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ค ำน ำ 
 
  กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน ปปง.) ได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญ
ของการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) และจัดท าแผนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ของกองทุน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ของส านักงาน ปปง. และแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีบัญชี ๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้มีความเชื่อมโยง               
และการสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน ปปง. สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหาร
จัดการสารสนเทศของกองทุน ปปง.  
 
 
 
       กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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      สิงหาคม ๒๕๖๒ 
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บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๙/๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินด้านต่าง ๆ ได้แก่ สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การด าเนินคดี 
การตรวจค้น การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพย์สิน การแจ้งเบาะแส การคุ้มครองพยาน หรือการอ่ืนใด      
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน
ในการด าเนินการนั้น ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเกี่ยวกับการเผยแพร่               
และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษา การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ               
และการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การด าเนินกิจการอ่ืนที่จ าเป็น
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การด าเนินงานของกองทุนการป้องกัน                
และปราบปรามการฟอกเงิน จะด าเนินงานภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และระเบียบ ประกาศต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง กองทุนฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบด้วย 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นประธาน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงาน ปปง.  
ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน ๓ ท่าน ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง มีผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการ
กองทุนฯ มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ว่าด้วยกองทุน                  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีกรมบัญชีกลาง และท่ีปรึกษาด้านติดตามประเมินผล 
(บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด) ท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

 ในปีบัญชี ๒๕๖2 กระทรวงการคลังได้ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน              
ทุนหมุนเวียนขึ้น เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาและบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเลขาธิการ ปปง.              
ไดล้งนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมบัญชีกลางกับกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีจ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย              
๑) ด้านการเงิน ๒) ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านการปฏิบัติการ ๔) ด้านการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน 5) ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน                 
และลูกจ้าง และ 6) ด้านการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง โดยในด้านการบริหารจัดการหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดย่อยท่ี ๔.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล ซึ่งก าหนดเกณฑ์ประเมินผลจากประเด็นหลักที่ส าคัญ ๒ ด้าน ได้แก่  
๑) แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการประจ าปี พิจารณาจากการจัดท า/ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัล (ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน 
ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ส าคัญ โดยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุนหมุนเวียนได้อย่าง
ครบถ้วน และการจัดให้มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่มีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน ทั้งนี้ หากทุนหมุนเวียนไม่มี
โครงสร้างทุนหมุนเวียน (หน่วยงาน/ฝ่าย) ที่รับผิดชอบด้าน IT ของทุนหมุนเวียนโดยตรง และ/หรือใช้หน่วยงาน/
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ฝ่ายของต้นสังกัด ทุนหมุนเวียนสามารถใช้แผนฯ ของต้นสังกัดได้ อย่างไรก็ตามต้องสรุปแผนฯ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ทุนหมุนเวียนที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียนทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ส าคัญ และต้องสรุปแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการมีองค์ประกอบหลักท่ีดี
ครบถ้วน ๒) การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล พิจารณาจากการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน               
และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียนและตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้ง
นโยบายต่าง ๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ  

๑.๒ แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

 เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เลขาธิการ ปปง. ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. 2562-2564) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งก าหนดกรอบแนวทางวิสัยทัศน์
เป้าประสงค ์พันธกิจ ยุทธศาสตร์ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ภายใตร้ะบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใหม้ีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนากระบวนงานบรหิารกองทุนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีทักษะด้านดิจิทลั 

๑. กองทุนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงาน 
๒. กองทุนมีการบริหารจดัการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถรองรับ 
    ภารกิจและตอบสนองต่อนโยบาย 
๓. บุคลากรกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล 

วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
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โดยมีเป้าประสงค์ โครงการ/กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ โครงการ/กิจกรรมหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ในก า ร
ปฏิบัติงาน 

๑. ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ 
๒. ผู้ใช้บริการภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

๑. โครงการจัดท าระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ  
๒. โครงการเพิ่มศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ที่สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
ยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุน 

๑. กองทุนมีการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการกองทุน ส าหรับผู้บริหารและผู้ใช้บริการ
ภายในกองทุน สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และรวดเร็ว 

๑. การจ่ายเงินและการรับเงินกองทุนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์   
๒ .  โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ 
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
๓. การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ 
ในระบบงานต่าง ๆ (GFMIS/ NBMS/ เว็บไซต์/ 
Facebook/ Line กองทุน) ส าหรับบุคลากร
ภายในและภายนอก  
๔. การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเ พ่ิมศักยภาพของ
บุคคลากรให้มีทักษะด้าน
ดิจิทัล 

บุคลากรกองทุนมีศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล การพัฒนาบุ คลากร เพื่ อ เพิ่ มพู นทั ก ษะ                
ด้านดิจิทัล 
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บทที่ ๒ 
กรอบการจัดท าแผนปฏิบตัิการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

(ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) กองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ด าเนินการภายใต้การพิจารณาความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบ ดังนี้  
๒.๑ ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
            

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕80)

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

นโยบายการบริหารราชการ
ของเลขาธิการ ปปง.

การปฏิบัติงานของส า นักงาน ปปง . ต้องสอดคล้องและให้
ความส าคัญกับการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
รวมท้ังยกระดับองค์กร และการพัฒนาองค์กร
ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยกระดับประสิทธิภาพภาครฐั  

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :ยกระดับ 
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการกองทุนฯ

ยุทธศาสตร์ที ่๓ : การเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรให้มี
ทักษะด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ :  
การปรับสมดุลการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 :  
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี  
ส านักงาน ปปง. (พ.ศ. 2562- 2566) 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสรมิศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีเพือ่
สนับสนุนภารกจิหลักในเชิงรุกและมุง่สูม่าตรฐาน AML/CFT 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจทิัล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อสร้าง
นวัตกรรมและวางแผนสู่ความยั่งยืน 

แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี  
(พ.ศ. 25๖๐ –256๔) (ฉบับทบทวน  
พ.ศ. ๒๕๖๒) กองทนุฯ ยทุธศาสตร์ที่ ๒ :  
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กองทุนฯ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 
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ที่มา : ดร.ปรเมธี วิมลศริิ เลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ 

ที่มา : แผนพัฒนาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๒.๑.๑ ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕80)  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับสมดุลการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

  
 
 ๒.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยให้ความส าคัญกับการให้องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเอ้ืออ านวยต่อการรองรับเทคโนโลยีที่ส าคัญ ๆ รวมถึงให้
ความส าคัญกับการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐโดยสาธารณะ  

๒.๑.๓ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างาน
และการให้บริการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการท างานและขั้นตอนการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว อ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนดิจิทัลขึ้นมารองรับการท างานที่จะเป็นก าลังส าคัญในการสร้าง  
ผลิตภาพการผลิต 
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ที่มา : ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์กรมหาชน) (สรอ.) 

