ ๑๑ 

คอมพิวเตอร์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้ง ๑๑ เครื่อง ใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน 
Windows ๗ ขึ้นไปจ านวน ๑๐ เครื่อง  และ Windows XP จ านวน ๑ เครื่อง ปฏิบัติงานบนระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Office ๒๐๑๓  ๒๐๐๗ และ๒๐๑๖ ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP 
จะประสบปัญหาความล่าช้าในการจัดเก็บข้อมูลการเปิด File และไม่รองรับกับโปรแกรมท่ีมีความทันสมัย 

๓.๑.๓ ระบบสารสนเทศ 

รายการ 
หน่วยงาน 

กองทุนฯ ส านักงาน 
ปปง. 

หน่วยงาน
ภายนอก 

๑. เว็บไซต์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (www.amlo.go.th)   √  

๒. ระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMLO Consolidate Asset Tracking System : AMCATs)  √  

๓. ระบบเว็บเมล์ (Web mail)  √  

๔. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Forfeiture Fund 
Management System : FFMS) 

√   

๕. ระบบบรหิารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์ (Government Fiscal Management Information System : 
GFMIS) 

  √ 

๖. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเงินนอกงบประมาณ (Chief Financial Officer : CFO)   √ 

๗. ระบบรายงานการเงินรวมภาครัฐ (Consolidated Financial Statement Program : CFS)    √ 

http://www.amlo.go.th/
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 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีระบบสารสนเทศส าหรับการใช้งานจ านวน ๗ ระบบ 
โดยเป็นของส านักงาน ปปง. จ านวน ๓ ระบบ กองทุนฯ จ านวน ๑ ระบบ และของหน่วยงานภายนอกจ านวน ๓ ระบบ
จากการด าเนินงานภายใต้ระบบดังกล่าว พบว่า  
 ๑) เว็บไซต์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (www.amlo.go.th) มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
การเพ่ิมเติมข้อมูล และหน้าโฮมเพจไม่น่าสนใจ  
 ๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMLO Consolidate Asset Tracking 
System : AMCATs) กองทุนฯ จะใช้งานระบบดังกล่าวส าหรับเรียกดูรายงานสรุปและสถิติที่ส่วนงานต่าง ๆ ได้บันทึก
เข้ามาในระบบ ซึ่งขณะนี้สถานะข้อมูลที่ปรากฏ ยังไม่เป็นปัจจุบันจึงเป็นข้อจ ากัดที่ยังไม่สามารถใช้รายงานจาก
ระบบดังกล่าวได ้ 
 ๓) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(Forfeiture Fund Management System : FFMS) มีอายุการใช้งาน ๖ ปี ซึ่งไม่มีการใช้งานต่อเนื่องท าให้
สถานะข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

๓.๒ การจัดเก็บข้อมูลและการท ารายงานเพื่อเสนอแก่ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา 

ลักษณะการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานในปัจจุบัน  
๑) บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์  รูปแบบ Word Excel Adobe Acrobat Reader และ JPG มีการ

ส ารองข้อมูลลงใน External Hard Disk   
๒) บันทึกลงในระบบสารสนเทศของส านักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอก  
๓) การท ารายงานเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาจะท าโดยการรวบรวบข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้

จากการจัดเก็บ และน าเสนอในลักษณะของการบรรยาย ตารางข้อมูล และกราฟ  
๔) การท ารายงานเพ่ือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะเป็นการรายงานผลด้านการเงินและการบริหาร

งบประมาณ การรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ปปง. แล้วแต่กรณี 

๓.๓ สถานภาพด้านบุคลากร  
๑) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ส านักงาน ปปง. เป็นบริษัทเอกชน ซึ่งทางส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการจ้างเหมาการดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. รวมถึงของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย  
ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการดูแลรักษาระบบ และให้ค าปรึกษาช่วยเหลือเมื่อเกิด
ข้อขัดข้องในการใช้งาน ช่วยให้ประหยัดงบประมาณของกองทุนฯ ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ซึ่งมีจ านวนไม่มาก  

๒) บุคลากรของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีอยู่ในระดับที่พอใช้งานได้ หากได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการใช้งานในฟังก์ชั่นต่าง ๆ หรือเทคนิคการใช้
งานจะช่วยสนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนฯ มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ

http://www.amlo.go.th/


 

  

ส่วนท่ี  ๓ การวิเคราะหส์ถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ - ๔ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

เพียงพอและพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากได้รับการพัฒนา
ทักษะจะช่วยผลักดันให้กองทุนฯ สามารถด าเนินงานได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ดังนั้นจึงควรมีการ
พัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์แก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

๓.๔ สถานภาพการด าเนินงานด้านสารสนเทศของกองทุนฯ ในปัจจุบัน 

 การด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความเกี่ยวข้องทั้งในเชิงภารกิจ
และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสนับสนุนตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมทั้งการเผยแพร่ และการให้ข้อมูลข่าวสาร   การ
ด าเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของส านักงาน ปปง. โดยกองทุนการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. 
(www.amlo.go.th) หัวข้อกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร
กองทุนฯ ผู้ใช้บริการภายนอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองทุน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ ได้แก่ 1) ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การเงิน และการบริหารงบประมาณ 2) ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 3) โครงสร้างการบริหาร
ของทุนหมุนเวียน 4) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน 5) วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ 6) ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี 7) โครงการลงทุนที่ส าคัญ (ถ้ามี)  8) 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี) 9) นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 10) การด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล หรือ นโยบายของกระทรวงต้นสังกัด 11) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
นโยบาย เพ่ือให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ 12) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน าในการ
ติดต่อกับทุนหมุนเวียน  
 นอกนากนี้ได้สาร้างระบบการบริหารจัดข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้งานภายในกองทุนฯ ในลักษณะของ 
File Share  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ในกองทุนฯ และการพัฒนารูปแบบการน าเสนอ
ข้อมูลในลักษณะตาราง กราฟ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือให้มีความชัดเจนและง่ายต่อการตัดสินใจ  

 ในการด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สารสนเทศที่ดีจึงนับว่ามีส่วน
ส าคัญที่จะสนับสนุนการท างานของกองทุนฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้นเพ่ือให้กองทุนฯ สามารถ
ประเมินผลการด าเนินงานว่า สารสนเทศที่มีอยู่เพียงพอส าหรับตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับ
ต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร กองทุนฯ จึงได้มีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจในการใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์การตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ออกเป็น ๓ กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ใช้บริการภายนอก ผู้ใช้บริการภายใน และผู้บริหาร โดยจากผลการประเมินสามารถสรุปความต้องการ 
และความพึงพอใจในแต่ละกลุ่มได้ดังนี้  

