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บทคัดย่อ 

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดแผนยุทธศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นการดำเนินวางแผน ผลจากการ
ประเมินสถานการณ์ภายนอก และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis) เมื่อนำมาประมวลความสอดคล้อง 
(TOWS Analysis) ทำให้ได้ประเด็นสำหรับการกำหนดยุทธศาสตร์ ศึกษาปัจจัยความสำเร็จท่ีช่วยให้การดำเนินงานของ 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมโดยใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกันกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณคือเจ้าหน้าท่ีตำรวจของกองบังคับการตรวจคน
เข้าเมือง เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย (1) กลุ่มเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจระดับผู้บริหารผู้บังคับการถึงรองผู้กำกับการ) (2) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีตำรวจระดับผู้ปฏิบัติ (สารวัตรถึงผู้บังคับหมู่) 
โดยใช้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสนทนากลุ่มย่อยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยความสำเร็จในการ
ดำเนินงานในภาพรวมมค่ีาคะแนนถ่วงน้ำหนักจุดแข็ง เท่ากับ 3.99 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจุดอ่อน เท่ากับ 3.21
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักโอกาส เท่ากับ 4.10 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักอุปสรรค เท่ากับ 3.91 ซึ่งถือว่าเป็น Stars 
(เอื้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัย
ภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
(Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงให้ความสำคัญ กับการ
สร้างและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องการ
เช่ือมโยง กับแผนกอื่นๆการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี การรายงานผลตามรายไตร
มาสและประจำปี การติดตามผลตามตัวช้ีวัด และประเมินผลระยะครึ่งแผน และครึ่งปีสุดท้ายของแผนท้ังนี้เป็นการ
ปฏิบัติงานบนฐานค่านิยมของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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คำนำ 
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในภาวะท่ีประเทศไทยกำลังเร่งฟื้นฟูสภาพสังคมเศรษฐกิจ ด้วย
การส่งเสริมการท่องเท่ียวจึงให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการขับเคล่ือน การกำหนดแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นการดำเนินงานท่ีมีกรอบในการดำเนินงานการ
กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ  

 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
จากส่วนราชการ ผู้ปฎิบัติราชการในหน่วยงานผ่านการระดมสมอง การสัมภาษณ์ แบบสอบถามผู้ท่ีมีส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ท่ีสามารถสร้างความเข้าใจ และบูรณาการศักยภาพของทุกภาคส่วนมา
เป็นกลไกการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สามารถ
ตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อมและแนวโน้มของโลกและของประเทศไทย  ให้เหมาะสมกับการพัฒนาต่อไป 

 ผู้จัดทำหวังว่า แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ระยะ 5 ปี (2565-2569) จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนงานและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นำมา
ซึ่งประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมายการพัมนาร่วมกัน  