๒.๑.๔ แผนกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (Digital Government) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ โดยให้ความส าคัญกับการยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ภาครัฐ เพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัล ในการบริหารจัดการด้านการเงินและการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งระบบผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการให้
ความส าคัญกับการเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 ๒.๑.๕ นโยบายการบริหารราชการของเลขาธิการ ปปง. พลต ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้ให้นโยบายในการบริหารราชการไว้ว่า การปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ปปง. ต้องสอดคล้องและให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  
แผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งยกระดับองค์กร และการพัฒนาองค์กร             
ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐  
 ๒.๑.๖ แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี ส านักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมศักยภาพทางด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักในเชงิรุกและมุ่งสู่มาตรฐาน AML/CFT ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมและวางแผนสู่ความยั่งยืน 

๒.๑.๗ แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ ในการพัฒนาระบบงานภายในให้มีมาตรฐาน มีความพร้อม และคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
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บทที่ ๓ 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในและภายนอก เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่ง ที่จะท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ทุกด้านเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการก าหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม ได้แก่ สถานภาพ และสภาวะแวดล้อมทั้งอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ระบบงาน รวมถึงบุคลากร
ผู้ใช้งานระบบของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๓.๑ สถำนภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินในปัจจุบัน 
  จากการส ารวจข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ในปีบัญชี ๒๕๖๒ สามารถสรุป
จ านวนสถานภาพด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในปัจจุบัน 
จ าแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ โปรแกรม ระบบงานต่าง ๆ การจัดเก็บข้อมูล และการ
จัดท ารายงาน มีผลส ารวจดังนี้ 

๓.๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 

รำยกำร 
หน่วยงำน 

รวม 
กองทุนฯ ส ำนักงำน ปปง. 

เครื่องคอมพิวเตอร์/ลูกข่ำย (Client)    

- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ๒ ๒ ๔ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ๑ 11 12 

อุปกรณ์ต่อพ่วง    

- เครื่องพิมพ์ชนิดขาวด า 1 1 2 

- เครื่องพิมพ์ชนิดส ี 1 1 ๒ 

- เครื่องสแกนเนอร์ ๑ - ๑ 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพำ    

- External Hard Disk - 2 2 

 ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์/ลูกข่ำย (Client) ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา รวม ๑๖ เครื่อง โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ เครื่อง มีอายุการใช้งานเกินกว่าประกาศ
ก าหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของส านักงาน ปปง. และในจ านวนดังกล่าว มี ๑ เครื่องที่มีอายุการใช้งานถึง ๑๒ ป ี
 ๒) อุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ เครื่องพิมพ์ชนิดขาวด า/ชนิดสี และเครื่องสแกนเนอร์   
รวมจ านวน ๕ เครื่อง มีอายุการใช้งานเกินกว่าประกาศก าหนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์ของส านักงาน ปปง.  
โดยเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดขาวด า จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดสีที่มีอายุการใช้งาน ๒ ปี จ านวน ๑ เครื่อง  
ใช้ส าหรับพิมพ์เอกสารทั่วไปและเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกองทุน ในการใช้งานเครื่องพิมพ์ชนิดสี  
พบปัญหาหมึกซึมเปื้อนกระดาษเป็นประจ า ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพ์ 
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 ๓) อุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพำ ได้แก่ External Hard Disk จ านวน ๒ เครื่อง 
๓.๑.๒ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รำยกำร 
หน่วยงำน  

รวม กองทุนฯ ส ำนักงำน ปปง. 

ระบบปฏิบัติกำร    
 -  Windows ๑๐ Pro ๒ 10 12 
 -  Windows ๑๐ Home Single Language - ๑ ๑ 
 -  Windows ๘.๑ ๑ - ๑ 
 -  Windows ๗ Professional - ๒ ๒ 
-  Windows XP  - - 
โปรแกรมประยุกต์    
 -  Microsoft Office ๒๐๐๗ - - - 
 -  Microsoft Office ๒๐๑๓ - 13 13 
 -  Microsoft Office ๒๐๑๖ ๓ - ๓ 
โปรแกรมอรรถประโยชน์ต่ำง ๆ    

- โปรแกรม Anti Virus NOD ๓๒ ส าหรับตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ ๓ 13 ๑6 

-  โปรแกรม Adobe Acrobat Reader ส าหรับเปิดไฟล์ PDF  ๓ 13 ๑6 

- File Share ๓ 13 ๑6 

 คอมพิวเตอร์ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งหมด ๑๖ เครื่อง ใช้โปรแกรม
พ้ืนฐาน Windows ๗ ขึ้นไป ปฏิบัติงานบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Office ๒๐๑๓ และ ๒๐๑๖ 

๓.๑.๓ ระบบสำรสนเทศ 

รำยกำร 
หน่วยงำน 

กองทุนฯ 
ส ำนักงำน 

ปปง. 
หน่วยงำน
ภำยนอก 

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. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS)   √ 

๖. ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS)   √ 

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

๘. KTB Corporate Online   √ 

๙. ระบบติดตามและบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินในคดี (อยู่ระหว่างการพัฒนา)  √  

 กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีระบบสารสนเทศส าหรับการใช้งาน จ านวน 9 ระบบ 
โดยแบ่งเป็นของส านักงาน ปปง. จ านวน ๔ ระบบ โดยมี ๑ ระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและรอการส่งมอบ               
ให้ส านักงาน ปปง. ของกองทุนฯ จ านวน ๑ ระบบ และของหน่วยงานภายนอก จ านวน 4 ระบบ จากการด าเนินงาน
ภายใต้ระบบดังกล่าว พบว่า  

http://www.amlo.go.th/
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 ๑) เว็บไซต์กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (www.amlo.go.th) มีข้อจ ากัด                   
เกี่ยวกับการเพ่ิมเติมข้อมูล และหน้าโฮมเพจไม่น่าสนใจ  
 ๒) ระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวมและติดตามทรัพย์สิน (AMLO Consolidate Asset Tracking 
System : AMCATs) ใช้ส าหรับเรียกดูรายงานสรุปและสถิติที่ส่วนงานต่าง ๆ ได้บันทึกเข้ามาในระบบ ซึ่งขณะนี้
สถานะข้อมูลที่ปรากฏ ยังไม่เป็นปัจจุบันจึงเป็นข้อจ ากัดที่ยังไม่สามารถใช้รายงานจากระบบดังกล่าวได้  
 ๓) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเงินกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(Forfeiture Fund Management System : FFMS) มีอายุการใช้งาน ๗ ปี ซึ่งไม่มีการใช้งานต่อเนื่องท าให้
สถานะข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