๓.๔.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายนอกกองทุน 
  กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีระบบสารสนเทศ เว็บไซต์กองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (www.amlo.go.th) ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการภายนอก 
ได้แก่ ข้าราชการส านักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

http://www.amlo.go.th/


 

  

ส่วนท่ี  ๓ การวิเคราะหส์ถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ - ๕ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

  จากการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จากกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ข้าราชการส านักงาน ปปง. และหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย มีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน ๖๔ คน มีผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕ โดยเป็นข้าราชการของ ส านักงาน ปปง. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐    
มีการเข้าใช้งานเว็บไซต์เฉลี่ย ๓ - ๔ ครั้ง ส่วนใหญ่เป็น หัวข้อ กฎ มติ ครม. ข้องบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน 
ระเบียบ แบบแผน นโยบาย และหัวข้อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ การส ารวจความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านรูปแบบหน้าจอและวิธีการใช้งาน และด้านข้อมูลเนื้อหา โดยผู้ใช้งานมีระดับความพึง
พอใจโดยรวม เป็นร้อยละ ๘๐ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้แผนปฏิบัติการสนเทศประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ 
รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ด้านที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. 
๑. ด้านรูปแบบหน้าจอและวิธีการใช้งาน ๓.๕๐ ๗๐.๐๐ ๑.๒๙ 

๑.๑ หน้าโฮมเพจ (หน้าหลัก) มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ ๓.๒๕ ๖๕.๐๐ ๐.๙๖ 

     ๑.๒ การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน ๓.๒๕ ๖๕.๐๐ ๑.๒๖ 

     ๑.๓ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ๓.๗๕ ๗๕.๐๐ ๐.๙๖ 

๒. ด้านข้อมูลเนื้อหา ๔.๕๐ ๙๐.๐๐ ๐.๕๘ 

๒.๑ ความถูกต้องชัดเจนน่าเช่ือถือของข้อมูล ๔.๕๐ ๙๐.๐๐ ๐.๕๘ 

    ๒.๒ ความทันสมัยของข้อมูล ๔.๕๐ ๙๐.๐๐ ๐.๕๘ 

    ๒.๓ ข้อมูลเนื้อหามีประโยชน์ตรงตามความต้องการ ๔.๒๕ ๘๕.๐๐ ๐.๙๖ 

รวม ๒ ดา้น ๔ ๘๐.๐๐ ๐.๙๔ 

  จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนฯ มีความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านข้อมูล
เนื้อหามีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ โดยหัวข้อความถูกต้องชัดเจนน่าเชื่อถือของข้อมูล และความ
ทันสมัยของข้อมูลมีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐ และผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนฯ มีความพึงพอใจ
น้อยที่สุดในด้านรูปแบบหน้าจอและวิธีการใช้งานมีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗๐ โดยมีความพึงพอใจสูง
ที่สุดในหัวข้อความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลคิดเป็นร้อยละ ๗๕ และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในหัวข้อหน้าโฮมเพจ 
(หน้าหลัก) มีความสวยงามเหมาะสมและน่าสนใจ และหัวข้อการจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งานมีระดับความพึงพอใจ
คิดเป็นร้อยละ ๖๕  

 ๓.๔.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการภายในกองทุน 
 กองทุนฯ มีการออกแบบระบบการจัดการข้อมูลภายใน (File Share) เพ่ือความสะดวก     

แก่ผู้ปฏิบัติงานท าให้มีข้อมูลที่ทันสมัย ถูกต้องตรงกันและสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่าง              
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถของส านักงาน ปปง. ซึ่งจากการ
บริหารจัดการระบบสารสนเทศดังกล่าว กองทุนฯ ได้มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศภายใน



 

  

ส่วนท่ี  ๓ การวิเคราะหส์ถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ - ๖ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

กองทุน จ านวน ๑๐ คน ประกอบด้วยข้าราชการจ านวน ๕ คน พนักงานกองทุน และเจ้าหน้าที่ จ านวน ๕ คน 
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายใน (File Share) ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาดูแล
ระบบงาน จากผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้แผนปฏิบัติการสนเทศประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ ทั้งนี้หัวข้อที่มีผลการประเมินความพึงพอใจน้อยที่สุด
คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ คือ หัวข้อเครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณภาพดีเหมาะแก่การใช้งานรายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ด้านที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. 
๑. ด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายใน (File Share) ๔.๒๔ ๘๖.๘๖ ๐.๔๗ 

๑.๑ มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงสารสนเทศ ๔.๐๐ ๘๐.๐๐ ๐.๖๓ 

๑.๒ ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ๔.๒๐ ๘๔.๐๐ ๐.๔๘ 

๑.๓ ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี ๔.๓๐ ๘๖.๐๐ ๐.๕๒ 

๑.๔ ระบบสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ๔.๔๐ ๘๘.๐๐ ๐.๕๓ 

๑.๕ ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้ ๔.๕๐ ๙๐.๐๐ ๐.๕๓ 

๑.๖ ข้อมูลในระบบมีความเป็นปัจจุบัน ๔.๒๐ ๘๔.๐๐ ๐.๖๓ 

๑.๗ ระบบฯ แสดงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน ๔.๑๐ ๘๒.๐๐ ๐.๕๗ 

๒. ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ๓.๘๙ ๗๙.๖๐ ๐.๔๘ 

๒.๑ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน ๔.๑๐ ๘๒.๐๐ ๐.๗๔ 

๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณภาพดีเหมาะแก่การใช้งาน ๓.๗๐ ๗๔.๐๐ ๐.๖๗ 

๒.๓ ระบบปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทันสมัย ๔.๐๐ ๘๐.๐๐ ๐.๔๗ 

๒.๔ ระบบการเชื่อมต่อมีเสถียรภาพ ๔.๐๐ ๘๐.๐๐ ๐.๖๗ 

๒.๕ มีระบบป้องกันไวรัส ๔.๑๐ ๘๒.๐๐ ๐.๕๗ 

๓. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่โครงการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาดูแลระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน 