 
                                                                       พันตำรวจโท ภูริทัต  บุญช่วย 

นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาตร์ รุ่นท่ี 14  
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บทที่ 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศต้ังแต่ประมาณ พ.ศ. 2548 ถึง
ปัจจุบัน พ.ศ. 2564 ส่งผลให้เกิดการชุมนุมภายหลังเลือกต้ังต่อเนื่องกันมา โดยผู้นำการชุมนุมล้วนกล่าวอ้าง
ว่าเป็นการเสรีภาพในการชุมนุม และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(Internation Covernant on Civil Political Right) หรือ ICCPR ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรอง
เมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2509 มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2519 ท้ังนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 
การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะใน
กรณีการชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือเพื่อรักษาความ
สงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  ซึ่งไม่ว่ากฎหมายจะมีจุดประสงค์รับรองการชุมนุม แต่ท่ีผ่านมาท้ังหมดฝ่ายรัฐผู้
ถืออำนาจท่ีล้วนแต่ต้องการความสงบในระหว่างท่ีตนทำหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายผู้ชุมนุมไม่สามารถควบคุมการ
ชุมนุมให้อยู่ในความสงบได้ ดังนั้น ระหว่างการชุมนุมจะพบว่ามีการกระทำอันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาโดยฝ่ายรัฐและผู้ชุมนุมเป็นจำนวนมาก ภายหลังการชุมนุมกลุ่มผู้ละเมิดกฎหมายเหล่านี้ไม่ว่า
แรงจูงใจในการกระทำจะเป็นมูลจูงใจเหตุทางการเมือง (Politically motivated) หรือไม่ก็ตาม จะพบว่าผู้
ชุมนุมหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองหรือไม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ประโยชน์จากการชุมนุม
เสมอ จึงมีความจำเป็นต้องมีการพัฒนาการลงโทษตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 เพื่อแยกการ
ลงโทษโดยใช้มาตรการท่ีแตกต่าง โดยจำกัดผู้ ท่ีจะถูกบังคับใช้ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญาออกจากผู้ได้ประโยชน์จากการชุมนุมโดยใช้หลักทฤษฎีว่า ผู้กระทำความผิดและถูกลงโทษทาง
อาญาต้องได้รับประโยชน์ (crime with benefit) จากการชุมนุมท่ีผิดกฎหมายนั้นเป็นองค์ประกอบในการใช้
ทางเลือกอื่นแทนการลงโทษ นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีการกระทำบางส่วนท่ีศาลเห็นว่า เป็นการกระทำท่ีผิด
กฎหมายแต่เหตุผลแห่งคำวินิจฉัยยังคงเกิดข้อถกเถียงในทางวิชาการถึงผลคำพิพากษาว่าถูกต้องและเหมาะสม
แก่การดำเนินการกับนักการเมืองเหล่านั้นหรือไม่ แต่ปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนากฎหมายท่ีรับรองทางเลือกอื่นใน
การลงโทษนอกจากโทษตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีบัญญัติไว้เพียง 5 สถาน คือ ประหารชีวิต จำคุก  กักขัง 
ปรับ ริบทรัพย์สิน ซึ่งแม้จะอธิบายได้ว่าเหตุใดคำพิพากษาถึงต้องเป็นเช่นนั้น รวมท้ังการกันไม่ให้ศาลถูกอ้าง
เพื่อเป็นเครื่องมือในทางการเมือง ความเช่ือมั่นในทางการศาลย่อมถูกส่ันคลอน เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกใน
การประนีประนอม ถอดชนวนข้อขัดแย้งทางการเมืองไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป การศึกษายุทธศาสตร์ด้วยการ
แสวงหาทางเลือกอื่นในการลงโทษจึงมีความจำเป็น  
  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 ด้านความม่ังคง กำหนดให้มีการปรับสมดุลและ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ในข้อ 8.ระบบยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาค กำหนดให้ 
การทำงานภาครัฐยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กระบวนการยุติธรรมมุ่งค้นหาความจริง 
กระบวนการยุติธรรมท้ังระบบมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก และพัฒนา
มาตรการอื่นแทนโทษอาญา 
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าท่ีในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในสังคม ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร โดยในปี 
พ.ศ.2562 ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 66.5 ล้านคน และ มีชาวต่างชาติเดินทางเข้า - ออก 
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ราชอาณาจักรประมาณ 39.7 ล้านคน ซึ่งรวมกันเกินกว่า 100 ล้านคนต่อไป ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับ
ภารกิจในการรักษาความสงบ เรียบร้อยใน สังคม ใน ทุกมิ ติ ท้ั งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดล้อม โดยมีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สนับสนุนในด้านความมั่นคงท่ีเกี่ยวกับ
ชาวต่างชาติ โดยการตรวจบุคคลและพาหนะท่ีเดินทางเข้าออกมายังภายในประเทศ พร้อมท้ังตรวจสอบคนต่าง
ด้าวที่อาจเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย  
 ในปี พ.ศ.2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด2019 โดยมีการแพร่ระบาดของโรคไปท่ัวโลกเกิด
ปัญหาด้านสาธารณะสุข มีการออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งทำให้เกิดภาวะหยุดนิ่งมีการ
ประกาศ Lock Down ห้ามเดินทางข้ามประเทศซึ่งส่งผลกระทบท้ังทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม เกิดการดำเนิน
ชีวิตวิธีใหม่ (New Norms) สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ภายใต้การระบาดโรคติดต่อโควิด2019 สำนักงานตรวจคน
เข้าเมืองจึงจำเป็นท่ีจะต้องมีแผนกลยุทธระยะกลางเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังสอดคล้องกับบริบทองค์กร โดยส่ิงสาคัญจะต้อง
พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและทันสมัย ตอบสนองความต้องการ
ของทุกภาคส่วนอย่างสมดุล 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง 
 1.2.2 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2565 – 2569) 
 1.2.3 เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ให้แก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
3. ขอบเขตของการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตด้านประชากร เน้นตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์โดยศึกษา
จากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บริหารงานของสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีผู้ปฎิบัติระดับกองบังคับการ ระดับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และ คนต่างด้าวท่ี
เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกกรณี 
 3.1.2 ขอบเขตด้านพื้นท่ี จะศึกษาเฉพาะการดำเนินงานภายในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 
 3.1.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษานี้จะใช้เวลาการศึกษาท้ังส้ิน 3 เดือน หรือระหว่างเดือน
มีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2564 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา  
 1.4.1 การรวบรวมข้อมูล 
  1) ข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการไม่ลงโทษ หรือการใช้ทางเลือกอื่น
แทนการลงโทษเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน และการขับเคล่ือน
เข้าสู่แผนปฏิบัติ จากศูนย์เอกสารและบริการทางวิชาการ 
  2) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาการใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษของศาลระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แนวทางการขับเคล่ือนเข้า
สู่แผนปฏิบัติ 
 1.4.2 การจัดระเบียบข้อมูล 
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  เมื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิแล้ว จากนั้นจะนำข้อมูลมาจัดระเบียบและ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 1.4.3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
  แยกแยะองค์ประกอบของเนื้อหาข้อมูลท่ีได้จัดระเบียบ และหาความสัมพันธ์ท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ฉบับ แผนแม่บทเฉพาะกิจ แผนการปฏิรูปประเทศ 
13 ด้าน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ จากนั้นจึงนำมาสังเคราะห์ถึงแผนท่ีจะสามารถนำไปปฏิบัติได้ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 1.4.4 นำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อการพัฒนาแยกแยะ
องค์ประกอบของความผิดและแนวทางการลงโทษระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในมิติต่างๆรวมท้ังจัดทำข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนสู่
แผนปฏิบติัต่อผู้บริหารของศาลยุติธรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ในเรื่องการพัฒนาแนวทางการลงโทษ 
1.5 ข้อจำกัดของการศึกษา 
 เนื่องด้วยระเบียบวิธีการศึกษาครั้งนี้มีข้อจำกัดด้านเวลาในการศึกษาท่ีกำหนดไว้เพียง 3เดือนร่วมกับ
ข้อจำกัดท่ีเป็นการศึกษาโดยมีผู้วิจัยเพียง 1 คน อีกท้ังในช่วงเวลาของการศึกษายังอยู่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ท่ีส่งผลให้ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ีของสำนักงานตรวจ
คนเข้าเมืองส่วนใหญ่เกือบท้ังหมดจำเป็นต้องปรับเปล่ียนวิธีการดำเนินงานตามภารกิจ จึงไม่มีเวลาเพียงพอใน
การสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่มได้ ดังนั้น ผลจากการศึกษาจึงสะท้อนได้เพียงความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพียง
บางส่วนเท่านั้น 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 สามารถกำหนดทิศทางในการดำเนินการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในอนาคต โดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีชัดเจนและ ยั่งยืนในการพัฒนาในระยะ 5 ปี  
 1.6.2 จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะกลางช่วยเตรียมความพร้อมเพิมศักยภาพและพัฒนาองค์กรต่อสภาวะ
การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม การดำเนินกระบวนการขององค์กรมีความต่อเนื่อง 
และทันกับการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับแผนยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี 
 1.6.3 ได้เสนอแนวคิดและข้อสรุปในการใช้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการปฏิบัติราชการของสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ระยะ 5 ปี (2565-2569) 
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป 
 2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
          ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ
ยาวฉบับแรกของประเทศไทยเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560  เพื่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อม
ของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศและ (5) ประสิทธภิาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความ
สงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาค
ส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การ
พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ 
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ท่ีสามารถป้องกันและขจัด
สาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส่าคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้าง
ความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้ังทางบกและทางทะเล 3. การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ
และหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมท้ังภาครัฐ
และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุก
รูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ี
มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืนโดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) 
การเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับ 
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ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล 
และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้ง
เตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคง
ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอื่น ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติ ด้านความมั่นคง   
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นการยกระดับการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 
3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และ
สังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปจัจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ท่ีรองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับ
ปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้าง
งานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ันกลางและลดความเหล่ือมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจาย
รายได้ (2) ประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและ
พัฒนา และ  (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตผลท้ังเชิงปริมาณและมูลค่า และความ
หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตร
ชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ 2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้าง
อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตท่ีขับเคล่ือนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ
วงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโล
จิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว โดยการ
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีสำคัญของการท่องเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวทุกระดับ และเพิ่ม
สัดส่วนของนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเท่ียว
เชิงธุรกิจ (๓) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม  และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเท่ียวสำราญทางน้ำ และ (๕) 
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาค ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย (๑) เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นท่ีและเมือง
เศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ท่ีมีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการท่ีมีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย 
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(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) 
สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
  ๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมท้ังกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ท่ีถูกต้อง มี
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ท่ีดีของคนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่  ๑. การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเล้ียงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การ
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาค
ธุรกิจ (๖) การใช้ส่ือและส่ือสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การ
ส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วงการต้ังครรภ/์ปฐมวัย เน้นการเตรียมความ
พร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการต้ังครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ท่ีสอดรับกับศตวรรษท่ี ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคล่ือน
ประเทศ ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงใน ศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปล่ียนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปล่ียนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้าง
ความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) 
การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ี
หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมท้ังส่ือ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบ สนับสนุน ท่ี
เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคน
ไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ๕. การ
เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย (๑) การสร้างความรอบ
รู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเส่ียงท่ีคุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การมีสุขภาวะท่ีดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดีและ (๕) การ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพื้นท่ี ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม 
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
โดย (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ 
(๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
  ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนาท่ี
สำคัญท่ีให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานท่ีสุด โดยรัฐให้
หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) ความ
แตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) 
ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) 
คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑. การลดความเหล่ือมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองท่ีดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มี
ความปลอดภัยในการทำงาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ 
และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) 
กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองท่ีเอื้อต่อการสร้างชีวิต
และสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การบริหารงาน
ในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นท่ีบนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การ
พัฒนาก่าลังแรงงานในพื้นท่ี ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแขง็ท่ีแบง่ปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และ
มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริม
ความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล ๔. 
การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการ
ปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและ
อาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปญัญาใหก้บัชุมชน   
  ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอก
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ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้
เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลท้ัง ๓ 
ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (๑) พื้นท่ีสีเขียวที่เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ ๑. สร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและ
นอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ (๔) รักษาและเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
บนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และ
สร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝ่ังท้ังระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชายฝ่ังทะเลได้รับ 
การป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม และ (๔) 
พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ี
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและ
เสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การ
ลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) 
พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ   
๔. พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น  ความเป็นเมืองท่ีเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (๑) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นท่ีอนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท 
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการ
มลพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ท้ังระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่า
มาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยส่ิงแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำท้ังระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ (๒) เพิ่มประสิทธิภาพของน้ำท้ัง
ระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ  และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (๔) เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้าน
การเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร ๖. ยกระดับ
กระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตย ส่ิงแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วมด้านการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสำคัญ และ (๔) พัฒนาและดำเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ



๙ 
 

กำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ
ธรรมาภิบาล 
  ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี
เป้าหมายการพัฒนาท่ีสำคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ี
ทำหน้าท่ีในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) ระบบการทำงานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าท่ีจำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหล่ือม
ล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
การอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต 
ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  โดย (๑) การให้บริการ
สาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง 
ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณา
การโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก
พื้นท่ี โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ 
สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อน การบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  ๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (๑) 
องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการ
ปฏิบัติราชการให้ทันสมัย ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) 
ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐ
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
และมีเท่าท่ีจำเป็น โดย(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลง 
(๒) มีกฎหมายเท่าท่ีจำเป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้าง
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ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอ
ภาค โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มี
บทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง  (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง 
อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก  ระบบยุติธรรม
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

 
แผนภาพที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  
  เป็นแนวทาง การพัฒนารองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเตรียม
ความพร้อมและวางรากฐานในการ ยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะเวลา 5 ปี จำนวน 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้อง
รองรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลำ้ในสังคม 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน และ 
6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
และอีก 4 ยุทธศาสตร์ ท่ีเป็นกลไกสนับสนุนให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์  ท้ัง 6 ด้านสัมฤทธิ์ผล 
ประกอบด้วย 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 8) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ และ 
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน พระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 31 
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กรกฎาคม 2560 ตามมาตรา 257 และ 258 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย 1) ด้าน
การเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 3) ด้านกฎหมาย 4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน และ 11) ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) สอดคล้องรองรับ กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึ่งประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร้าง 
ความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ ได้แก่ นโยบายด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นโยบายด้านการสร้างความเป็นธรรม 
ความปรองดองและความสมานฉันท์ในชาติ นโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดน ภาคใต้ ส่วนท่ี 2 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติท่ัวไป ได้แก่ นโยบายด้านจัดระบบการบริหารจัดการ
ชายแดน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน นโยบายด้านการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม ข้ามชาติ นโยบายด้านการปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล นโยบายด้านการ
จัดระบบป้องกันและแก้ไข ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง นโยบายด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ความมั่นคงภายใน นโยบายด้าน การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้าน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี สารสนเทศและไซเบอร์ นโยบายด้านการรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นโยบาย ด้านการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงของชาติ นโยบายด้านการเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ นโยบายด้านการ
พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ นโยบายด้าน การเสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายประเทศไทย 4.0 และระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน มุ่งเน้นการปรับระบบราชการให้เป็นที่พึ่งของประชาชนและเช่ือถือไว้วางใจได้ โดย 1) เปิดกว้างและ
เช่ือมโยงกัน 2) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ 3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นกรอบการดำเนินงานท่ีกำหนด 
ทิศทางและขอบเขตขององค์กร ซึ่งมีสาระสำคัญท่ีสัมพันธ์สอดคล้องกัน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร 
บังคับใช้กฎหมายท่ีประชาชนเช่ือมั่นศรัทธา” เป็นเป้าหมายร่วมท่ีแสดงถึงเจตจำนงของข้าราชการตำรวจทุก
นาย เพื่อดำเนินการตามพันธกิจท่ีต้องปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ในอีก 20 ปี ข้างหน้า 
ยุทธศาสตร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) การ
ประเมินศักยภาพ และประเมินความสามารถท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาหรือยังพัฒนาได้ไม่เต็มท่ีขององค์กร และ
ได้วางแผนเพื่อการ บริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนด
รายละเอียดแบ่งเป็น ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัดเป้าหมาย หลักกลยุทธ์ ระบบการติดตามและ
ประเมินผล ซึ่งกระบวนการ ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร รวมทั้งโครงสร้างและ
ระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1. กรอบแนวทาง
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การดำเนินการตามกระบวนการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้
กำหนดกรอบการพัฒนาไว้ ในห้วงระยะเวลา 20 ปี และแบ่งช่วงในการบริหารการพัฒนาองค์กรออกเป็น 4 
ระยะ ๆ ละ 5 ปี โดยยึดช่วงเวลา การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มาเป็นกรอบในการ กำหนดแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วย
การจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ หน่วยงาน  รับผิดชอบ รวมท้ังมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการ
ติดตามประเมินผลดำเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. การ
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พัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ 2.1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ในรูปของแผน แผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม งบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้หน่วยในสังกัดนำไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  ของหน่วยรองรับ ดังนี้  2.1.1 หน่วยระดับ
กองบัญชาการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ ในระดับ
กองบัญชาการ 2.1.2 หน่วยระดับกองบังคับการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณในระดับ กอง
บังคับการ 2.2 ให้ทุกหน่วยในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของหน่วย ไปเป็นจุดเน้นในการวางแผนสำหรับจัดทำคำ
ขอ งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 3. การประชาสัมพันธ์ 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมท้ังผลการ
ติดตามและประเมินผล ให้ข้าราชการตำรวจ หน่วยงานของรัฐ และประชาชน รับทราบและสามารถ  เข้าถึง
ข้อมูล รวมท้ังสามารถตรวจสอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่ีประกาศใช้ เพื่อนำ 
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นมาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี ให้มีความ
สมบูรณ์ ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน 
๒.๒ สภาวะแวดล้อมภายใน 
      สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการตรวจตราคนต่างด้าวท่ีเข้ามาในประเทศไทยฉะนั้น
การเดิน ทาง เข้า – ออก ของคนต่างด้าวจึงเป็นไปได้โดยเสรีจนกระท่ังปี พ.ศ.2470 รัฐบาลในสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2470 ขึ้น พร้อม
ท้ังจัดต้ังหน่วยงานและ เจ้าหน้าท่ีให้มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2470 
เรียกว่า “กรมตรวจคนเข้าเมือง”ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้แต่งต้ัง นายพัน
ตำรวจเอก พระยาวิชัยประชาบาล เป็นเจ้ากรมตรวจคนเข้าเมืองคนแรกมีสถานท่ีทำงานอยู่ท่ีถนนนเรศน์ เป็น
อาคารสองช้ันเช่าจากเอกชน ซึ่งอยู่ใกล้สถานีตำรวจนครบาลบางรักในปัจจุบัน ขณะนั้นมีพนักงานเจ้าหน้ าท่ี
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประมาณ 50 – 60 คน การเดินทางเข้าออกของคนต่างด้าวส่วนใหญ่จะเข้ามา
โดย พาหนะทางน้ำและทางบก มีศูนย์รวมท่ีทำการอยู่ในกรุงเทพฯ และมีด่านตรวจคนเข้าเมืองมณฑลด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอบางแห่งในในภาคตะวันออกและภาคใต้เท่านั้น 
 ประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงการปกครองและฐานะการเงินของประเทศตกต่ำ รัฐบาลได้ตัดทอน
งบประมาณรายจ่ายของประเทศลง เป็นเหตุให้กรมตำรวจคนเข้าเมืองได้ลดสถานภาพลงมาเป็น กองตรวจคน
เข้าเมืองขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2475 
 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายท่ีทำการมาอยู่ถนนสาธรใต้ ปัจจุบันเป็นท่ีพักของข้าราชการตำรวจสถานี
ตำรวจนครบาลยานนาวา และเพิ่มด่านตรวจคนเข้าเมืองขึ้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ 
 หลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 กรมตำรวจได้ขอใช้สถานทูตเยอรมันซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
รัฐบาลเป็นท่ีทำการกองตรวจคนเข้าเมืองและได้ปรับสถานภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ีจากข้าราชการ พลเรือน เป็น
ข้าราชการตำรวจแต่งเครื่องแบบพิเศษ ตามธรรมเนียมของอารยประเทศ 