๓.๒ กำรจัดเก็บข้อมูลและกำรท ำรำยงำนเพื่อเสนอแก่ผู้บริหำร/ผู้บังคับบัญชำ 
ลักษณะการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานในปัจจุบัน  
๑) จัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์  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 โดยน าเสนอในลักษณะของการบรรยาย ตารางข้อมูล และกราฟ  
๔) การท ารายงานเพ่ือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกจะเป็นการรายงานผลด้านการเงินและการบริหาร

งบประมาณ การรายงานผลการด าเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ปปง. แล้วแต่กรณี 

๓.๓ สถำนภำพด้ำนบุคลำกร 
๑) บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ส านักงาน ปปง. เป็นบริษัทเอกชน โดยทางส านักงาน ปปง. ได้ด าเนินการจ้างเหมาการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. รวมถึงของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย บุคลากรดังกล่าว
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการดูแลรักษาระบบ และให้ค าปรึกษาช่วยเหลือเมื่อเกิดข้อขัดข้องในการใช้งาน 
ช่วยให้ประหยัดงบประมาณของกองทุนฯ ในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทีม่ีจ านวนไม่มาก  

๒) ในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ส าคัญและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการท างานที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ 
แต่เนื่องด้วยบุคลากรของกองทุนฯ  มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นความรู้ในระดับ
ใช้งานโปรแกรมข้ันพื้นฐานได้แต่ยังไม่เชี่ยวชาญ ดังนั้นการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งที่ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  
ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีทักษะและเทคนิคที่แปลกใหม่ สามารถน ามาใช้ในการด าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้กองทุนมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพียงพอ พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี 
และการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยผลักดันการด าเนินงานของกองทุนได้ดียิ่งขึ้น  

 

http://www.amlo.go.th/
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๓.๔ สถำนภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนสำรสนเทศของกองทุนฯ ในปัจจุบัน 
 การด าเนินงานของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีความเกี่ยวข้องทั้งในเชิงภารกิจ 
และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสนับสนุนตามวัตถุประสงค์จัดตั้ง รวมทั้งการเผยแพร่ และการให้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินการ 
เพ่ือสนับสนุนมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของส านักงาน ปปง. โดยกองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. (www.amlo.go.th) 
หัวข้อกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารกองทุนฯ ผู้ใช้บริการ
ภายนอก รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองทุน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ ได้แก่ ๑) ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหาร 
งบประมาณ ๒) ข้อมูลการด าเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน ๓) โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน  
๔) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน ๕) วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
๖) ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี ๗) โครงการลงทุนที่ส าคัญ (ถ้ามี) ๘) การจัดซื้อ 
จัดจ้างและการประกาศประกวดราคา (ถ้ามี) ๙) นโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ๑๐) การด าเนินงานตามนโยบาย 
รัฐบาล หรือ นโยบายของกระทรวงต้นสังกัด ๑๑) กฎ มติ ครม. ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
นโยบาย เพ่ือให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ ๑๒) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร และค าแนะน าในการ
ติดต่อกับทุนหมุนเวียน  
 นอกจากนี้ ภายในกองทุนฯ มี File Share เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ในการอ านวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการสืบค้นข้อมูล และน าไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป รวมถึงการพัฒนารูปแบบ                
การน าเสนอข้อมูล เป็นรูปแบบตารางและกราฟ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือให้ข้อมูลมีความน่าสนใจ 
ชัดเจนและง่ายต่อการตัดสินใจ  
 ระบบสารสนเทศที่ดี จึงนับว่าเป็นส่วนที่ส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นเพื่อให้กองทุนฯ สามารถ 
ประเมินผลการด าเนินงานว่า สารสนเทศที่มีอยู่เพียงพอส าหรับตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับ
ต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร กองทุนฯ จึงได้ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจในการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์การตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ๓ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บริการภายนอก 
ผู้ใช้บริการภายใน และผู้บริหาร โดยจากผลการประเมินสามารถสรุปความต้องการ และความพึงพอใจในแต่ละ
กลุ่มได ้ดังนี้  

 ๓.๔.๑ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยนอกกองทุน 
  กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีระบบสารสนเทศ เว็บไซต์กองทุนการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (www.amlo.go.th) ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการภายนอก ได้แก่ 
ข้าราชการส านักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งจากการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
ผู้ใช้สารสนเทศภายนอกกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในด้านการอ านวยความสะดวก และ
ความเพียงพอของช่องทางในการขอรับบริการ โดยระดับความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๐ เพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๐) 

http://www.amlo.go.th/
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 ๓.๔.๒ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรภำยในกองทุน 
 กองทุนฯ มีการจัดการข้อมูลภายใน (File Share) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ อย่างเป็นระบบ 

และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม เป็นปัจจุบัน สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ส าหรับใช้ปฏิบัติงาน 
อุปกรณ์ดังกล่าวมีการบ ารุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถของส านักงาน ปปง. ซึ่งจากการติดตาม
ประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้สารสนเทศภายในกองทุน ด้านระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายใน (File Share) 
ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย และด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่โครงการจ้างเหมาบริการ
บ ารุงรักษาดูแลระบบงาน พบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๓ เพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (มีความพึงพอใจโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๖) 