๔.๑๗ ๘๓.๓๓ ๐.๓๙ 

๓.๑ เจ้าหน้าที่สามารถให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ๔.๒๐ ๘๔.๐๐ ๐.๔๒ 

๓.๒ เจ้าหน้าที่สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทดแทนรายการที่ช ารุดได้ ๔.๐๐ ๘๐.๐๐ ๐.๔๗ 

๓.๓ เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้นมีจิตส านึกในการให้บริการ ๔.๓๐ ๘๖.๐๐ ๐.๔๘ 

รวม ๓ ดา้น ๔.๑๓ ๘๒.๖๐ ๐.๔๕ 

จากตารางแม้ผลการประเมินจะแสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บริการสารสนเทศภายในกองทุนฯ จะมีความ
พึงพอใจสูงที่สุดในด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายใน (File Share) มีระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็น
ร้อยละ ๘๖.๘๖ โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ หัวข้อ ระบบสามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้
เร็วขึ้นได้คิดเป็นร้อยละ ๙๐ และด้านที่มีความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่าย มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐ โดยหัวข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือหัวข้อ
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน และหัวข้อมีระบบป้องกันไวรัส มีระดับ
ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๘๒  หัวข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ หัวข้อเครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณภาพดี
เหมาะแก่การใช้งาน มีระดับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๗๔ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการภายในกองทุนฯ คาดหวังให้กองทุนฯ 



 

  

ส่วนท่ี  ๓ การวิเคราะหส์ถานภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ - ๗ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

มีการวางระบบเกี่ยวกับงานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา ควรมีการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดปริมาณเอกสาร มีการจัดท าข้อมูลเพ่ือการน าเสนอกรณีข้อมูลเชิงสถิติควร
เปรียบเทียบโดยเพิ่มรายละเอียดที่ส าคัญ เช่น จ านวนเงิน ชื่อโครงการ มีการเปรียบเทียบให้เห็นในมุมมองต่าง ๆ  

 ๓.๔.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารกองทุน 
  กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุน โดยมีการน าเสนอข้อมูลด้านการเงิน และด้าน
การด าเนินงานของกองทุนฯ ในรูปแบบตาราง กราฟ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ผ่านเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projector) นอกเหนือจากเอกสารประกอบวาระการประชุม
เพ่ือง่ายต่อการพิจารณาตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางเว็บไซต์ กองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการ กองทุนฯ 
ได้มีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนจ านวน ๑๒ ท่าน ที่มีต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศ เว็บไซต์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน ๖ ท่าน คิดเป็นร้อย
ละ ๕๐ จากผลส ารวจพบว่า ในปี ๒๕๖๐ คณะกรรมการกองทุนฯ มีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกองทุนเฉลี่ย ๓ – ๔ ครั้ง 
มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ด้านที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. 
๑. ความรวดเร็วในการแสดงผล มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลท าให้สะดวกต่อการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล ๔.๐๐ ๘๐.๐๐ - 

๒. ความสมบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้อง และน่าเช่ือถือ ๔.๐๐ ๘๐.๐๐ - 

๓. ความทันสมัย และเป็นปัจจุบันของข้อมูล ๔.๓๓ ๘๖.๖๗ ๐.๕๒ 

๔. รูปแบบวิธีการน าเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจ ๓.๘๓ ๗๖.๖๗ ๐.๗๕ 

๕. สารสนเทศในหัวข้อต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วน ๓.๘๓ ๗๖.๖๗ ๐.๗๕ 

๖. รายงานผลในระบบสามารถน าไปเป็นข้อมูลต่อการตัดสินใจ ๔.๑๗ ๘๓.๓๓ ๐.๔๑ 

๗. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ๔.๑๗ ๘๓.๓๓ ๐.๔๑ 

 จากตารางพบว่า คณะกรรมการกองทุนฯ มีระดับความพึงพอใจสูงที่สุดในหัวข้อ ความทันสมัย และ
เป็นปัจจุบันของข้อมูล คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗  และมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในหัวข้อ รูปแบบวิธีการ
น าเสนอข้อมูลมีความน่าสนใน และหัวข้อ สารสนเทศในหัวข้อต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 
๗๖.๖๗ ทั้งนีไ้ด้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของกองทุน ในส่วนของตาราง
รายชื่อโครงการควรมีการระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการด้วย 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศภายนอกกองทุน ภายในกองทุน และ
ผู้บริหาร มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๘ สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการสารสนเทศประจ าปีบัญชี ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาเว็บไซต์กองทุนฯ ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการ
ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พิจารณาจากการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์กองทุนฯ ได้แก่ ข้อมูลแผน- ผล การรับจ่ายเงินกองทุน อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง และข้อมูลผลการด าเนินงาน
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ตามภารกิจของกองทุนฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์กองทุนฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดย
หัวข้อทีม่ีความพึงพอใจน้อยที่สุดกองทุนฯ ควรน ามาปรับปรุงพัฒนา สรุปไดจ้ านวน ๓ ประเด็น ได้แก ่ 

๑) หน้าโฮมเพจ (หน้าหลัก) ของเว็บไซต์  
๒) รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ  
๓) คุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ทีเ่หมาะแก่การใช้งาน 

๓.๕ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการ
ภายใต้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสารสนเทศของกองทุนฯ ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพ่ือ
น าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนฯ ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านข้อมูล 

๑. มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศด้านกองทุนฯ ผ่าน
ช่องทาง website ของส านักงาน 

๒. มีเว็บไซต์ของกองทุนฯ ที่ให้บริการเพื่อเพิ่มช่องทาง
ให้ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 

๓. ข่าวสารตา่ง ๆ ของกองทุนการปรับปรุงและ 
Update ให้ถูกต้องสม่ าเสมอและเป็นปจัจุบนั 

 
๑.  ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลยังมีข้อจ ากัด เนื่องจาก

มาตรฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานภายใน ส านักงาน 
ปปง. ยังไม่ตรงกัน  

๒. รูปแบบการน าเสนอข้อมูลยังไม่น่าสนใจและยังมี
ข้อจ ากัดในการปรับปรุงข้อมูล 

๓. การจัดเก็บ และส ารองข้อมูลภายในยังไม่เป็นระบบ 
ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี 
    ๑. ส านักงาน ปปง. มีการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม และระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

 
๑. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ล้าสมัย ไม่
สอดคล้องตามความเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
๒. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองภารกิจ
ของกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

