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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลส านักงานป้องกันกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้แนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการ ปฏิบัติงาน และ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยี
ในยุคดิจิทัล ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้แนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ 
โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร และวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัย  สนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 11 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารงานด้านเทคโนโลยีของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน               
ในหลากหลายหน้างานไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นงานคดี งานด้านการบริหารทรัพย์สินในคดี งานก ากับและ
ตรวจสอบ งานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และงานเพ่ือการสนับสนุนอ่ืนๆ 2. ปัญหาและอุปสรรค      
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปปง.ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ของส านักงานป้องกัน           
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้แนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์มีดังต่อไปนี้ (2.1) ปัญหาบุคลากร  
ขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี ขาดความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติมทาง
เทคโนโลยี ขาดการฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องของเทคโนโลยี  (2.2) อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีมีจ านวน          
ไม่พอจึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ประสบผลส าเร็จ (2.3) ปัญหาการการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ             
3. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน มีดังต่อไปนี้  (3.1) พัฒนาฐานข้อมูล รวมศูนย์ข้อมูลของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสียใหม่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
(3.2) ประยุกต์การใช้งานทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด (3.3) จัดการฝึกอบรมให้
บุคลากรในองค์การรวมถึงจัดสรรเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และพร้อมต่อการปฏิบัติงาน       
4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้  (4.1) จัดสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้
ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถน าคนทั้งสามระดับ บริหาร->ผู้ใช้->ผู้ปฏิบัติงานฯ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีฯ         
(4.2) จัดอบรมข้าราชการปปง.เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง (4.3) พัฒนาเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศส านักงาน ปปง.เสียใหม่ให้เท่าทนัเทคโนโลยีของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป          
 
ค าส าคัญ : การบริหารงานด้านเทคโนโลยี, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทน า 
 เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ สิ่งที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมไทยเกือบ     
ทุกเพศทุกวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ต การซื้อขายออนไลน์         
อีคอมเมิร์ซ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น หรือแม้แต่การสื่อสารต่างๆ แต่ทั้งหมดนี้ยังไม่เพียง
พอที่จะพาให้สังคมไทยเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ได ้
 
 ดิจิทัลไทยแลนด์ คือ ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็ม

ศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือขับเคลื่อนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (กรมเศรษฐกจิระหว่างประเทศ,กองสนเทศเศรษฐกิจ,2559) 

 

 การที่สังคมไทยจะเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ได้ต้องมีแผนการเสียก่อน ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์   

และเทคโนโลยี จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการตามนโยบาย

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายส าคัญ 4 ข้อ คือ 

 1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม 
สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่พาประเทศไปสู่ GDP ที่สูงขึ้น 25% 
 2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล ประชาชน
เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งเป้าอยู่ใน 40 อันดับแรกของดัชนี ICT Development Index 
 3. เตรียมความพร้อมของคนให้มีทักษะการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล ประชาชนมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมก าลังคนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น 
 4. ปฏิรูปการท างานภาครัฐ เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริการ
ภาครัฐ พัฒนาไปสู่ 50 ประเทศแรกจากการจัดอันดับของ UN-eGovernment Ranking 
 