 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายท่ีทำการมาอยู่ ณ ท่ีทำการท่ีได้ก่อสร้างใหม่ เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 
2503 ท่ีปากซอยพิพัฒน์ ซึ่งต่อมาเป็นท่ีทำการของกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร 
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 ได้ปรับปรุงส่วนราชการและกำหนดหน้าท่ีการงานของกองตรวจคนเข้าเมืองเป็น 5 กองกำกับการ 13 
แผนก และด่านตรวจคนเข้าเมืองส่วนภูมิภาคอีก 58 แห่ง (ต่อมาเพิ่มศูนย์การส่ือสาร และด่านตรวจคนเข้า
เมืองส่วนภูมิภาคอีกบางแห่ง) 
 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายท่ีทำการมาอยู่แห่งใหม่ (ท่ีทำการในปัจจุบัน) ท่ีซอยสวนพลูถนนสาธรใต้ 
เขตสาธร กรุงเทพฯ ซึ่งท่ีทำการแห่งใหม่นี้ได้ก่อสร้างบนท่ีดินของกรมธนารักษ์ มีเนื้อท่ี 4 ไร่ 2 งาน54 ตารางวา 
ส้ินค่าก่อสร้าง 26,842,990 บาท 
 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการในสังกัดกองตรวจคนเข้า
เมือง ตามคุณภาพและปริมาณงานไว้ โดยมีตำแหน่ง ข้าราชการตำรวจรวมท้ังส้ิน 1,049 ตำแหน่ง 
 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งให้งานตรวจลงตรากองกำกับการ 2 
กองตรวจคนเข้าเมือง อีก 53 ตำแหน่ง และได้ปรับปรุงแผนกตรวจพาหนะทางอากาศ กองกำกับการ2กอง
ตรวจคนเข้าเมือง โดยยกเลิกตำแหน่งเดิมท้ังหมด และกำหนดตำแหน่งขึ้นใหม่ท้ังหมด 307 ตำแหน่ง 
 คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ได้อนุมัติให้โอนกองกำกับการ 1 กองทะเบียนคนต่างด้าว มี
ฐานะเทียบเท่ากองกำกับการ และอนุมัติให้ปรับปรุงแผนกตรวจพาหนะทางอากาศ และ งาน ตรวจลงตรา กอง
กำกับการ 2 กองตรวจคนเข้าเมือง โดยกำหนดกลุ่มงานเรียกว่า “ฝ่าย” (ได้แก่ฝ่ายตรวจพาหนะทางอากาศ 1 
และ 2)และงานเทียบเท่าแผนก 18 งานเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะแก้ไขพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ 
พ.ศ.2508 ให้ถูกต้องในภายหลัง โดยยกเลิกตำแหน่งเดิมท้ังหมด 380 ตำแหน่ง และกำหนดตำแหน่งใหม่
ท้ังส้ิน 672 ตำแหน่ง 
 ได้ปรับปรุงโครงสร้างเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ โดยเรียกว่า “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง” 
ประกอบด้วย 4 กองบังคับการ เพื่อให้การปฎิบัตงานของ ตม.เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สูงสุด
ตลอดจนสามารถรองรับและปฎิบัติงานในลักษณะท่ีสอดประสานกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ได้ปรับปรุงโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 กองบังคับการ และ 6 หน่วยงาน เพื่อให้การปฎิบัตงานของ ตม.เกิด
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สูงสุดตลอดจนสามารถรองรับและปฎิบัติงานในลักษณะท่ีสอดประสานกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐ 
 ได้ปรับปรุงโครงสร้าง ประกอบด้วย 8 กองบังคับการ และ 1 หน่วยงาน เพื่อให้การปฎิบัตงานของ 
ตม.เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สูงสุดตลอดจนสามารถรองรับและปฎิบัติงานในลักษณะท่ีสอดประสาน
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงานท่ีมีภาระกิจสำคัญยิ่ง ท้ังงานการให้บริการในการเดินทาง
ข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดิน
ทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 
 ข้อ ๔ ดำเนินการและพัฒนาให้มีระบบการแจ้งเตือนและระบบเฝ้าตรวจท้ังทางบกและทางทะเลใน
ลักษณะเครือข่าย (NETWORK) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและนำระบบภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังพัฒนาขีดความสามารถการป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดปัญหาความมั่นคง
อาทิการมีเครือข่ายเฝ้าระวังและระบบตรวจการณ์ปัญหาความมั่นคงบริเวณช่องทางสัญจรข้ามแดนและช่อง
ทางผ่านทางธรรมชาติท้ังทางบกและทางทะเลท่าข้ามเป็นต้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับในพื้นท่ีเพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
 ข้อ ๓ สนับสนุนและเร่งดำเนินการจัดทำข้อมูลและฐานข้อมูลเรือการจัดระเบียบการเข้า -ออกทาง
ทะเลเพื่อให้เกิดการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล (MARITIME DOMAIN AWARENESS; MDA) ของศูนย์
ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาสนับสนุนการดำเนินการอาทิการควบคุมการกระทำผิดท่ีอาศัยประโยชน์จากการสัญจรข้ามแดนการพัฒนา
ระบบการแลกเปล่ียนข่าวสารทางทะเลระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (VASSEL 
TRAFFIC SERVICE: VTS) เป็นต้นรวมท้ังสามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัดเพื่อให้มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงท้ังหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับจังหวัด  
ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองท่ีอยู่ในประเทศไทย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานและกลับ
ประเทศต้นทางไม่ได้ 
 กลยุทธ์ท่ี ๒ กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณากำหนด
สถานะของทางราชการ 
 กลยุทธ์ท่ี ๓ ทบทวนปรับปรุงพัฒนากำหนดกฎหมายกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
กำหนดสถานะและสิทธิ 
 กลุ่มเป้าหมายที่ ๒ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติเพื่อจ้างงานอย่างถูกกฎหมาย
 กลยุทธ์ที่ ๓ การคุ้มครองสิทธิขัน้พื้นฐานของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติในระบบผ่อนผัน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การใช้กระบวนการชุมชนและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนการแก้ปัญหา 
 กลุ่มเป้าหมายที่ ๓ กลุ่มนโยบายเฉพาะอาทิผู้หลบหนีภัยการสู้รบโรฮีนจาเกาหลีเหนือ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การควบคุมท่ัวไป 
 กลุ่มเป้าหมายที่ ๔ กลุ่มผู้หลบหนีเข้าเมือง 
 มาตรการ ๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองผู้ให้ท่ีพักพิงและ
ขบวนการนำพารวมทั้งเจ้าหน้าท่ีท่ีทุจริตอย่างเด็ดขาดจริงจัง 
 มาตรการ ๒) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการตรวจคนเข้าเมืองให้ ทันสมัยและ
เช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนราชการไทยท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบติดตามบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้า-ออกและพำนักในประเทศไทย 
 มาตรการ ๓) ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสำหรับบุคคลจากประเทศท่ีสามท่ีขอรับการตรวจลง
ตราเพื่อเข้าประเทศไทยโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศรอบบ้านและประเทศในกลุ่มแอฟริกาซึ่งอาจ
ขอรับการตรวจลงตราผิดประเภทหรืออาจอยู่ต่อในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายท่ีเคยมีฐานข้อมูลการเข้าเมือง
อย่างถูกต้อง แต่ลักลอบอยู่ต่อและมีพฤติการณ์ท่ีเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาใหม่ 
 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มท่ีจะลักลอบเข้ามาใหม่ 
 มาตรการ ๑) เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน / สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง 
 มาตรการ ๒) บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้หลบหนีเข้าเมืองท่ีลักลอบเข้ามาใหม่ 
 มาตรการ ๓) พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมาย / ลดดุลยพินิจเจ้าหน้าท่ี 
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 มาตรการ ๔) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
 มาตรการ ๕) จัดทำแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลประวัติบุคคล / การเช่ือมโยง / ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 
 มาตรการ ๖) พัฒนาระบบการเข้า-ออกชายแดนโดยเฉพาะบัตรผ่านแดน 
 มาตรการ ๗) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
ยุทธศาสตร์ความม่ันคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดน 
 ข้อ ๓ ให้มีการปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบติดตามแก้ไข
ปัญหาบริเวณชายแดนเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อไทย 
 ข้อ ๕ สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับประเทศรอบบ้านในการนำเข้าแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศ
ไทยอย่างถูกกฎหมายและร่วมมือในการป้องกันมิให้มีการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อลดผลกระทบท้ังด้าน
ความมั่นคงและด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมพัฒนาร่วมกันทุกด้านในทุกระดับ 
 ข้อ ๑ มีความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้านตามกลไกพัฒนาร่วมต่างๆท่ีมีอยู่ในทุกระดับท้ัง
ในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาครวมท้ังกรอบความร่วมมือในกรอบการพัฒนาร่วมกันโดยเฉพาะการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนรวมถึงส่งเสริมการลงทุนและการค้าในเชิงสร้างสรรค์เป็นธรรมและมีการบูรณาการกับ
ภาคเอกชน 
 ข้อ ๓ พัฒนาระบบกลไก / มาตรการท่ีเข้มแข็งร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามข้ามชาติ  
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  
 เป็นแผนท่ีกำหนดขึ้นตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ. ร. บ. นโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเท่ียวแห่งชาติโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจึงออกประกาศลงวันท่ี ๙ พ.ค. 
๒๕๕๙ ในหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีในแผนนี้ (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๘ ตอน
พิเศษ ๖๗ งลง ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๔) มอบหมายภารกิจให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตาม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวข้อ ๑.๒ 
พัฒนาและปรับปรุงส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียวดังนี้ 
 ข้อ ๑.๒.๓ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการจัดการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพท้ังระบบเช่น
ระบบตรวจสอบคนเข้าเมืองเช่ือมโยงการจองบัตรโดยสารระหว่างเครื่องบินรถไฟและรถโดยสารประจำทางและ
การซื้อ-ขายระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเท่ียว 
 ข้อ ๑.๒.๔ สร้างและพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกจุดผ่านแดนเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวปรับปรุง
สภาพจุดผ่านแดนต่างๆให้มีสภาพท่ีดีและสะดวกเพื่อรองรับการท่องเท่ียวรวมท้ังปรับปรุงกฎระเบียบบริเวณ
ชายแดนให้มีความสะดวกรวดเร็ว 
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โครงสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