ด้านบุคลากร 
๑. บุคลากรทุกคนมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่

พร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
๓. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจาก

ส านักงาน ปปง. เป็นผู้ดูแลรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๔. บุคลากรมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อ

มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน 
 
 

 
  ๑. บุคลากรบางส่วนของกองทุนมีความรู้และทักษะใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในขั้นพื้นฐาน เช่น Microsoft 
Office (Word  excel Power point) ในการปฏิบัติงาน 
แต่ยังขาดทักษะในการใช้งานฟงัก์ชั่นตา่ง ๆ ซึ่งมี
ประโยชน์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

 ๑. มีระบบหรือช่องทางรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารเอกสาร
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เก่ียวข้องได้เข้าใช้สะดวก
และรวดเร็ว 

๒. มีนโยบายน าเอาระบบสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุนการดาเนินงานของกองทุนฯ  

 ๓. ส านักงาน ปปง. มีแผนแม่บทสารสนเทศฯ เป็นกรอบ 
นโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศของกองทุนฯ 

  ๑. ความเปลี่ยนแปลงทางด้าน ICT พัฒนาไปอย่าง
รวดเร็วอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบและการ
เรียนรู้ของบุคลากรและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
  ๒.เครื่องมือและอุปกรณ์มีอายุการใช้งานนาน
อาจจะท าให้ไม่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ด้านข้อมูล การด าเนินงานที่ผ่านมาของกองทุนส านักงาน ปปง. จะมีการใช้งานผ่านระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงเป็นลักษณะการท างาน
ที่มุ่งตอบสนองต่อการใช้งานของแต่ละหน่วยเป็นหลัก การจัดเก็บขอมูลยังไม่เป็นระบบ ยากแกการบริหารจัดการ 
และการใช้งานร่วมกัน ประกอบกับส านักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานให้สามารถเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จ าเป็นต้องวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือเผยแพร่กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี (โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ) เนื่องจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของกองทุนฯ มีอายุการใช้งานเกินกว่าประกาศก าหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของส านักงาน ปปง. บาง
เครื่องมีอายุการใช้งานถึง ๑๒ ปี ดังนั้นควรมีการจัดหา หรือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการข้อมูล กระบวนการท างานที่หลากหลายและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงกับระบบของส านักงาน ปปง. เชน ระบบสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร  ระบบประชุม รวมทั้งการ
เผยแพร่ แบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้เข้าถึงข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ จะช่วยให้การพัฒนาต่อยอด หรือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ด้านบุคลากร เนื่องจากปัจจุบันบุคลากรที่ท าหน้าที่รับผิดชอบก ากับดูแลงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงาน ปปง. มีการเจ้าเหมาบริษัทเอกชน เป็นผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ของ
ส านักงาน ปปง. และกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แม้ว่าจะเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้าน
การดูแลรักษาระบบ และให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้งานแต่ในระยะยาวควรเสริมสร้างและ
พัฒนาบุคลากรของส านักงาน ปปง. และบุคลากรกองทุนฯ ให้มีทักษะความรู้ในการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก
เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ เข้าใจข้อมูลและกระบวนการท างานของกองทุนฯ หากมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบจะเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมพูนศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นสูงขึ้นให้แก่บุคลากร ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงการท างานกับระบบสารสนเทศงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  



 

  

ส่วนท่ี  ๔ แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

๔ - ๑ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ส่วนที่ ๔  
แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๓  

(ฉบับทบทวน) 

 การทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม SWOT Analysis  และพิจารณาความเชื่อมโยงกับแม่บท
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๑) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทสารสนเทศของกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ นี้ เป็นการให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อม และสามารถรองรับกับระบบที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต และผลักดันการ
ด าเนินงานเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของกองทุนฯ ดังนี้ 

๔.๑ วิสัยทัศน์ : 

  ส่งเสริมและสร้างสรรค์สารสนเทศที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๔.๒ พันธกิจ : 
  ๔.๒.๑ ระบบสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีมาตรฐาน 
  ๔.๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้มีศักยภาพ
และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศ 
๔.๓ เป้าประสงค์ : 

๔.๓.๑ ระบบสารสนเทศกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุน สามารถรองรับภารกิจและตอบสนองต่อนโยบาย  

๔.๓.๒ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มีมาตรฐานและมีความชัดเจนทั้งด้าน แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณ ตลอดจนมีความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมยิ่งขึ้น 

๔.๓.๓ บุคลากรกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ : 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ โดยการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ที่ สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกิจแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้
ยุทธศาสตร์ ๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  



 

  

ส่วนท่ี  ๔ แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

๔ - ๒ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนอย่าง
เป็นระบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของบุคคลกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

กลยุทธ์ ๑. จดัหาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีให้มีจ านวนพอเพียง สามารถรองรับการปฏิบัติตามภารกิจ  
 ๒. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ให้มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น สามารถรองรับการปฏิบัติงานและการขยายตัวของข้อมูลรวมทั้งระบบต่าง ๆ ที่จะ
พัฒนาขึ้น  

เป้าประสงค์ 
๑. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง

สนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูล สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลทั้งภายในและภายนอกกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. ระบบการบริหารและจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System) ที่มีมาตรฐาน 

มีความปลอดภัยและรองรับการขยายตัวของงานรวมทั้ง ระบบส ารองข้อมูล (Backup System) ที่สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลที่ส าคัญขององค์กรได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ  

๓. ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายและการสื่อสารที่สามารถใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถจัดสรรทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 โครงการที่ ๑ โครงการเพ่ิมศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เป้าประสงค์  เพ่ือจัดหาและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในกองทุนฯ ให้มี
สมรรถนะที่เหมาะสมในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการที่ ๒  โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
   เป้าประสงค์  เพ่ือให้ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์อันได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เครือข่ายของกองทุนฯ มีความมั่นคง มีเสถียรภาพในการท างานด้วยการบ ารุงรักษา ดูแลและซ่อมแซมแก้ไขเมื่อมี
การช ารุดเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งาน แก่ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ร่วมกับส านักงาน ปปง. หน่วยงานต้นสังกัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ ๑. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการงานภายในกองทุนฯ ให้มีความครบถ้วน และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบที่เกี่ยวข้องได้ 

๒. ปรับปรุงระบบสารสนเทศของกองทุนฯ ให้รองรับการท างานภายใต้เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า 
และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเวลา 