 จากนโยบายดังกล่าว เทคโนโลยีจึงมีบทบาทที่ส าคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการปฏิบัติ งานใน
เกือบทุกหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง ( info Tech 
Changes Everything) กล่าวคือ รูปแบบการท างานก าลังเปลี่ยนแปลงเป็นการท างานทางไกล (Teleworking) 
ซึ่งบุคคลที่ท างานในองค์การจะมีลักษณะการท างานแบบ Teleworkers โดยจะท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
เพราะโลกจะเชื่อมโยงการสื่อสารด้วยอินเทอร์เน็ตที่คนในทุกองค์การสามารถท างานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจะท าหน้าที่ในการควบคุมตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงบุคลากร ด้วยเหตุนี้จึงท าให้   
การบริหารภาครัฐในปัจจุบันให้ความส าคัญมากในเรื่องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้        
ในการจัดการสารสนเทศและสนับสนุนการด าเนินงานและการให้บริการของภาครัฐเป็นอย่างมาก เช่น การสร้าง
ระบบบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงเครือข่ายกับส่วนราชการทั่วไปประเทศและ
สถาบันการเงิน การให้บริการช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการจดทะเบียนชื่อบริษัทผ่านอินเทอร์เน็ต 
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การให้บริการรักษาผู้ป่วยทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Telemedicine) ที่แพทย์สามารถเห็นภาพ เสียงของ
ผู้ป่วยไปพร้อมกัน รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ปปง.) จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เก็บรวมรวมสถิติ สืบสวน 
สอบสวน และใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงาน ปปง.ในทุกกอง จึงได้มี 
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานปปง. ท าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศของส านักงาน วิจัย พัฒนา และวางระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ระบบเครื่องมืออุปกรณ์เทคนิค เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือสนับสนุน     
การสืบสวนการข่าว และการบริหารงานของส านักงานในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นส่วน
ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง แต่มีฐานะเป็นกรม โดยส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จะมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชา มีอ านาจ
หน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ในฐานะหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก เงินจึงมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและด าเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน มีระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วย การรับเรื่อง การตรวจสอบการ
พิจารณาด าเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2546 ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรื่องการตรวจสอบรายงานข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรม การกระท าความผิดมูลฐานการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ือ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกัน            
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 การเสนอเรื่องหรือ ส านวนต่อคณะกรรมการธุรกรรมและก าหนด
มาตรการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน  เจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2563) 
 
 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงมี
ความสนใจ ศึกษาว่า การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) ภายใต้แนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ มีรูปแบบ วิธีการอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง     
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้แนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1) เพ่ือศึกษาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้แนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ มีรูปแบบ วิธีการอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง  
 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของส านักงานป้องกัน  
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ภายใต้แนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย ข้อมูลเอกสาร (documentary research) 

การสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (key informant) ซึ่งเป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ

ส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผู้อ านวยการส่วนพัฒนาระบบสาระสนเทศ และผู้ปฏิบัติงานจ านวน 9 คน 

ประกอบด้วย ข้าราชการระดับช านาญการ จ านวน 3 คน ข้าราชการระดับปฏิบัติการ จ านวน 6 คน 

 

ผลการวิจัย  
 ประเด็นที่ 1 การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ปปง.) ภายใต้แนวนโยบายดิจิทัลไทยแลนด์  
 จากการวิจัยพบว่าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีการน า
เทคโนโลยีทีห่ลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติงานในทุกลักษณะงาน  

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นเสมือนแม่ข่ายผู้ดูแล
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานกว่าจ านวน 64 ระบบ อาทิเช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร รับส่งข้อมูล เช่น Line, 
E-mail, Microsoft Teams เทคโนโลยีที่ใช้ในการน าทาง เช่น Google Map เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล 
เช่น One drive, Google drive, Microsoft Teams เทคโนโลยีการจัดท าสถิติ เช่น ระบบ SPSS เทคโนโลยี
ในการพัฒนาระบบ เช่น .Net Core Framework เทคโนโลยีในการแอบซ่อนข้อมูลเครือข่ายโดยผ่านเครือข่าย 
VPN เช่น การใช้บริการ VPN Express ซ่ึงทุกระบบต่างมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการของผู้ใช้ระบบ หรือ 
User ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้งสินเพ่ือช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้            
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยระบบที่ถือเป็นหัวใจหลักของส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเนื่องจากเป็นระบบที่พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือข้าราชการ ปปง. มีการใช้งานอยู่บ่อยครั้งคือ           
ระบบ Data Sharing , ระบบ AMFICS , ระบบ ERS , ระบบ AERS และระบบ AMLO MAIL เป็นต้น (ผู้อ านวยการ
ส่วนพัฒนาระบบสาระสนเทศ , สัมภาษณ์ , 2563) 
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 ระบบ Data Sharing เป็นระบบการแชร์ข้อมูลกับส่วนราชการอ่ืน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ท า MOU 
ร่วมกัน เพ่ือขอตรวจสอบข้อมูลบางส่วนได้ เช่น ขนส่งเพ่ือตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือ
ใบอนุญาตขับขี่ หรือขอตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครองเพ่ือตรวจสอบข้อมูลบุคคลทางทะเบียนราษฎร์ 
เป็นต้น โดยสถิติจ านวนข้าราชการปปง. หรือ User ที่เข้าใช้ระบบ Data Sharing ตั้งแต่งบประมาณปี 61 - 63     
(1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) มีรายละเอียดตามภาพที่ 1 ดังนี้ (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , 
2563) 
 