 ๓.๔.๓ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำรกองทุน 
  กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีระบบสารสนเทศใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 
(Non – Budgetary Management System : NBMS) ซึ่งเป็นระบบงานที่กระทรวงการคลังก าหนดให้ทุนหมุนเวียน
ใช้ในการด าเนินงาน เกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการรายงานผลการด าเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการบันทึก
ข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ท าให้ระบบดังกล่าวสามารถแสดงรายงานทางการเงินต่าง ๆ ด้วยข้อมูล 
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล เช่น รายงานสถานะเบิกจ่ายเงิน รายงานงบทดลอง และมีรายงานแสดงผลโดยเปรียบเทียบ 
กับเป้าหมาย (แผน) เช่น รายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน รายงานผลรายรับเงิน
นอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน โดยส่วนกองทุน บส. ได้มีการเรียกรายงานดังกล่าวมาตรวจสอบและจัดท า
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบกราฟ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือนภายใต้ชื่อเรื่อง “การรายงานข้อมูลและ
การน าส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management 
System : NBMS) ประจ าเดือน” เพ่ือให้ผู้บริหารมีข้อมูลด้านการเงินที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ เช่น รายงานผล
การรับและรายงานผลการจ่ายรายเดือน แผนภูมิรายรับและรายจ่าย ซึ่งจากการติดตามประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้บริหารกองทุนฯ ที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทุน พบว่ามีผลการประเมินผู้บริหารมีความ 
พึงพอใจ ในด้านการน าเสนอข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน น่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีประโยชน์  คิดเป็นร้อยละ 
๙๖.๐๐ ซึ่งจากการประเมินร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของกองทุน 
ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่ที่ร้อยละ ๘๕.๐๐ 

๓.๕ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค 
การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒)      

กองทุนฯ ด าเนินการโดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสารสนเทศของกองทุนฯ ทั้งในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ  
ได้อย่างเหมาะสม ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
ด้านข้อมูล 
๑. กองทุนมีการน าเสนอข้อมูลทางการเงินและการให้การ
สนับสนุนโครงการที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล 
๒. กองทุนมีการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร บุคคลภายในและ
ภายนอก รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

 
๑. การน าเสนอข้อมูลส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของ Data  
ซึ่งยังต้องได้รับการพัฒนา เพื่อให้ข้อมูลที่น าเสนอมีความ
น่าสนใจและทันสมัย 
๒. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของกองทุนฯ ยังใช้โปรแกรม 
Microsoft word/excel ซึ่งมีข้อจ ากัดในเรื่องของปริมาณ
ข้อมูลจัดเก็บ   

ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี 
๑.  มีเว็บไซต์ ที่ให้บริการเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บริการ
สืบค้นข้อมูลและรับทราบข่าวประชาสัมพันธ์ 
๒. การบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์อยู่ภายใต้การดูแลของ
ส านักงาน ปปง. ท าให้กองทุนฯ ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
๓. กองทุนมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน  
๔. กองทุนมีงบประมาณ ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือ                
และอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
๑. กองทุนฯ ใช้งานเว็บไซต์ร่วมกับส านักงาน ปปง.                     
จึงไม่สามารถปรับปรุงรูปแบบหรือพัฒนาหน้าเว็บไซต์
ตามความต้องการได้   
๒. ระบบปฏิบัติการที่มีสามารถใช้ปฏิบัติงานทั่วไปได้                
แต่ยัง ไม่มี โปรแกรมที่ควรมีไว้ ใช้ ในการปฏิบัติงาน               
เช่น Microsoft Access เนื่องจากมีต้นทุนค่าลิขสิทธิ์ 
๓. กองทุนฯ เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก การพัฒนาระบบ          
ที่ต้องใช้งบประมาณสูง จึงท าให้ไม่เกิดความคุ้มค่า 

ด้านบุคลากร 
๑. บุคลากรกองทุนฯ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
๒. บุคลากรมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนางานการด าเนินงาน 
๓.  ผู้บริหารสนบัสนนุการปฏิบัตงิาน โดยให้มีการน า 
เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการ และลดขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 
๑. บุคลากรกองทุนฯ บางส่วนมีความรู้และทักษะ              
ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ในขั้นพื้นฐาน  
เช่น Microsoft Office (Word excel Power point) แต่
ทักษะในการใช้งานฟังก์ชั่นตา่ง ๆ ยังต้องได้รับการพัฒนา 
๒. อัตราก าลังบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. ส านักงาน ปปง. มีเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูง ท าให้
กองทุนฯ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
๒. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. ได้ให้ความส าคัญ
กับการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีแผน
แม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
รวมทั้งยกระดับองค์กร และการพัฒนาองค์กรในการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐  
๓. รัฐบาลและกระทรวงการคลังมีนโยบายการจ่ายและรับ
เงิน ในรูปแบบธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
๔. รัฐบาลให้ความส าคัญและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมในหน่วยงาน 
เพื่อให้สามารถไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ 

๑. การด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
บางส่วนยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัว 
๒. ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาในการด าเนนิงาน บางครั้ง
มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้งาน เชน่ ค่าลิขสิทธิ์
โปรแกรม 
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 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  (SWOT Analysis)  
ของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะเห็นได้ว่ากองทุนฯ มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน โดยส่วนหนึ่งมากจากการจัดซื้อโดยงบประมาณของกองทุน และอีกส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุน
จากส านักงาน ปปง. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งนับว่าเป็นส่วนส าคัญอย่างมากในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกองทุนฯ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง เว็บไซต์ ระบบงานต่าง ๆ ตลอดจนการบ ารุงรักษา 
การจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน ท าให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ในด้านการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ไปยังผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ปปง. 
ด าเนินการผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยเจ้าหน้าที่ได้รับสิทธิ์ ในการเข้าปรับปรุงข้อมูลภายในหัวข้อต่าง ๆ ให้มี 
ความถูกต้อง ทันกาล ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันยังมีข้อจ ากัด
บางประการ ท าให้การพัฒนา และปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ยังไม่น่าสนใจ ในด้านการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ 
Microsoft word/excel/power point บุคลากรของกองทุนสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับภารกิจ 
ที่รับผิดชอบ และมีทักษะการใช้งานในขั้นพ้ืนฐานเท่านั้น ในการปฏิบัติงานบางประเภทต้องใช้ความรู้และเทคนิค  
ที่มีความเฉพาะทางมากขึ้น เพ่ือเอ้ืออ านวย ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว เนื่องจากในปัจจุบัน
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฟังก์ชั่นและเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติงานจึงมีความหลากหลาย 
ไปจากเดมิ การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 การก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ เป็นนโยบายส าคัญที่หน่วยงานของรัฐต้องมีการด าเนินการให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย การด าเนินการของกองทุนฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น ปัจจัยส าคัญ 
คือบุคลากร เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ความก้าวหน้าและความทันสมัยเกิดขึ้นมา  
พร้อมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ผู้ใช้งานจึงต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านี้ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย นอกจากนี้บุคลากรยังเป็นเป็นแรงผลักดันในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของกองทุนให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กองทุนฯ มีความพร้อมทางด้านทรัพยากร และผู้บริหารยังให้ความส าคัญกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอน และรวดเร็วในการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับการสนับสนุนด้วยข้อมูล
ที่ถูกต้อง ชัดเจน และทันกาล โดยให้มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
กองทุนฯ ให้ทันต่อการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล แม้ในการด าเนินงานระยะแรกจะมี
ข้อจ ากัดด้านระเบียบ กฎหมาย อยู่บ้าง แต่บุคลากรของกองทุนฯ มีความพร้อมเพียงพอที่จะด าเนินการได้ทันที 
ที่ข้อจ ากัดด้านระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข 
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาองค์กรโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส าคัญ ซึ่งมีอยู่จ านวนมาก โดยส่วนหนึ่ง
เป็นระบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนซึ่งขณะที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยระบบดังกล่าวจะใช้ประโยชน์  
ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน การติดตามประเมินผลโครงการ 
การจัดเก็บข้อมูลรายรับ รายจ่ายของกองทุน การจัดท าค าของบประมาณ และเป็นระบบส าหรับผู้บริหารใช้ 
ในการติดตามสถานะการด าเนินงานของกองทุนฯ   
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บทที่ ๔ 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒  - ๒๕๖๖)  

(ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) กองทุนการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ได้วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม SWOT Analysis  และพิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๕ ปี ส านักงาน ปปง. (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการดิจิทัล เป็นการ                
ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและสามารถรองรับกับระบบ  
ทีจ่ะพัฒนาขึ้นในอนาคต และผลักดันการด าเนินงานเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของกองทุนฯ ดังนี้ 

 
 

วิสัยทัศน์
• เป็นกองทุนที่มีการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ ภายใต้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ

• ๑. พัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสทิธิภาพ
• ๒. พัฒนากระบวนงานบริหารกองทุนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่งมือในการปฏิบัติงาน
• ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมทีักษะด้านดจิิทัล

เป้าประสงค์

• ๑. กองทุนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมปีระสทิธิภาพรองรับการปฏบิัติงาน
• ๒. กองทุนมีการบริหารจัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทันต่อการเปลีย่นแปลงสามารถรองรับ
• ภารกิจและตอบสนองต่อนโยบาย
• ๓. บุคลากรกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล

ยุทธศาสตร์

• ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยเีพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
• ๒. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ
• ๓. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะด้านดจิิทัล
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที่ ๑

ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯยุทธศาสตร์ที่ ๒

โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ ได้มีการก าหนดกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และโครงการ ดังนี้ 

 

 
 เป้าประสงค์ ๑. ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
   ๒. ผู้ใช้บริการภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

 กลยุทธ์ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 

 โครงการ โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 
 ระบบติดตามและบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินในคดี (AFMS)  
 (ส าหรับสนับสนุนการบริหารกองทุนฯ) 

 ตัวช้ีวัด ๑. ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
         และเพ่ือการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 
 

 

 เป้าประสงค์  ๑. กองทุนฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 ๒. มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ ส าหรับผู้บริหาร ผู้ใช้บริการ 
     ทั้งภายในและภายนอกกองทุนฯ สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 

 กลยุทธ์  ๑. จัดให้มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกองทุนฯ 
  ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสาร 

 โครงการ  โครงการส าหรับผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 การจ่ายเงินและการรับเงินกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   

 โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
 ที่เหมาะสมกับกองทุนฯ 

 การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ในระบบงานต่าง ๆ (GFMIS/NBMS/ 
เว็บไซต์/Facebook/Line กองทุน) ส าหรับบุคลากรภายในและภายนอก  

 การบ ารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 การจั ดซื้ อ /จั ดหาคอมพิว เตอร์ และ อุปกรณ์ เ พ่ื อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ ง าน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

 ตัวช้ีวัด  ๑. ระดับความส าเร็จการจ่ายเงินและการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ  
 ๓. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
 ๓. ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อ/จัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงาน 
 ๔.  ระดับความส าเร็จในการทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
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การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัลยุทธศาสตร์ที่ ๓
 
 

 เป้าประสงค์  บุคลากรกองทุนฯ มีศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัล 

 กลยุทธ์  พัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ทักษะด้านเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน 
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 โครงการ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

 ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนา 
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บทที่ ๕ 
กำรบริหำรจัดกำรและกำรติดตำมประเมินผล  

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ท าให้การพัฒนาและคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นมากมาย ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงระบบสารสนเทศ
ที่ใช้ในการด าเนินงานที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการไปจากเดิม เพ่ือตอบสนองกับการด าเนินงานได้หลากหลาย 
มากยิ่งขึ้น การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ จะเป็นผลดีที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ให้บรรลุ 
เป้าหมาย และมีการบริหารงานที่ดี โดยลดขั้นตอนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
คุ้มค่ากับงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุตามเป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์
และโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
๕.๑ กำรบริหำรจัดกำร 

การบริหารและด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล ให้สัมฤทธิ์ผลนั้น การก าหนดปัจจัยส าคัญของ
ความส าเร็จแผนปฏิบัติการ เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อความส าเร็จของแผนปฏิบัติการมีดังต่อไปนี้ 
 ๑. การได้รับสนับสนุนจากผู้บริหารส านักงาน ปปง. คณะกรรมการกองทุนการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 

๒. การได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
๓. การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการในแผนปฏิบัติการดิจิทัล อาทิเช่น ผู้ใช้งาน 

และผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ ควรมีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการ
ของโครงการและการบริหารโครงการ 

๔. การบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ภายใต้แผนปฏิบัติการนี้จะต้องมีการเชื่อมโยงของข้อมูล รวมทั้ง 
การท างานในภารกิจของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับในการท างาน 
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการด าเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
ที่จะช่วยในการปรับแนวคิดและกระบวนการท างานให้เป็นแนวใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ  

๕. การก ากับและควบคุมการด าเนินงานในแต่ละโครงการที่มีประสิทธิภาพ  
๕.๒ กำรติดตำมประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลเป็นขั้นตอนที่มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินโครงการ เพราะเป็นการติดตาม
ก ากับการด าเนินงานของโครงการ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผล จะสามารถ
น าผลที่ได้ประเมินผลไปพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ หรือทบทวนแผนปฏิบัติการ ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลส าเร็จและเป้าหมายของแต่ละโครงการ  
เป็นรายยุทธศาสตร์ในภาพรวม ก าหนดดังนี้ 
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บทที่ ๖ 
สรุปยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรมหลัก  