 



 

  

ส่วนท่ี  ๔ แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

๔ - ๓ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ือให้กองทุนฯ มีระบบสารสนเทศที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒.  มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน มีความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากร 

และสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย วางแผนของผู้บริหาร คณะกรรมการฯ และบุคลากรของกองทุนฯ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 โครงการที่ ๓   โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของกองทุนฯ  

เป้าประสงค์  เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์กองทุนฯ ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถ
ให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทุนฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัลและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้ใช้บริการ 
 โครงการที่ ๔ โครงการจัดท า/ทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับจ่าย เงินกองทุนฯ 

เป้าประสงค์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ 
สามารถใช้งานระบบรับ จ่ายเงินกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โครงการที่ ๕ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

เป้าประสงค์ เพ่ือก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก 
 โครงการที่ ๖  โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรกองทุนฯ 

เป้าประสงค์  ๑. เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากร 
๒. บุคลากรมีมาตรฐาน สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างเป็นมีระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 



 

  

ส่วนท่ี  ๕ การบรหิารจดัการและการติดตามประเมินผลแผน
แม่บทสารสนเทศ 

๕ - ๑ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ส่วนที่ ๕ 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลแผนแม่บทสารสนเทศ 

 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของกองทุนฯ เพ่ือ
การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ        
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผลักดันให้
ยุทธศาสตร์และโครงการ บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
๕.๑ การบริหารจัดการ 

 การบริหารและด าเนินงานตามแผนแม่บทสารสนเทศฯ ให้สัมฤทธิ์ผลนั้น การก าหนดปัจจัย
ส าคัญของความส าเร็จของแผนแม่บทเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุตามแผนที่ได้ตั้งไว้  โดยปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของแผนแม่บทมีดังต่อไปนี้ 

๑. การได้รับสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะกรรมการฯ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น 

ผู้ใช้งานและผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ ควรมีส่วนร่วมในการก าหนดความ
ต้องการของโครงการและการบริหารโครงการ 

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ทั้งนี้ ภายใต้แผนแม่บทนี้จะต้องมี
การเชื่อมโยงของข้อมูล รวมทั้ง การท างานในภารกิจของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับในการท างาน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินงานของบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่จะช่วยในการปรับแนวคิดและกระบวนการท างานให้เป็น
แนวใหม่ทีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ  

๕. การก ากับและควบคุมการด าเนินงานในแต่ละโครงการที่มีประสิทธิภาพ  

๕.๒ การติดตามประเมินผล 
   การติดตามประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินโครงการ เพราะเป็นการ
ติดตามก ากับการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนไว้หรือไม่ ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการติดตาม
ประเมินผล จะสามารถน าผลที่ได้ประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ หรือทบทวนแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับตัวชี้วัด
ที่ใช้วัดผลส าเร็จและเป้าหมายของแต่ละโครงการรายยุทธศาสตร์ในภาพรวม ก าหนดดังนี้ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  การเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



 

  

ส่วนท่ี  ๕ การบรหิารจดัการและการติดตามประเมินผลแผน
แม่บทสารสนเทศ 

๕ - ๒ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การบูรณาการระบบสารสนเทศ จึงก าหนดตัวชี้วัด
ผลส าเร็จและเป้าหมายของแต่ละโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
โครงการที่ ๑.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนการ 
 ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อหรือจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในกองทุนฯ 
เป้าหมาย ระดับ ๕ 
โครงการที่ ๑.๒ โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ตัวช้ีวัด  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของกองทุนฯ 
เป้าหมาย ร้อยละ ๘๕ 
โครงการที่ ๑.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน (Forfeiture Fund Management System : FFMS) 
ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุน 
เป้าหมาย ๑. ฟังก์ชั่นการท างานของระบบกองทุน 
  ๒. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ AMCATs และ Core Business 
โครงการที่ ๑.๔ โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร กองทุนฯ (Enterprise Architecture) 

ตัวช้ีวัด สถาปัตยกรรมองค์กรจ านวน ๑ ฉบับ   
เป้าหมาย รายงานสถาปัตยกรรมองค์กร ของกองทุนฯ 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหาร
  จัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ 
โครงการที่ ๒.๑ โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์และระบสารสนเทศของกองทุนฯ  
ตัวช้ีวัด   ระดับความส าเร็จในปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์และระบสารสนเทศของกองทุนฯ 
เป้าหมาย ระดับ ๕ 
โครงการที่ ๒.๒ โครงการทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ จ่าย เงินกองทุนฯ 
ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จของการทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ จ่ายเงินกองทุนฯ 
เป้าหมาย  ระดับ 5 
โครงการที่ ๒.๓ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
ตัวช้ีวัด  แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จ านวน 1 ฉบับ 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ ๓.1 โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรกองทุนฯ 
ตัวช้ีวัด  จ านวนบุคลากรของกองทุนฯ ได้รับการอบรมพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ 
เป้าหมาย ระดับ ๕ 



 

  

ส่วนท่ี ๖ สรปุยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๖ – ๑ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน)  

ส่วนที่ ๖ 
สรุปยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ที่มีความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนที่ ๖ นี้ จะเป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และโครงการของแผน    
แม่เทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนฯ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทุนฯ และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส านักงาน ปปง. ซึ่งโครงการและกิจกรรมหลักต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดขึ้นภายในแผนนี้ ได้ก าหนดขึ้นภายใต้
กรอบพิจารณาการจัดท าแผนแม่บทที่เสนอไว้ในส่วนที่ ๒ และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ได้ศึกษาไว้ในส่วนที่ ๓  
   



 

  

ส่วนท่ี ๖ สรปุยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๖ - ๒ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ตารางท่ี ๖-1 ยุทธศาสตร์และโครงการของแผนแม่บทสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กองทุนฯ 
 

ยุทธศาสตร์และโครงการ แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนฯ 
พ.ศ. 256๐ – 2563 (ฉบับทบทวน) 

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี กองทุนฯ (พ.ศ. 25๖๐ – 256๔) 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โครงการที่ 1.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้การบริการอย่างมีคุณภาพ 

โครงการที่ 1.2 โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

โครงการที่ ๑.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Forfeiture Fund 
Management System : FFMS) 

โครงการที่ ๑.๔ โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์ กร กองทุนฯ (Enterprise 
Architecture) 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ 