ภาพที่  1 ภาพแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงจ านวนข้าราชการส านักงาน ปปง.เข้าใช้ระบบ Data Sharing          
ตั้งแตง่บประมาณปี 61 - 63 (1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) 

 
 
ที่มา : ข้าราชการ ปปง.คนที่ 11 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ , สัมภาษณ์ , 2563 
 

 จ านวนข้าราชการ ปปง. ที่เข้าใช้ระบบ Data Sharing ในงบประมาณปี 61 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61) มีจ านวน 2,102 คน ,งบประมาณปี 62 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) มีจ านวน 3,207 
คน และปีงบประมาณปี 63 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) มีจ านวน 2,552 คน  

 

 ระบบ AMFICS (AMLO Financial Information Cooperation System) เป็นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศประสานข้อมูล รายงานการท าธุรกรรม เพ่ืออ านวยสะดวกในการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างส านักงานปปง. กับ  สถาบันการเงิน      
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16 โดยสถิติจ านวนข้าราชการปปง. หรือ User ที่เข้าใช้ระบบ AMFICS       
ตั้งแต่งบประมาณปี 61 – 63 (1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) มีรายละเอียดตามภาพที่ 2 ดังนี้ (ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน, 2563) 
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ภาพที่ 2 ภาพแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงจ านวนข้าราชการส านักงาน ปปง.เข้าใช้ ระบบ AMFICS ตั้งแต่
งบประมาณปี 61 – 63 (1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) 
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ที่มา : ข้าราชการ ปปง.คนที่ 11 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ , สัมภาษณ์ , 2563 

 

 จ านวนข้าราชการ ปปง. ที่เข้าใช้ระบบ AMFICS ในงบประมาณปี 61 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 – 30 
ก.ย. 61) มีจ านวน 2,446 คน ,งบประมาณปี 62 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) มีจ านวน 3,629 คน 
และปีงบประมาณปี 63 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) มีจ านวน 2,848 คน 

 

 ระบบ ERS (Electronic Reporting System) เป็นระบบการรายงานการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้ประกอบอาชีพ ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อ
รถยนต์ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ (ต้องเป็นนิติบุคคล)          
มีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดผ่านอิเล็กทรอนิกส์เกิน 
100,000 บาท หรือโอนทางอิเล็กทรอนิกส์เกิน 70,000 บาท เป็นต้น โดยสถิติจ านวนข้าราชการปปง. หรือ 
User ที่เข้าใช้ระบบ ERS ตั้งแต่งบประมาณปี 61 - 63 (1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) มีรายละเอียดตามภาพที่ 3 ดังนี้ 
(ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2563) 
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ภาพที่ 3 ภาพแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงจ านวนข้าราชการส านักงาน ปปง.เข้าใช้ระบบ ERS ตั้งแต่งบประมาณปี 
61 - 63 (1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) 

 
 
ที่มา : ข้าราชการ ปปง.คนที่ 11 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ , สัมภาษณ์ , 2563 

 

 จ านวนข้าราชการ ปปง. ที่เข้าใช้ระบบ ERS ในงบประมาณปี 61 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 – 30 ก.ย. 
61) มีจ านวน 2,373 คน ,งบประมาณปี 62 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) มีจ านวน 3,519 คน และ
ปีงบประมาณปี 63 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) มีจ านวน 2,715 คน 

  

 ระบบ AERS (AMLO Electronic Reporting System) เป็นระบบการรายงานการท าธุรกรรมผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร สหกรณ์ บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ประกัน และธุรกิจ
แลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น เป็นธุรกรรมเกี่ยวกับเงินสดเกิน 2,000,000 บาท หรือธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินเกิน 
5,000,000 บาท ยกเว้นธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งใช้ อีกระบบ        
(ระบบ ERS) โดยสถิติจ านวนข้าราชการปปง. หรือ User ที่เข้าใช้ระบบ ERS ตั้งแต่งบประมาณปี 61 - 63        
(1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) มีรายละเอียดตามภาพที่ 4 ดังนี้ (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , 
2563) 
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ภาพที่ 4 ภาพแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงจ านวนข้าราชการส านักงาน ปปง.เข้าใช้ระบบ AERS ตั้งแต่งบประมาณปี 
61 – 63 (1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) 
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ที่มา : ข้าราชการ ปปง.คนที่ 11 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ , สัมภาษณ์ , 2563 

 