ที่มีความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์และแผนพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนที่ ๖ นี้ จะเป็นการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์และโครงการของแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาต่าง ๆ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
ส านักงาน ปปง. และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) กองทุนฯ 
ซึ่งโครงการและกิจกรรมหลักต่าง ๆ ภายในแผนนี้ ได้ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบพิจารณาการจัดท าแผนฯ ที่เสนอไว้
ในบทที่ ๒ และการวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้ศึกษาไว้ในบทที่ ๓  
   ตารางท่ี ๖-๑ ยุทธศาสตร์และโครงการของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔) กองทุนฯ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

โครงกำรที่เกี่ยวข้อง 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินผลฯ 

โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรดจิิทัล 
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

แผนยุทธศำสตร์ระยะยำว 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
(ฉบบัทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ยุทธศำสำตร์ที่ ๑ : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
                       ในกำรปฏิบัติงำน 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
เพิ่มประสิทธิภาพ  

การบริหารจัดการกองทุนฯ  
เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ 

๑. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนฯ 

ระบบติดตามและบริหารจั ดการบัญชี
ทรัพย์สินในคดี (AFMS) (ส าหรับสนับสนุน
การบริหารกองทุนฯ) 

ยุทธศำสำตร์ที่ ๒ : ยกระดับประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุนฯ 

๒. โครงการส าหรับผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ 

การจ่ าย เ งินและการรั บ เ งินกองทุน ฯ  
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๓. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศ  
เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 
ที่เหมาะสมกับกองทุนฯ 

๑. การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ 
ในระบบงานต่าง ๆ (GFMIS/NBMS/เว็บไซต์/
Facebook/Line กองทุน) ส าหรับบุคลากร
ภายในและภายนอก  
๒. การบ ารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
๓. การจัดซื้ อ/จัดหาคอมพิว เตอร์และ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔. การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

ยุทธศำสำตร์ที่ ๓ : กำรเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรให้มีทักษะด้ำนดิจิทัล 

๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล 
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บทที่ ๗ 
สรุปโครงกำร/กิจกรรมหลัก 

๗.๑ สรุปโครงกำร/กิจกรรมหลัก  
 การสรุปโครงการและกิจกรรมหลักของแต่ละยุทธศาสตร์ ได้ก าหนดไว้เป็นทิศทางการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้การด าเนินการมีระเบียบแบบแผนและกรอบทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ประกอบด้วย ล าดับที่
โครงการ ชื่อโครงการแบ่งตามยุทธศาสตร์ ปีที่ด าเนินการ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ แสดงตาม
ตารางที่ ๗-๑ ส่วนงบประมาณที่ใช้ในแต่ละปีงบประมาณของแต่ละโครงการ  
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ตารางท่ี ๗-1 สรุปแผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ของแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 2562 – 256๖) (ฉบับทบทวน ๒๕๖๒) 

แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาด าเนินการ(ปีงบประมาณ) 

และงบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
6๒ 6๓ 6๔ ๖๕ ๖๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

โครงการที่ ๑  ระบบติดตามและบริหาร
จั ด ก า ร บัญ ชี ท รั พ ย์ สิ น ใ นค ดี  ( AFMS) 
(ส าหรับสนับสนุนการบริหารกองทุนฯ) 

๑. รวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินงาน 
เกี่ยวกับกองทุนฯ 
๒. ด าเนินการจัดจ้างท าระบบ (โดยส านักงาน ปปง.) 
๓. มีการน า เข้ า /บันทึกและตรวจสอบข้อมูล 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถแสดงรายงาน 
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
4. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 

     
ระดับความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและเพื่อ
การขอรับการสนับสนุนเงินจาก
กองทุนฯ 

ระดับ ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับประสทิธิภาพการบริหารจัดการกองทนุฯ 
โครงการที่ ๒.๑ การจ่ายเงินและการรับ
เงินกองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการรับเงินและจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     

ระดับความส าเร็จการจ่ายเงิน
แ ล ะ ก า ร รั บ เ งิ น ผ่ า น ร ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับ ๕ 

โครงการที่ ๒.๒ การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 
ของกองทุนฯ ในระบบงานต่าง ๆ (GFMIS/ 
NBMS/เว็บไซต์/Facebook/Line) ส าหรับ
บุคลากรภายในและภายนอก 

๑. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของกองทุนฯ
ด้านการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
๒. เสนอ ผอ.ส่วนกองทุน เห็นชอบให้บันทึกข้อมูล/
ปรับปรุงข้อมูลในระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 

     
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ที่มีต่อระบบสารสนเทศและข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 
( ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  ๘ ๕ ) 
 

ระดับ ๕ 

โครงการที่ ๒.๓ โครงการบ ารุงรักษาและดูแล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ด าเนินการบ ารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(โดยส านักงาน ปปง.) เช่น การซ่อมบ ารุง การท า
ความสะอาดอุปกรณ์ 

     
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการบ ารุงรักษาและดูแล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕) 

ระดับ ๕ 
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลกั 
ระยะเวลาด าเนินการ(ปีงบประมาณ) 

และงบประมาณ (ล้านบาท) ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
6๒ 6๓ 6๔ ๖๕ ๖๖ 

โครงการที่ ๒.๔ การจัดซื้อ/จัดหาคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ด าเนินการจัดซื้อ/จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์    
ที่จ าเป็นกับการใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์คุณภาพสูง เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง 

     
ระดับความส าเร็จในการจัดซื้อ/
จัดหาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

ระดับ ๕ 

โครงการที่ ๒.๕ การทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานภาพและการด าเนินงาน 
ด้านดิจิทัลของกองทุนฯ 
๒. วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมด้านดจิิทัลของกองทุนฯ 
๓. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนฯ ประจ าปี 

     
ระดับความส าเร็จในการทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖) (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 

๒๕๖๓) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้มีทกัษะด้านดิจิทัล 

โครงการที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา 
ทักษะด้านดิจิทัล 

๑. ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล 
๒. จัดหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

     
ระดับความส าเร็จในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมและ
พัฒนา 

ระดับ ๕ 
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Strategic High Potential 
แผนงาน/โครงการที่เป็นการลงทุนเพื่อ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร และสร้าง
ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน 