๒.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (SWOT Analysis) เป็นการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อการ
ดำเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององค์กรจะเป็น คุณลักษณะภายในท่ีอาจจะทำลายผลการดำเนินงาน โอกาสทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ ท่ี ให้ เกิดการเอื้อต่อบรรลุเป้าหมาย ในทางกลับกันอุปสรรคท าง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร    
     2.3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) โดยใช้ตัว
แบบ “PEST Analysis” แนวการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรก่อนท่ีองค์กรจะกำหนดกลยุทธ์ 
จะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพื่อประเมินโอกาส (Opportunities) และข้อจำกัดหรือ
อุปสรรค (Threats) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประเมิน แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ 
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 1. การเมือง (Political Component = P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ภาครัฐ ท่ีน่าจะมีผลท้ังในเชิงบวกและเชิงลบต่อการดำเนินงานขององค์กร  
 2. เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / ระดับ
จุลภาค ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจท้ังในและระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร 
 3. สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร 
 4. เทคโนโลยี (Technological Component = T) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยีท่ีจะมีผลต่อการดำเนินงาน 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยการใช้ PEST 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
(Treat) 

การเมอืง  
(Political Component) 

O1 มีภาคีเครือข่าย/พันธมิตรจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกให้
ความร่วมมือในการพัฒนา
ข้าราชการตำรวจ 

T1 การเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองมีผลต่อนโยบาย
สัมพันธภาพและความร่วมมือ
ระหว่างหน่วย 

เศรษฐกิจ  
(Economic 

Component) 

O2 การท่องเท่ียวและการลงทุนมี
มากขึ้น 

T2 การเข้าเมืองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

สังคมและวัฒนธรรม 
(Sociocultural 
Component) 

O3 วัฒนธรรมองค์กรยากต่อการ
เปล่ียนแปลง 

T3 ลักษณะองค์กรท่ีมีระดับการ
บังคับบัญชาหลายระดับทำใหห้
เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติ 

เทคโนโลยี 
(Technological 
Component) 

O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

T4 ขาดการบริหารจัดการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 
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2.3.2 การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (7S framework)  
แบบจำลอง 7-S นี้เป็นกรอบการพิจารณาและการวางแผนเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ในองค์กรโดยการ

ประสานองค์ประกอบท้ัง 7  ตัว  ให้สอดคล้องประสานกันตัวแปรแต่ละตัวมีความสำคัญต่อการบริหารองค์กร
เริ่มต้ังแต่การกำหนดกลยุทธ์องค์กรเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงสร้างองค์กร  เป้าหมายขององค์กร  ระบบ
การดำเนินงาน  ทักษะท่ีใช้ในการทำงาน  บุคลากร  รูปแบบพฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายท่ีต้องการ
ดังนี้  

 
 

 1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) แผนท่ีกำหนดขึ้นมาเพื่อสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรทราบสถานะปัจจุบันของธุรกิจ  เพื่อช่วยกำหนดแผนท่ีจะช่วยให้
บรรลุถึงพันธกิจและเป้าหมายขององค์กรโดยไม่เดินหลงทาง 
 2. โครงสร้างองค์การ (Structure) โครงสร้างขององค์กรคือรูปแบบหรือแนวทางท่ีองค์กรจัดสร้าง
ขึ้น เพื่อบอกหน้าท่ีและลำดับช้ันของแต่ละส่วน โครงสร้างขององค์กรท่ีดีจะต้องมีความคล่องตัวในการ
บริหารงานและไม่ทำให้เกิดการทำงานท่ีซ้ำซ้อน และมีสายบังคับบัญชาท่ีชัดเจน  อีกท้ังยังต้องส่งเสริมให้มีการ
ทำงานประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างราบรื่น 
 3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) กิจกรรมหรอืขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำวันท่ีบุคลากรจะต้อง
ทำให้ลุล่วงในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างท่ี
เหมาะสมและมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการทำงาน  ก็มีความสำคัญ องค์กรจะต้องมีการแบ่งหน้าท่ีของ
ระบบงานท่ีชัดเจน  
 4. บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยท่ีมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร 
องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึน้อยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต องค์กรท่ีดีจะต้องมีบุคลากรท่ี
เพียงพอต่อปริมาณงาน และมีการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้และความสามารถตรงกับงานท่ีทำ 
 5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเป็นส่ิงท่ี
สำคัญมาก องค์กรท่ีดีจะต้องมีการจ่ายงานให้บุคลากรตามความรู้และความสามารถ อีกท้ังองค์กรจะต้องเป็น
ตัวเร่งผลักดันและคอยสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นไป 
 6. รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบท่ีสำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้นำขององค์กรจะมีบทบาท
ท่ีสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้นำท่ีประสบความสำเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้วยการเช่ือมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดข้ึน 
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 7. ค่านิยมร่วม (Shared values) ค่านิยมและบรรทัดฐานท่ียึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรท่ีได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจ
เรียกว่าวัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวฒันธรรมองค์กรก็คือ ความเช่ือ ค่านิยมท่ีสร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อ
ทิศทางขององค์กร โดยท่ัวไปแล้วความเช่ือจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือ
ผู้บริหารระดับสูง ต่อมาความเช่ือเหล่านั้นจะกำหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจำวันขึ้นมาภายในองค์กร 
เมื่อค่านิยมและความเช่ือได้ถูกยอมรับท่ัวทั้งองค์กรและบุคลากรกระทำตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมี
วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง 

ตารางท่ี ๒ แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยการใช้ ๗S framework 

๗S Model  จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

กลยุทธ์ของ
องค์กร (Strategy) 

S1 มีหลักในการทำยุทธศาสตร์ท่ี
ชัดเจน 

W1 นโยบายบางประเด็นยังไม่สามารถ
นำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

โครงสร้าง
องค์การ (Structure) 

S2 สานการบังคับบัญชามีความ
ชัดเจนมีการกระจายอำนาจการ
บริหารงาน 

W2 การโยกย้ายมีผลต่อการแบ่งงานท่ี
ใหเ้ช่ือมโยง 

ระบบการ
ปฏิบัติงาน (System) 

S3 มีการสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความก้าวหน้าในสายงาน 