โครงการที่ 2.1 โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของกองทุนฯ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้การบริการอย่างมีคุณภาพ 
 

โครงการที่ 2.2 โครงการทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ จ่าย เงินกองทุนฯ 
โครงการที่ ๒.๓ โครงการปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ 3.1 โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

บุคลากรกองทุนฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้การบริการอย่างมีคุณภาพ 

 



 

  

ส่วนท่ี ๗ สรปุโครงการ/กิจกรรมหลัก ๗ - ๑ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ส่วนที่ ๗ 
สรุปโครงการ/กิจกรรมหลัก 

 ส่วนที่ ๗ เป็นการสรุปโครงการและกิจกรรมหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ปีที่
ด าเนินการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ในแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนฯ ระยะ ๓ ปี  (พ.ศ. 
256๑ – 2563 และจัดล าดับความส าคัญของโครงการต่าง ๆ  

๗.๑ สรุปโครงการ/กิจกรรมหลัก 
การสรุปโครงการและกิจกรรมหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดไว้เป็นทิศทางการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ประกอบด้วย ล าดับที่โครงการ ชื่อโครงการแบ่งตามยุทธศาสตร์ ปีที่
ด าเนินการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ ในแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนฯ แสดงตามตารางที่ ๗-1 
ส่วนงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีงบประมาณของแต่ละโครงการ แสดงตามตารางที่ ๗-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

  

ส่วนท่ี ๗ สรปุโครงการ/กิจกรรม ๗ - 2 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ตารางท่ี ๗-1 สรุปแผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนแม่บทสารสนเทศกองทุนฯ พ.ศ. 2560 – 2563 (ฉบับทบทวน) 
 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก ระยะเวลาด าเนินการ(ปีงบประมาณ) 
และงบประมาณ (ล้านบาท) ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

6๐ 6๑ 6๒ 63 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โครงการที ่๑.๑  โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่สนบัสนุนการด าเนนิงานของ
กองทุนฯ 

จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จ าเป็น
กับการใช้งาน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่อง
สแกนเนอร ์

 
- 

 
 

(๐.๐๒) 

 
- 

 
 

 ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อหรือ
จัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อ
พ่วง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองทุนฯ 

ระดับ ๕ 

โครงการที่ ๑.๒  โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  

 

จัดให้มีระบบการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
แก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใ ช้
ระบบคอมพิวเตอร์ของกองทุนฯ 
 

ร้อยละ ๘๕ 
 

โครงการที่ ๑.๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเ งิ น (Forfeiture Fund 
Management System : FFMS) 

จ้างเหมาผู้เช่ียวชาญพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการกองทุนฯ  

 
- 

 
- 

 
 

(๒.๐๐) 

 
- 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการกองทุนฯ 

๑. ฟังก์ช่ันการท างาน
ของระบบกองทุน 
๒. มีการเช่ือมโยงข้อมูล
กับ AMCATs และ Core 
Business 

โครงการที่ ๑.๔  โครงการจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร กองทุนฯ (Enterprise Architecture) 
 
 

วิเคราะห์สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบข้อมูลของกองทุนฯ ที่มีอยู่เดิมและที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

 
- 

 
- 

 
 
(๓) 

 
- 

สถาปัตยกรรมองค์กรจ านวน ๑ 
ฉบับ 

รายงานสถาปัตยกรรม
องค์กร ของกองทุนฯ 
 
 
 
 



 

  

ส่วนท่ี ๗ สรปุโครงการ/กิจกรรม ๗ - 3 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ 
โครงการที่ ๒.๑   โครงการปรับปรุง/พัฒนา 
เว็บไซต์และระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 

๑. ปรับปรุงหน้าหลักของเว็บไซต์ให้มีความ
น่าสนใจ 
๒. ปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลทางการเงิน
และที่ไม่ใช่รายงานทางการเงินให้มีความ
น่าสนใจ ชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นปัจจุบัน 
๓. ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศของ
กองทุนฯ (File Share) ความน่าสนใจ ชัดเจน
เข้าใจง่ายและเป็นปัจจุบัน 
๔. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร
ให้มีความความน่าสนใจ ชัดเจนเข้าใจง่ายและ
เป็นปัจจุบัน 
๕. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

 
 

 
 

 
 

๑. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาเว็บไซต์และระบบ
สารสนเทศของกองทุนฯ  

ระดับ ๕ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการที่ ๒.๒ โครงการทบทวนคู่มือส าหรับ
ผู้ใช้งานระบบรับ จ่ายเงินกองทุนฯ  

ทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบการรับ จ่าย
เงินกองทุนฯ 

 
 

 
- 

 
 

 
 

ระดับความส าเร็จของการทบทวน
คู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ จ่าย
เงินกองทุน 

ระดับ ๕ 

โครงการที่ ๒.๓  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

  ๑. ศึกษา รวบรวมข้อมลูสถานภาพและการ
ด าเนินงานด้านดิจิทัลของกองทุนฯ 
  ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลของ
กองทุนฯ 
  ๓. ก าหนดยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ด้านดิจิทัลของกองทุนฯ รวมถึงการบริหาร
จัดการและการติดตามประเมินผล 

    ระดับความส าเร็จในการจัดท า
แผนปฏิบัติการดจิิทัลระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) จ านวน 
๑ ฉบับ 

แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 



 

  

ส่วนท่ี ๗ สรปุโครงการ/กิจกรรม ๗ - 4 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการที่ ๓.๑  โครงการส่งเสริมทักษะความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรกองทุนฯ 

การสนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรของกองทุนฯ 
เข้ารับการอบรมทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
- 

 
 

(๐.๐๒) 

 
- 

 
 

จ านวนบุคลากรของกองทุนฯ 
ได้รับการอบรมพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๒ คน 

ระดับ ๕ 
 

 



 

  

ส่วนท่ี ๗ สรปุโครงการ/กิจกรรม ๗ – ๕ 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

๗.๒ การวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของโครงการ 
   การวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของโครงการ ได้อาศัยหลักการของ BCG Matrix Model มา
ประยุกต์ใช้ เ พ่ือจ าแนกความส าคัญของโครงการทั้งหมดที่แสดงไว้ตามตาราง ๗.๑ โดยหลักการใน                  
การประยุกต์ใช้ BCG Matrix ส าหรับการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม แสดงตามภาพ ดังนี้ 
  