Key Operation Support 
แผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
ให้ด าเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความได้ เปรียบ
ทางการแข่งขันและส่งผลต่อกลยุทธ์น้อยมาก 

แผนงาน/โครงการที่มีความจ าเป็นในด้านการ
ปฏิบัติงาน ช่วยให้การใช้ทรัพยากรขององค์กรมี
ประสิทธิผลและมีคุณภาพที่สูงขึ้น ส่งให้ธุรกิจ
สามารถอยู่รอดและด าเนินต่อไปได้ 

แผนงาน/โครงการที่ช่ วยให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จในอนาคต เพื่อการลงทุนเพื่อ
รองรับแนวคิดใหม่ นวัตกรรมที่ช่วยสร้างความ
ได้เปรียบในอนาคต แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ 
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๗.๒ กำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร 

   กองทุนฯ ได้ใช้เครื่องมือ แอพพลิเคชั่นพอร์ตโฟลิโอ (Application Portfolio Management)
เป็นการพิจารณาเพ่ือจัดล าดับโครงการการวางแผนทางด้านสารสนเทศและการลงทุนด้านต่างๆ ซึ่งช่วยให้การ
ประเมินการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมการลงทุน เพ่ือให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กรได้ ส าหรับการวิเคราะห์ระบบงานด้วยแอพพลิเคชั่นพอร์ตโฟลิโอนั้น  
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการท าการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องกับทุกโครงการ
พร้อม ๆ กัน โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม แสดงตามภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

   เมื่อวิเคราะห์ตามหลักการ แอพพลิเคชั่นพอร์ตโฟลิโอ (Application Portfolio Management) 
สามารถน าโครงการต่าง ๆ มาจัดล าดับได้ดังนี้ 
  ๗.๒.๑ แผนงำน/โครงกำรที่เป็นกำรลงทุนเพื่อสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กร และสร้ำง
ควำมได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Strategic) จ านวน ๒ โครงการ เรียงตามล าดับความส าคัญ ได้ดังนี้   
                               ๑) ระบบติดตามและบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินในคดี (AFMS) (ส าหรับสนับสนุน
การบริหารกองทุนฯ) เนื่องจากภารกิจหลักของกองทุนฯ คือการให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในการด าเนินการทั้งหมดนี้ผู้บริหารสามารถ
รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ผ่านทางระบบ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและผู้ขอรับการสนับสนุนได้รับ 
ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของกองทุนฯ ผ่านระบบ ซึ่งสามารถรับรู้ข้อมูลทางด้านการติดตาม
สถานะอนุมัติโครงการ การรายงานผลการด าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน เป็นต้น 

๒) การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) เป็นแผนงาน/ 
โครงการ ที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการทุกปีเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของกองทุนฯ บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
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  ๗.๒.๒ แผนงำน/โครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นในด้ำนกำรปฏิบัติงำน ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกร
ขององค์กรมีประสิทธิผลและมีคุณภำพที่สูงขึ้น (Key Operation) ได้แก่ การจ่ายเงินและการรับเงินกองทุนฯ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง และเป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
  ๗.๒.๓ แผนงำน/โครงกำรที่สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจให้ด ำเนินงำนต่อไปได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันและส่งผลต่อกลยุทธ์น้อยมำก 
(Support) จ านวน ๔ โครงการ เรียงตามล าดับความส าคัญต่อภารกิจของกองทุน ได้ดังนี้   

๑) การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ในระบบงานต่าง ๆ (GFMIS/NBMS/ 
เว็บไซต์/Facebook/Line กองทุน) ส าหรับบุคลากรภายในและภายนอก เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศที่เผยแพร่
ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

๒) โครงการบ ารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากในการปฏิบัติงาน 
ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก จึงมีจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาและดูแลให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพ  
ที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือเอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๓) โครงการการจัดซื้อ/จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอส าหรับการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันกองทุนฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
ที่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ในระยะยาวอาจต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสูงเพ่ือใช้ในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

๔) การพัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
   เนื่องจากเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนฯ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Strategic High Potential 
๑. ระบบติดตามและบริหารจัดการบัญชีทรัพย์สินในคดี 
(AFMS) (ส าหรับสนับสนุนการบริหารกองทุนฯ) 
๒. การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

 
-ไม่มีแผนงาน/โครงการ- 

Key Operation Support 
การจ่ายเงินและการรับ เงินกองทุนฯ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑. การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ ใน
ระบบงาน ต่าง ๆ  (GFMIS/NBMS/เว็บไซต์/ Facebook/ 
Line กองทุน) ส าหรับบุคลากรภายในและภายนอก 
๒. โครงการบ ารุงรักษาและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
๓. โครงการการจัดซื้อ/จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๓ 

แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วดั วัตถุประสงค ์ ขั้นตอน/แผนงำน ระยะเวลำ งบประมำณ เป้ำหมำย 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรปฏบิัตงิำน 

ระบบติดตามและบริหารจัดการ
บัญชีทรัพย์สินในคดี  (AFMS) 
(ส าหรับสนับสนุนการบริหาร
กองทุนฯ) 

ระดับความส าเร็จในการ
ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และมีการ
ติดตามประเมินผล 

เพื่อให้กองทุนฯ สามารถ
ใช้ เทคโนโลยีสนับสนุน 
การด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

๑.  รวมรวมข้ อมู ล  และวิ เคราะห์ ข้ อมูล  
การด าเนินงาน เกี่ยวกับกองทุนฯ 
๒. ด าเนินการจัดจ้างท าระบบ (โดยส านักงาน ปปง.) 
๓. มีการน าเข้า/บันทึกและตรวจสอบข้อมูล 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบสามารถแสดง
รายงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
4. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 

ต.ค. ๒๕๖๒ – 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

- ระดับ ๕ ๑ นิภาพร 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒  : ยกระดบัประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรกองทุน 
การจ่ายเงินและการรับเงินกองทุนฯ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับความส า เร็จการ
จ่ายเงินและการรับเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อให้กองทุนฯ มีระบบ
การจ่ายเงินและรับเงินที่
ทั นสมั ย  อ านวยความ
สะดวก ต่อผู้ใช้บริการ 

ด าเนินการรับเงินและจ่ายเงิน ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ต.ค. ๒๕๖๒ – 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