W3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อาจทำให้
การดำเนินงานไม่คล่องตัว 

บุคลากร (Staff) S4 ข้าราชการตำรวจมีคถณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 

W4 ข้าราชการตำรวจมีช่องว่าง
ระหว่างวัยมาก 

ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ (Skill) 

S5 ข้าราชการตำรจส่วนใหญ่เป็นผู้มี
ความรู้ประสบการณ์และทันต่อ
เหตุการณ์ 

W5 ข้าราชการตำรวจบางส่วนขาดการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีและภาษา 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ (Style) 

S6 ข้าราชการตำรวจมีความสามัคคี
และทำงานเป็นทีม 
 

W6 ระบบการบริหารจัดการท่ียังไม่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ค่านิยมร่วม (Shared 
values) 

S7 มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท่ี
ชัดเจน 

W7 การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมท่ีผิด 
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2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS)  

 
 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
O1 มีภาคิเครือข่าย/พันธมิตรจากหน่วยงานภายในและภายนอกให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบราชการ
ตำรวจ 
O2 ระบบการท่องเท่ียวและการลงทุนมากขึ้น 
O3 วัฒนธรรมองค์กรยากต่อการเปล่ียนแปลง 
O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
อุปสรรค (Treat) 
T1 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีผลต่อนโยบายสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
T2 การเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
T3 ลักษณะองค์กรท่ีมีระดับการบังคับบัญชาหลายระดับทำให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติ 
T4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาประยุกต์ใช้ไม่เท่าเทียมกัน 
สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีหลักในการทำยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน 
S2 สายการบังคับบัญชามีการกระจายอำนาจการบริหารงาน 
S3 มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน 
S4 ข้าราชการตำรวจมีคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 
S5 ข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์และทันต่อเหตุการณ์ 
S6 ข้าราชการตำรวจมีความสามัคคีและทำงานเป็นทีม 
S7 มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 นโยบายบางประเด็นยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
W2 การโยกย้ายมีผลต่อการเช่ือมโยงภาระกิจสำคัญ 
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W3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อาจทำใหก้ารดำเนินงานไม่คล่องตัว 
W4 ข้าราชการตำรวจมีช่องว่างระหว่างวัยจำนวนมาก 
W5 ข้าราชการตำรวจบางส่วนขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและภาษา 
W6 ระบบการบริหารจัดการท่ียังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
W7 การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมและวัฒนธรรมท่ีผิด 
2.5 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
      2.5.1 การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การ
ถ่วงน้ำหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวนท้ังส้ิน 7 คน โดยให้พิจารณา ตามหลักการและความสำคัญว่า
ปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้กำหนดน้ำหนัก คะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหา
ต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน เป็น 1 น้ำหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ความสำคัญ ได้ผลดังตารางนี้ 

ตารางที่ ๓ แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
 

 
1 
 

2 3 4 5 6 7 𝑿 ̅ 

การเมอืง : P 0.15 0.25 0.30 0.20 0.20 0.35 0.25 0.24 
เศรษฐกิจ : E 0.20 0.30 0.20 0.40 0.30 0.20 0.25 0.26 

สังคมและวัฒนธรรม : S 0.35 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.26 
เทคโนโลยี : T 0.30 0.25 0.25 0.15 0.25 0.20 0.20 0.23 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตารางที่ ๔ แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

 
 

 
1 
 

2 3 4 5 6 7 𝑿 ̅ 

กลยุทธ์ขององค์กร : S1 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.11 
โครงสร้างองค์การ : S2 0.20 0.15 0.15 0.10 0.20 0.15 0.20 0.16 
ระบบการปฏิบัติงาน : S3 0.15 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.15 0.13 
บุคลากร : S4 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 0.19 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ : S5 0.15 0.20 0.15 0.10 0.10 0.15 0.15 0.14 
รูปแบบการบริหารจัดการ : S6 0.10 0.20 0.20 0.20 0.15 0.20 0.10 0.16 
กลยุทธ์ขององค์กร : S7 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.11 

น้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

รายการปัจจัย 

สิ่งแวดล้อม 

ภายนอก 

คนที่ 

คนที่ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อม 
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๒.๕.๒ การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก    

             ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วย 
จำนวนท้ังส้ิน 7 คน พิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผล ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง ในช่องสีเทา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
    ๕ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากท่ีสุด   
    ๔ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก   
    ๓ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง   
    ๒ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย   
    ๑ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยท่ีสุด 

ตารางที่ ๕ แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร PEST 

 
ประเด็น
สำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “ภัยคุกคาม” 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

การเมอืง : 
P 

3.86 

O1 มีภาคิเครือข่าย/พันธมิตร
จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอกให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาระบบราชการ
ตำรวจ 

4.71 

T1 การเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองมีผลต่อ
นโยบายสัมพันธภาพ
และความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 

เศรษฐกิจ 
: E 

3.57 
O2 ระบบการท่องเท่ียวและ
การลงทุนมากขึ้น 

3.43 
T2 การเข้าเมืองโดย
ไม่ได้รับอนญุาต 

สังคมและ
วัฒนธรรม 
: S 

4.57 

O3 วัฒนธรรมองค์กรยากต่อ
การเปล่ียนแปลง 

3.71 

T3 ลักษณะองค์กรท่ีมี
ระดับการบังคับบัญชา
หลายระดับทำให้เกิด
การล่าช้าในการปฏิบัติ 

เทคโนโลยี 
: T 

4.57 

O4 ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4.00 

T4 การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศนำมา
ประยุกต์ใช้ไม่เท่าเทียม
กัน 
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ตารางที่ ๖ แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7S framework 

 
ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
คะแนน
เฉลี่ย 

Strength 
คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

กลยุทธ์ของ
องค์กร : S1 

4.43 

S1 มีหลักในการทำ
ยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน 

2.86 

W1 นโยบายบาง
ประเด็นยังไม่สามารถ
นำมาปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

โครงสร้าง
องค์การ : S2 4.29 

S2 สายการบังคับบัญชามี
การกระจายอำนาจการ
บริหารงาน 

3.71 
W2 การโยกย้ายมีผล
ต่อการเช่ือมโยง
ภาระกิจสำคัญ 

ระบบการ
ปฏิบัติงาน : 

S3 
4.00 

S3 มีการสนับสนุนให้
บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
สายงาน 

3.57 

W3 กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ อาจทำให้
การดำเนินงานไม่
คล่องตัว 

บุคลากร : S4 
3.57 

S4 ข้าราชการตำรวจมี
คุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรม 

3.00 
W4 ข้าราชการตำรวจ
มีช่องว่างระหว่างวัย
จำนวนมาก 

ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ : 