Strategic High Potential 

แผนงาน/โครงการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาองค์กรและ
ควรด าเนินการเ พ่ิมเ พ่ือสามารถปฏิบัติภารกิจได้
ครบถ้วนทุกกลยุทธ์ 

แผนงาน/โครงการที่อาจมีความส าคัญต่อองค์กรใน
อนาคตด้วยการน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้แก่องค์กร 

แผนงาน/โครงการที่มีอยู่ เดิมและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน และเป็นแผนงาน/
โครงการที่ด าเนินการเพ่ือรองรับกลยุทธ์ขององค์กร 

แผนงาน/โครงการที่มีไว้เพ่ือสนับสนุนการท างานและ
จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร 

Key Operation Support 

   เมื่อวิเคราะห์ตามหลักการของ BCG Matrix แล้ว สามารถจัดล าดับความส าคัญของโครงการ
ทั้งหมด โดยกลุ่มที่มีความส าคัญสูงสุดจะอยู่ในกลุ่มของ Strategic ล าดับรองลงมาได้แก่ Key Operation ตาม
ด้วย High Potential และ Support ตามล าดับ ดังนี้ 

Strategic High Potential 
๑) โครงการทบทวนคู่มือส าหรับผู้ใช้งานระบบรับ 
จ่ายเงินกองทุนฯ 
๒) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ๓ ปี 
กองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒– ๒๕๖๔ 

1) โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่
สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
๒) โครงการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของ
กองทุนฯ 

2.2 โครงการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

๑) โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่บุคลากรกองทุนฯ 
๒) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(Forfeiture Fund Management System : FFMS) 
๓) โครงการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรกองทุนฯ 
(Enterprise Architecture) 

Key Operation Support 
 



 

  

ส่วนท่ี ๘ แผนปฏิบัติการสารสนเทศประจ าปีบญัชี ๒๕๖๑  

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ส่วนที่ ๘ 
แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการ

ด าเนินงานของกองทุนฯ

ระดับความส าเร็จในการ

ด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดหา

คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อ

พ่วงเพื่อใช้ปฏบิัติงานในส่วน

กองทุนอย่างน้อย ๑ รายการ

๑. เพื่อจัดหาและปรับปรุงเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ภายในกองทุนฯ ให้มีสมรรถนะที่

เหมาะสมในการสนับสนุนการ

ปฏบิัติภารกิจอย่างมีประสิทธภิาพ

๒. เพื่อให้กองทุนฯ มีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มี

คุณภาพสามารถสนับสนุนการ

ปฏบิัติงานได้เหมาะสม และ

เพียงพอ

ด าเนินการจัดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ และ

อุปกรณ์ฯ ที่จ าเป็นต่อ

การปฏบิัติงาน เช่น 

เคร่ืองพิมพ์ เคร่ือง

สแกนเนอร์

ต.ค. ๖๐ - ก.ย.

 ๖๑
15,300 ระดับ ๕ ๒ ส านักงาน ปปง./

ส่วนกองทุน บส.

๘ - ๑

ตัวชีว้ัด ล ำดับ

ควำมส ำคัญ

ยุทธศำสตร์ที ่๑ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือประสิทธิภำพในกำรปฏบิตัิงำน 

แผนปฏบิติัการสารสนเทศประจ าปบีญัชี ๒๕๖๑

แผนปฏิบตักิำรสำรสนเทศ ประจ ำปบีญัชี ๒๕๖๑

เปำ้หมำยวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบขัน้ตอน/แผนงำน ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท)

แผนงำน/โครงกำร



ตัวชีว้ัด ล ำดับ

ควำมส ำคัญ

เปำ้หมำยวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบขัน้ตอน/แผนงำน ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท)

แผนงำน/โครงกำร

โครงการบ ารุงรักษาครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรส่วนกองทุนที่มีต่อ

ระบบการบ ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมแก้ไขครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์

กองทุนฯ จัดให้มีระบบการ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไข

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบ

เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน

ฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๑. จัดเก็บประวติัการ

ซ่อมบ ารุงแก้ไขครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ และระบบ

เครือข่าย

๒. ส ารวจความพึงพอใจ

ของบุคลากรส่วน

กองทุนที่มีต่อระบบการ

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม

แก้ไขครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์

ม.ค ม.ีค. ๖๑ ไม่ใช้

งบประมาณ

ร้อยละ ๘๕ ๔ ส่วนกองทุน บส. 

โครงการจัดท าแผนปฏบิัติการ

ดิจิทัลระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - 

๒๕๖๔)

ระดับความส าเร็จในการจัดท า

แผนปฏบิัติการดิจิทัล ระยะ ๓ 

ปี  (ปี ๒๕๖๒ -๒๕๖๔)

เพื่อก าหนดกรอบและทิศทางการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏบิัติ

ภารกิจหลักของกองทุนฯ

จัดท าแผนปฏบิัติการ

ดิจิทัล ระยะ ๓ ปี  (ปี 

๒๕๖๒ -๒๕๖๔)

ม.ีค. - เม.ย. ๖๑ ไม่ใช้

งบประมาณ

ระดับ ๕ ๓ ส่วนกองทุน บส. 

๘ - ๒

ยุทธศำสตรท์ี่ ๒  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใชร้ะบบสำรสนเทศในกำรบรหิำรจัดกำรกองทุนอย่ำงเป็นระบบ

แผนปฏบิติัการสารสนเทศประจ าปบีญัชี ๒๕๖๑



ตัวชีว้ัด ล ำดับ

ควำมส ำคัญ

เปำ้หมำยวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบขัน้ตอน/แผนงำน ระยะเวลำ งบประมำณ 

(บำท)

แผนงำน/โครงกำร

โครงการพัฒนาเวบ็ไซต์และ

ระบบสารสนเทศของกองทุน

ระดับความส าเร็จในการ

ปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ไซต์

และระบบสารสนเทศของ

กองทุนฯ

๑. เพื่อพัฒนาเวบ็ไซต์กองทุนฯ 

ให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องถูกต้องและ

เป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการ

และเผยแพร่ข้อมูลการปฏบิัติ

ภารกิจต่าง ๆ ของกองทุนฯ ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือดิจิทัล

และสามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนและ

ผู้ใช้บริการ

๒.เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความ

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

สารสนเทศของกองทุน ที่มีความ

ถูกต้องและทันกาล 

ต.ค. ๖๐ - ก.ย.