- ระดับ ๕ ๓ นิภาพร,สร้อย
สุวรรณ,อัคเดช 

การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ของกองทุนฯ ในระบบงานต่าง ๆ 
(GFMIS/NBMS/เว็บไซต์/Facebook/ 
Line กองทุน) ส าหรับบุคลากร
ภายในและภายนอก 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ ง า น ที่ มี ต่ อ ระบบ
สารสนเทศและข้อมูล
ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับ
กองทุนฯ 

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันกาล และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๑. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
กองทุนฯ ด้านการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
๒. เสนอ ผอ.ส่วนกองทุน เห็นชอบให้บันทึก
ข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลในระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ 

ต.ค. ๒๕๖๒ – 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

- ร้อยละ ๘๕ ๔ สิทธิชัย, ภัทราพร 

โครงการบ ารุ งรักษาและดู แล
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการบ ารุง 
รักษาและดูแลอุปกรณ ์

เพื่อให้กองทุนฯ มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

ด า เนิ นการบ า รุ ง รั กษาและดู แลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ (โดยส านักงาน ปปง.) 

ต.ค. ๒๕๖๒  - 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

- ร้อยละ ๘๕ ๕ สิทธิชัย 

โครงการการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตและอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ระดับความส าเร็จในการ
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้กองทุนฯ มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ 
เพียงพอในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ 
2. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารและจัดหา
คอมพิวเตอร์ของส านักงาน ปปง. 
3. ด าเนินการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  

ม.ค. - มิ.ย. 
๒๕๖๓ 

๐.๒๐ ระดับ ๕ ๖ สิทธิชัย 
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แผนงำน/โครงกำร ตัวชี้วดั วัตถุประสงค ์ ขั้นตอน/แผนงำน ระยะเวลำ งบประมำณ เป้ำหมำย 
ล ำดับ

ควำมส ำคัญ 
ผู้รับผิดชอบ 

การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 

ระดับความส าเร็จในการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)  

เ พื่ อ ใ ห้ ก อ ง ทุ น ฯ  มี
แผนปฏิบัติการดิจิทัลที่
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของ
กองทุนฯ 

๑. ศึกษา รวบรวมข้อมูลสถานภาพ และการ
ด าเนินงานด้านดิจิทัลของกองทุนฯ 
๒. วิเคราะห์สภาพ แวดล้อมด้านดิจิทัลของกองทุนฯ 
๓. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนฯ ประจ าปี 

มิ.ย. – ก.ย. 
๒๕๖๓ 

- แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๖) (ฉบับ
ทบทวน) 

๒ สร้อยสุวรรณ, 
ภัทราพร 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรเพิ่มศักยภำพของบุคคลำกรให้มีทักษะด้ำนดิจิทลั 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล 

ระดับความส าเร็จ ในการ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมและพัฒนา 

เพื่อให้บุคลกรของกองทุนฯ 
มีศักยภาพและทักษะด้าน
ดิจิทัล 

๑. ส ารวจความต้องการของบุคลากรในการพัฒนา 
ทักษะด้านดิจิทัล 
๒. จัดหาหลกัสูตรที่เกี่ยวข้อง 
๓. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 

ต.ค. ๒๕๖๒ – 
ก.ย. ๒๕๖๓ 

- - ๗ - 
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เกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล ประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๓ 

ตัวช้ีวัด 
ระดับคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความส าเร็จในการใช้งาน
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการติดตาม
ประเมินผล 

มีการน าเข้า/บันทึกและตรวจสอบ
ข้อมูลทุกเดอืน และผลการตดิตาม
การใช้งานระบบแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน  
เป็นปัจจุบันน้อยกว่า ๖ เดือน 

มีการน าเข้า/บันทึกและตรวจสอบ
ข้อมูลทุกเดอืน และผลการตดิตาม
การใช้งานระบบแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน  

เป็นปัจจุบัน ๖ เดือน 

มีการน าเข้า/บันทึกและตรวจสอบ 
ข้อมูลทุกเดอืน และผลการตดิตาม 
การใช้งานระบบแสดงให้เห็นว่า 
ข้อมูลมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน  

เป็นปัจจุบัน ๘ เดือน 

มีการน าเข้า/บันทึกและตรวจสอบ
ข้อมูลทุกเดอืน และผลการตดิตาม
การใช้งานระบบแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน  

เป็นปัจจุบัน ๑๐ เดือน 

มีการน าเข้า/บันทึกและตรวจสอบ
ข้อมูลทุกเดอืน และผลการตดิตาม
การใช้งานระบบแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน  

เป็นปัจจุบัน ทั้ง ๑๒ เดือน 
ตัวชี้วัดที่ ๒ การจ่ายเงินและการรับเงินกองทุนฯ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ด าเนินการ รับ-จ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์  
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ 

ด าเนินการ รับ-จ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์  
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ 

ด าเนินการ รับ-จ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์  
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

ด าเนินการ รับ-จ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์  
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 

ด าเนินการ รับ-จ่ายเงิน 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส์  

ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ที่มีต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ 

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕  

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการบ ารุง รักษาและดูแลอุปกรณ ์

ร้อยละ ๖๕ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕  

ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความส าเร็จในการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ 
บริหารและจัดหาคอมพวิเตอร์ 

ของส านักงาน ปปง. 

ด าเนินการจัดซ้ือคอมพิวเตอร ์
แท็บเล็ต ภายใน ส.ค. ๖๓ 

ด าเนินการจัดซ้ือคอมพิวเตอร ์
แท็บเล็ต ภายใน ก.ค. ๖๓ 

ด าเนินการจัดซ้ือคอมพิวเตอร ์
แท็บเล็ต ภายใน มิ.ย. ๖๓ 

ตัวชี้วัดที่ ๖ ระดับความส าเร็จในการทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ 
– ๒๕๖๖) 

ศึกษารวบรวมข้อมูลสถานภาพ
และการด าเนินงานด้านดจิิทัล

ของกองทุนฯ 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ด้านดิจิทัลของกองทุนฯ 

ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 
๕ ปี ที่ตอบสนอง และสนับสนุนต่อ
แผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ ภารกิจ 

รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี 
ไดร้ับความเห็นชอบจากเลขาธิการ 

ปปง. 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๕ ปี 
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ กองทุนฯ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับความส าเร็จในการจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนา 

ส ารวจความตอ้งการของบุคลากร
ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

จัดหาหลักสูตรที่เกีย่วขอ้ง จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จัดท ารายงานผลการฝึกอบรม ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
และสามารถน าความรู้มาใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้ 

 