 จ านวนข้าราชการ ปปง. ที่เข้าใช้ระบบ AERS ในงบประมาณปี 61 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) 
มีจ านวน 2,350 คน ,งบประมาณปี 62 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) มีจ านวน 3,528 คน และ
ปีงบประมาณปี 63 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) มีจ านวน 2,761 คน 

 
 ระบบ AMLO MAIL เป็นระบบที่ใช้ในการรับ-ส่ง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ      
ของเจ้าหน้าที่ ปปง. ภายในส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยสถิติจ านวนข้าราชการปปง.   
หรือ User ที่เข้าใช้ระบบ AMLO MAIL ตั้งแต่งบประมาณปี 61 – 63 (1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) มีรายละเอียด
ตามภาพท่ี 5 ดังนี้ (ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2563) 
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ภาพที่  5 ภาพแผนภูมิแท่งแนวตั้งแสดงจ านวนข้าราชการส านักงาน ปปง.เข้าใช้ระบบ AMLO MAIL          
ตั้งแต่งบประมาณปี 61 – 63 (1 ธ.ค.60 - 30 มิ.ย.63) 
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ที่มา : ข้าราชการ ปปง.คนที่ 11 ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ , สัมภาษณ์ , 2563 

 

 จ านวนข้าราชการ ปปง. ที่เข้าใช้ระบบ AMLO MAIL ในงบประมาณปี 61 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61) มีจ านวน 4,361 คน ,งบประมาณปี 62 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) มีจ านวน 5,024 
คน และในงบประมาณปี 63 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) มีจ านวน 4,100 คน 

 

 จากสถิติจ านวนข้าราชการส านักงาน ปปง.เข้าใช้ระบบ Data Sharing , ระบบ AMFICS , ระบบ ERS , 
ระบบ AERS และระบบ AMLO MAIL ตามที่ปรากฏในแผนภูมิแท่งภาพที่ 1-5 พบว่า มีจ านวนการเข้าใช้ระบบ
ต่างๆของข้าราชการ ปปง. ที่สอดคล้องกัน โดยในช่วงงบประมาณปี 61 – งบประมาณปี 62 มีอัตราการเข้าใช้
ระบบต่างๆเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แม้จ านวนเดือนในงบประมาณปี 61 จะขาดไป 2 เดือนก็ตาม ส่วนในช่วง
งบประมาณปี 63 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63) ซึ่งผ่านไป 8 เดือน แต่กลับมีจ านวนข้าราชการ ปปง. 
ที่เข้าใช้ระบบต่างๆสูงกว่างบประมาณปี 61 และคาดว่าเมื่อเวลาผ่านพ้นไปจนสิ้นสุดงบประมาณปี 63 แล้ว    
เชื่อว่าจ านวนข้าราชการ ปปง.ที่เข้าใช้ระบบต่างๆของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน ปปง.จะเพ่ิมขึ้น
เช่นเดียวกัน 
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 ประเด็นที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปปง.ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีดังนี้ 
 1) ปัญหาการจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาบุคลากรขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจ        
ในการใช้งานเทคโนโลยี และขาดการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จ านวนผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกัน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีความทันสมัยเท่าทันยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ท าให้หน่วยงานไม่สามารถจัดหา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ (ผู้อ านวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย , สัมภาษณ์ , 2563) 
 2) ปัญหาในส่วนของการจัดการองค์การ ซึ่งระบบการท างานในปัจจุบัน ยังคงไว้ซึ่งระบบงาน ราชการ  
แบบเก่า มีกฎระเบียบที่เคร่งครัด กฎระเบียบไม่เอ้ือให้สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้งานได้  อย่าง
เต็มที่ อีกทั้งบุคลากรบางคนไม่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและยังคงยึดติดกับการปฏิบัติงานในรูป
แบบเดิมๆ 
    