 ๖๑

ไม่ใช้

งบประมาณ

ระดับ ๕

ร้อยละ ๘๕

๑ ส่วนกองทุน บส. 

๘ - ๓

๑. ปรับปรุงหน้าหลักของ

เวบ็ไซต์ให้มีความน่าสนใจ

๒. ปรับปรุงรูปแบบการ

รายงานผลทางการเงิน

และที่ไม่ใช่รายงาน

ทางการเงินให้มีความ

ชัดเจนเข้าใจง่ายและ

เป็นปัจจุบัน

๓. ปรับปรุงข้อมูลใน

ระบบสารสนเทศของ

กองทุนฯ (File Share)

๔. ปรับปรุงข้อมูล

สารสนเทศส าหรับ

ผู้บริหารให้มีความความ

น่าสนใจ ชัดเจนเข้าใจ

ง่ายและเป็นปัจจุบัน

๕. ปรับปรุงระบบการ

จัดเก็บเอกสารแบบ

อิเล็กทรอนิกส์

แผนปฏบิติัการสารสนเทศประจ าปบีญัชี ๒๕๖๑



โครงการส่งเสริมทักษะความรู้

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

บุคลากรกองทุนฯ

จ านวนบุคลากรของกองทุนฯ 

ได้รับการอบรมพัฒนาหลักสูตร

คอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๒ คน

๑. เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการปฏบิัติงานบุคลากร

๒. เพื่อให้บุคลากรของกองทุนมี

มาตรฐานสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

ปฏบิัติงานได้อย่างเป็นมีระบบ

และมีทิศทางที่ชัดเจน

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมในหลักสูตรทาง

คอมพิวเตอร์ อย่างน้อย

 ๒ คน

ต.ค. ๖๐ -  ก.ย.

 ๖๑
   16,000 ระดับ ๕ ๕ ส่วนกองทุน บส. 

ระยะเวลา งบประมาณ 

(บาท)

เปา้หมาย ล าดับ

ความส าคัญ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน/โครงการ ตัวชีว้ัด วัตถุประสงค์ ขัน้ตอน/แผนงาน



 

  

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ๘ - 5 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือใช้ปฏิบัติงานในส่วน
กองทุนอย่างน้อย ๑ รายการ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ ๕ 
ค าอธิบาย :  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส่วนกองทุนอย่างน้อย ๑ รายการ พิจารณาจากกองทุนฯ มีการด าเนินการจัดซื้อ หรือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ หรือ อื่น ๆ  
 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไม่มีการด าเนินการ
จัดซื้อหรือจัดหา 

- สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาได้ใน
เดือน ส.ค. ๖๑ 

- สามารถด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาได้ใน
เดือน ก.ค. ๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ๘ - 6 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
โครงการ : โครงการบ ารุงรักษาซ่อมแซม แก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรส่วนกองทุนที่มีต่อระบบการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ ๕ 
ค าอธิบาย :  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรส่วนกองทุนที่มีต่อการจัดให้มีระบบการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกต ิ
  

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ๘ - 7 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ 
โครงการ : โครงการปรับปรุง/พัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของกองทุน 
ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ ๕ 
ค าอธิบาย :  ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของกองทุนฯ พิจารณาจากการ
ด าเนินการปรับปรุงหน้าหลักของเว็บไซต์จ านวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. ปรับปรุงหน้าหลักของเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ 
 ๒. ปรับปรุงรูปแบบการการรายงานผลทางการเงินและที่ไม่ใช่รายงานทางการเงินให้มีความชัดเจนเข้าใจ
ง่ายและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศของกองทุนฯ (File Share) 
 ๔. ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศส าหรับผู้บริหารให้มีความความน่าสนใจ ชัดเจนเข้าใจง่ายและเป็นปัจจุบัน 
 ๕. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๑ กิจกรรม 
 โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์และระบบสารสนเทศของกองทุนฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีการปรับปรุง
จ านวน  ๒ กิจกรรม 

 
 
 
 
 

มีการปรับปรุง
จ านวน ๓ กิจกรรม 

 

มีการปรับปรุง
จ านวน ๔ กิจกรรม 

 

มีการปรับปรุง
จ านวน ๕ กิจกรรม 

 

ครบถ้วนตาม    
ระดับ ๔ มีการ
ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
และผลการประเมิน
แสดงให้เห็นว่า
ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ 
 

 
 



 

  

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ๘ - 8 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการกองทุนอย่างเป็นระบบ 
โครงการ : โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี (ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔) 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี  (ปี ๒๕๖๒ -๒๕๖๔) 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ ๕ 
ค าอธิบาย :  ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี  (ปี ๒๕๖๒ -๒๕๖๔) พิจารณาจากการ
ก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทุนฯ 
ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของกองทุนมีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. โครงการส าหรับประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
๓. โครงการ การจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุน 
๔. โครงการ การจัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกท่ีเหมาะสมกับ

กองทุน 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ไม่มีการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (ปี 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  

มีการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (ปี 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
ที่ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้ง

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
รวมทั้งกลยุทธ์ของ

ทุนหมุนเวียน  

มีการจัดท าแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (ปี 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
ที่ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้ง

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
รวมทั้งกลยุทธ์ของ
ทุนหมุนเวียน มีการ

ระบุโครงการที่
เกี่ยวข้อง ๒ 

ประเด็น 

การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (ปี 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
ที่ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อแผน
ยุทธศาสตร์ ทั้ง

วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
รวมทั้งกลยุทธ์ของ
ทุนหมุนเวียน มีการ

ระบุโครงการที่
เกี่ยวข้อง ๔ 

ประเด็น 

การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๓ ปี (ปี 

๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
ได้รับความเห็นชอบ

จากเลขาธิการ 
ปปง. 

 



 

  

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ๘ - 9 

 

แผนแม่บทสารสนเทศ กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการ : โครงการส่งเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรกองทุนฯ 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของกองทุนฯ ให้ได้รับการอบรมพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ 
หน่วยวัด : ระดับ 
เป้าหมาย : ระดับ ๕ 
ค าอธิบาย :  ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรของกองทุนฯ ให้ได้รับการอบรมพัฒนาหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ พิจารณาจากการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของกองทุนฯ เข้าการอบรมทักษะพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  

ระดับคะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมม่ีการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม  

- มีการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม 

๑ คน 

- มีการส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรม  

๒ คน 
 
 