 ประเด็นที่ 3 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ปปง.ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลย ีมีดังนี้ 
  1) แนวทางการแก้ไขปัญหาวางแผนการปฏิบัติงาน สามารถท าได้ โดยการปรับระบบ
เทคโนโลยีของงาน ในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสียใหม่        
ให้สามารถตอบสนองงานของผู้ปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาฐานข้อมูล รวมศูนย์ข้อมูล ให้เป็นไป           
ในทิศทางเดียวกัน ระบบใดที่มีความซ้ าซ้อน ก็ควรรวมกันเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ งานสะดวกในการ
น าข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีมาใช้งาน และเป็นการลดความซ้ าซ้อนของการใช้งาน 
  2) ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ หรือ เทคโนโลยีที่เปิดให้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่า 
เพ่ือให้สามารถใช้งานสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  3) จัดสรรงบประมาณ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
  4) จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านต่างๆ ให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าต่อการท างาน โดยมีการก าหนดรูปแบบระบบ
หรือโปรแกรมท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  
  5) พัฒนาเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเสียใหม่ให้เท่าทันเทคโนโลยีของโลก        
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  6) สร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถน าคนทั้ ง สามระดับ  
ผู้บริหาร->ผู้ใช้->ผู้ปฏิบัติงานฯ ได้เรียนรู้ เทคโนโลยีฯ  (ข้าราชการ ปปง.คนที่  2 ต าแหน่ง นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ช านาญการ, สัมภาษณ์, 2563) 
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อภิปรายผล  
 ผลการวิจัยศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึงการบริหารเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลว่าเป็นการจัดหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้งานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สูงสุด ซึ่งในกระบวนการน าเทคโนโลยีมาปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางแผน การจัดการองค์การ หรือ การจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี การติดตามผล การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับบทความในวีกิพีเดีย สารนุกรมเสรี (2563) ได้กล่าว
ว่า การจัดการ คือ การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้      
การจัดการประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การน าหรือการสั่งการ และการ
ควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งาน
และการจัดวางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ และยังช่วย
การบริหารให้กับองค์กรต่างๆให้เจริญรุ่งเรือง 
  

ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ  
 1) ปัญหาการจัดการทรัพยากร ประกอบด้วย ปัญหาด้านบุคลากร ซึ่งปัญหาที่มักพบมากเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ คือ ปัญหาบุคลากรขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีขาดความกระตือรือร้น
ในการหาความรู้เพิ่มเติมทางเทคโนโลยี ขาดการฝึกอบรมบุคลากรในเรื่องของเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจารุวรรณ พรโพธิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหา และความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการศึกษาพบว่า1. บุคลากรมีปัญหาการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือด้านบุคลากร คือ ขาดบุคลากรที่ มี
ความรู้ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่สามารถ
แก้ปัญหาเมื่อเกิดการขัดข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ใช้ และขาดการอบรมพัฒนาทักษะความรู้
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ปัญหาด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน      
ในส่วนของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานยังมีไม่เพียงพอกับจ านวนผู้ปฏิบัติงานท าให้ข้าราช ปปง. จ าเป็นต้อง จัดหา
อุปกรณ์ในการท างานเอง หากไม่สามารถจัดหาเองได้ ก็ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกัน ซึ่งถือว่าไม่ได้รับความสะดวกใน
การปฏิบัติงานเท่าท่ีควร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรณี แสงตะคุ และสุรศักด์ิ ชะมารัมย์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ของส านักงานแรงงานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลการศึกษาพบว่า อุปสรรค คือ อุปกรณ์ทางด้าน
เทคโนโลยีมีจ านวนไม่พอจึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ประสบผลส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ      
ปัญหาด้านงบประมาณ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญในการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ก็ท าให้หน่วยงานไม่สามารถจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชราพร ริกากรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2        
ผลการศึกษาพบว่า การจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้ครูในโรงเรียนได้พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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สารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเอง และควรมีการจัดท าข้อมูลเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเสมอ ให้มีการติดตามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทุกๆ ครึ่งแผน เพื่อน าไปเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงและประเมินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและน าผลการรายงานการนิเทศติดตามมาเผยแพร่ให้
ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนทราบ ปัญหาข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่าง
รวดเร็วมีการ Update Software และศักยภาพของคอมพิวเตอร์มากขึ้น ท าให้เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่อาจรองรับ Software ใหม่ๆ ได้ ซึ่งอาจท าให้การปฏิบัติงานช้าลง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐวดี ศิลปศักดิ์ขจร (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านฮาร์ดแวร์นั้นอยู่ในระดับปาน
กลาง พบว่าปัญหา เกี่ยวกับไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอ่ืนๆเช่น สแกนเนอร์หรือมีไม่เพียงพอและจ านวนคอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในการสอนมี ประสิทธิภาพต่ า ตามล าดับ รองลงมา คือ จ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตใน
สถานศึกษาไม่เพียงพอ 2) ด้านซอฟต์แวร์นั้นอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าระบบเครือข่ายระหว่างเครื่องมีปัญหา 
ตามล าดับ รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ล้าสมัย 3) ด้านบุคลากรนั้นอยู่ในระดับปานกลาง พบว่าจ านวนผู้ดูแล
รักษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศน้อย 4) ด้านการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น
อยู่ในระดับปานกลาง งบประมาณด้านการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีไม่เพียงพอ อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือระบบเครือข่าย Internet ของโรงเรียนขัดข้องบ่อย 
 
 2) ปัญหาในส่วนของการจัดการองค์การ ซึ่งระบบการท างานของข้าราชการในปัจจุบัน ยังคงมี
ข้าราชการบางคนยังคงยึดติดอยู่กับระบบงานราชการ แบบเก่า ไม่พร้อมจะเปิดรับ หรือเปลี่ยนแปลง ไม่มีความ
ใส่ใจและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เป็นเหตุให้การพัฒนาหรือการน าเทคโนโลยีมาใช้ อาจไม่ตอบโจทย์การใช้งาน 
หรือใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น และมีความสิ้นเปลืองงบประมาณเพราะสิ่งที่พัฒนาหรือ
น ามาใช้ไม่ตอบโจทย์ และไม่มีผู้ใช้งาน ไม่เกิดความคุ้มค่า อีกประเด็นคือกฎหมายบางข้อไม่สอดรับกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ พรโพธิ์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาปัญหา และ
ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการศึกษาพบว่า 1. บุคลากรมีปัญหา
การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร มหาวิทยาลัยรามค าแหง อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีปัญหามากท่ีสุด 
คือ ด้านบุคลากร คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเมื่อเกิดการขัดข้องกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมท่ีใช้ และ
ขาดการอบรมพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
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 แนวทางในการแก้ไขปัญหาสามารถแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1) ปัญหาการจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน ปัญหาด้านงบประมาณ และปัญหาข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยี แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรในองค์การ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดความรู้ วิธีการแก้ไขปัญหา Update 
ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น และเป็นการพัฒนาทักษะให้กับ บุคลากร ท าให้บุคลกรสามารถใช้งานเทคโนโลยีของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการใช้งานเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง ,ควร
จัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานได้จริง และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
การมีเครื่องมือที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน จะส่งผลให้ข้าราชการปปง.ผู้ปฏิบัติงาน มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย พ.ศ.2556 – พ.ศ.2561 (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์,2562) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 
2: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่วน 
ราชการ  และหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย 
กะทัดรัดมีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การ ท างาน เน้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการ
ท างานที่มี ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ 
และสร้างความ รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
 2) ปัญหาการจัดการองค์การ แนวทางการแก้ไขคือการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่ หรือเปิดใช้
เทคโนโลยีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายให้คุ้มค่า เพ่ือให้สามารถใช้งานสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น  เทคโนโลยี 
Google Map สามารถใช้แทนระบบ GPS ในการน าทาง เทคโนโลยี Google Drive สามารถใช้แทนการ จัดซื้อ 
Server ขนาดใหญ่ส าหรับใช้เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น สอดคล้องกับ มฑุปายาส ทองมาก (2559) 
กล่าวว่าสารสนเทศควรมีต้นทุนในการจัดหา หรือต้นทุนในการผลิตต่ าหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ใช้สารสนเทศจึง
ต้องประเมินเพื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับจากสารสนเทศกับต้นทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งสารสนเทศ  
 แนวทางในการพัฒนามีดังนี้ 
 1) ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาคนให้มีความรู้ก้าวทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่าต่อการท างาน โดยมีการก าหนด
รูปแบบระบบหรือโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีหลักสูตรการอบรมแนวทางการใช้งานที่สามารถเข้าถึง
ได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาพิมล ชัยขันธ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ผลการศึกษาพบว่า แนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีมีดังต่อไปนี้  (1) จัดตั้งกองก ากับเกี่ยวกับ เทคโนโลยีขึ้นภายใน
กองบัญชาการสอบสวน (2) จัดอบรมข้าราชการต ารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้มากขึ้น (3) พัฒนาเทคโนโลยีของ
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางให้เท่าทันเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (4) จัดตั้ง องค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization) โดยการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบ จัดท าคู่มือ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี 
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 2) พัฒนาเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเสียใหม่ ให้ เท่าทันเทคโนโลยีของโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น พัฒนาระบบ ERS , AERS หรือว่า ระบบ AMFICE ในการรับส่งข้อมูลกับ
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ , ระบบ SPSS ในการจัดท าระบบสถิติการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดเก็บข้อมูลสถิติ
คดีที่เป็นความผิดมูลฐาน และผลการสอบสวน เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถ 
ติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงการน า QR Code มาใช้เพ่ือให้ประชาชน สามารถเข้า
ตรวจสอบความคืบหน้าขอผลคดีได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง , โปรแกรมระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการน าเทคโนโลยีด้าน GPS มาใช้ในการหาทรัพย์ที่เก่ียวกับการกระท า
ความผิดหรือทรัพย์ที่ได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐาน ว่าอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดใด หรือการใช้ข้อมูลสถิติทาง
คดี มาใช้ประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการ ปปง. ว่ามีการ ค้างคดีหรือไม่ มีคดีที่สามารถปิดคดีได้จ านวน
เท่าใด น้อยกว่ามาตรฐานหรือไม่ เพ่ือให้สามารถติดตามความคืบหน้า  และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภารดี ชวลิตสุนทร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษา บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานของฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงบทบาทในการก าหนดนโยบายทิศทาง และก าหนดทีมงานในการ
พัฒนาระบบ ในการด าเนินงาน 
 3) สร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถน าคนท้ัง สามระดับ  
ผู้บริหาร->ผู้ใช้->ผู้ปฏิบัติงานฯ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีฯ เช่น วงจรการเกิดข้ึนของระบบสารสนเทศ ขั้นตอนการ
ท างานของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในระดับเดียวกัน อันจะ
ท าให้การเดินขององค์กร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการวิจัยของ     
ภาพิมล ชัยขันธ์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 
ของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน มี
ดังต่อไปนี้ (3.1) พัฒนาฐานข้อมูล รวมศูนย์ข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (3.2) 
ประยุกตใ์ช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด (3.3) จัดการฝึกอบรมให้บุคลากรในองค์การ,จัดสรร
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พร้อม และเพียงพอ 4. แนวทางในการพัฒนาการบริหารงานด้านเทคโนโลยีมี
ดังต่อไปนี้ (4.1) จัดตั้งกองก ากับเกี่ยวกับ เทคโนโลยีขึ้นภายในกองบัญชาการสอบสวน (4.2) จัดอบรมข้าราชการ
ต ารวจเกี่ยวกับเทคโนโลยี  ให้มากขึ้น (4.3) พัฒนาเทคโนโลยีของกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลางให้เท่าทัน
เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (4.4) จัดตั้ง องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยการ
รวบรวมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้เป็นระบบจัดท าคู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยี 
 โดยภาพรวมทั้งหมดที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับพันธกิจของส านักงานป้องกันและปราบปราม           
การฟอกเงินในเรื่องของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน เสริมสร้าง        
องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรองรับรัฐบาลดิจิทัล  



15 

 
รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดิจิทัลไทยแลนด์ นั้นเอง 

ข้อเสนอแนะ  
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. สนับสนุนให้มีการจัดสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถน าคนทั้งสาม
ระดับ ผู้บริหาร->ผู้ใช้->ผู้ปฏิบัติงานฯ ได้เรียนรู้เทคโนโลยีฯ เช่น วงจรการเกิดขึ้นของระบบสารสนเทศ 
ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการใช้งานระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ในระดับ
เดียวกัน อันจะท าให้การเดินขององค์กร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 2. สนับสนุนให้มีการจัดส่งข้าราชการปปง.ที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไปอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ในการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่ในส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ข้าราชการเหล่านั้นมีความรู้และเชี่ยวชาญกับเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่ในส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม
ภายในของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือการอบรมภายนอก เช่น การอบรมของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ การอบรมของส านักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น 
โดยเน้นการฝึกอบรม ที่เป็นการฝึกปฏิบัติ มากกว่า การนั่งฟังบรรยาย ให้ผู้อบรมได้มี การทดลองปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจในการอบรม และสามารถน าข้อมูลที่ได้จากการอบรมมาปฏิบัติงานได้จริง  
 3. สนับสนุนให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือให้ 
ข้าราชการที่มาบรรจุใหม่ สามารถศึกษาและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปได้ 
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