S5 
3.71 

S5 ข้าราชการตำรวจส่วน
ใหญ่เป็นผู้มีความรู้
ประสบการณ์และทันต่อ
เหตุการณ์ 

3.29 

W5 ข้าราชการตำรวจ
บางส่วนขาดการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยี
และภาษา 

รูปแบบการ
บริหารจัดการ 

: S6 
4.00 

S6 ข้าราชการตำรวจมี
ความสามัคคีและทำงาน
เป็นทีม 

3.00 
W6 ระบบการบริหาร
จัดการท่ียังไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

กลยุทธ์ของ
องคก์ร : S7 4.14 

S7 มีอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมท่ีชัดเจน 3.00 

W7 การส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมและ
วัฒนธรรมท่ีผิด 
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๒.๖ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ตารางที่ ๗ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(โอกาส – 
ภัยคุกคาม) 

โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม 

P : การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal) 

0.24 3.86 4.71 0.93 1.13 -0.2 

E : เศรษฐกิจ (Economic) 0.26 3.57 3.43 0.93 0.89 0.04 
S : สังคมและวัฒนธรรม (Social – 
cultural) 

0.26 4.57 3.71 1.19 0.97 0.22 

T : เทคโนโลยี (Technological) 0.23 4.57 4.00 1.05 0.92 0.13 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 4.10 3.91  
สรุปปัจจัยภายนอก 0.19  

ตารางที่ ๘ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง -
จุดอ่อน) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน จุดแข็ง  จุดอ่อน 
S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) 0.11 4.43 2.86 0.49 0.31 0.17 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.16 4.29 3.71 0.69 0.59 0.09 
S3: ระบบในการดำเนินงานของ
องค์กร 

0.13 4.00 3.57 0.52 0.46 0.06 

S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมใน
การบริหารของผู้บริหารระดับสูง 
(Style 

0.19 3.57 3.00 0.68 0.57 0.11 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.14 3.71 3.29 0.52 0.46 0.06 
S6: ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

0.16 4.00 3.00 0.64 0.48 0.16 

S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared 
Value) 

0.11 4.14 3.00 0.46 0.33 0.13 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 3.99 3.21  
สรุปปัจจัยภายใน 0.77  
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2.7 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 จากคะแนนข้างต้นจะนำไปสู่การจัดทำกราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการประเมินสถานภาพ
ขององค์กรเป็นลักษณะใด  ซึ่งการแสดงสถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็น
โอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนด
กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 
 2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อน  หากแก้ปัญหาจุดอ่อนขององค์กร
ได้ จะนำไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้  โดยให้กำหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กรแบบ Turned Around 
 3. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่ภายนอกองค์กร
มีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อ
ต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรนำไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars 
ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 
 4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีท้ังภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลวค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้อง
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากดำเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นอาจแก้ไขไม่ได้ต้องยุบ
องค์กร ให้กำหนดกลยุทธ์ประคอง/ถอย (Retrenchment) 

 
 

 จะเห็นได้ว่า ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจุดแข็ง เท่ากับ 3.99 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักจุดอ่อน เท่ากับ 3.21
ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักโอกาส เท่ากับ 4.10 ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักอุปสรรค เท่ากับ 3.91 ซึ่งถือว่าเป็น Stars 
(เอื้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัย
ภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars ให้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุก 
(Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END)  
วิสัยทัศน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

  เป็นองค์กรด้านความมั่นคงท่ีนำสมัย มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล ได้รับความเช่ือมั่น
จากนานาชาติรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

ภารกิจ 
  - เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจคัดกลรอง การควบคุมคนต่างด้าว เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคาม

ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศท้ังระบบ 
  - ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการระบบงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีด้านการท่องเท่ียว การลงทุนภายใต้บริบทของความมั่นคง 
  - ยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการควบคุมและบริการ

ต่างด้าว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสถาณการณ์ของสังคมโลก 
  - พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และการปฏิบัติวิ๔

ใหม่ (New Normal) 
ค่านิยมหลัก 
  “เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ นำสมัย ด้วยมาตรฐานสากล” 
เป้าประสงค์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบาย

รัฐบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส่ มีมาตรฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 

๓.๒ กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS)  

 เมื่อพิจารณาผลท่ีได้จากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค ๕ อันดับแรก แล้วนำมา TOWS Matrix มาใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ท่ีเป็นไป
ได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้  
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จุดแข็ง ๕ อันดับแรก 
S1 มีหลักในการทำยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน 
S2 สายการบังคับบัญชามีการกระจายอำนาจการบริหารงาน 

S7 มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท่ีชัดเจน 
S3 มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน 

S6 ข้าราชการตำรวจมีความสามัคคีและทำงานเป็นทีม 

จุดอ่อน ๕ อันดับแรก 
    W2 การโยกย้ายมีผลต่อการเช่ือมโยงภาระกิจสำคัญ 

    W3 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อาจทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว 

    W5 ข้าราชการตำรวจบางส่วนขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและภาษา 

    W4 ข้าราชการตำรวจมีช่องว่างระหว่างวัยจำนวนมาก 

    W6 ระบบการบริหารจัดการท่ียังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
โอกาส ๕ อันดับแรก  

    O3 วัฒนธรรมองค์กรยากต่อการเปล่ียนแปลง 
    O4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
    O1 มีภาคิเครือข่าย/พันธมิตรจากหน่วยงานภายในและภายนอกให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ
ราชการตำรวจ 
    O2 ระบบการท่องเท่ียวและการลงทุนมากขึ้น 

ภัยคุกคาม ๕ อันดับแรก 
    T1 การเปล่ียนแปลงทางการเมืองมีผลต่อนโยบายสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
    T4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำมาประยุกต์ใช้ไม่เท่าเทียมกัน 
    T3 ลักษณะองค์กรท่ีมีระดับการบังคับบัญชาหลายระดับทำให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติ 
    T2 การเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
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๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS)  
  สามารถวางมาตรการและแผนงานตามกลุ่มแผนงานในระยะ 5 ปี โดยมี 10 กลยุทธ์ ๑4 
แผนงาน ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ระยะการดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
นโยบายรัฐบาล 

 

เป้าประสงค์ 1.1 ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์  
กลยุทธ์ เพิ่มขดีความสามารถของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการตอบสนองต่อภารกิจ
ตามนโยบายรัฐบาล 

 

แผนงาน 
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
   - การคัดสรรและแต่งต้ังข้าราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์เข้ามาดำรงตำแหน่งใน
สังกัด สตม. 
2. การบริหารจัดการองค์กร 
   - เพิ่มศักยภาพการควบคุมกระบวนการคนเข้าเมืองท้ังระบบ 
   - การปรับล้างอาชญากรรมข้ามชาติและต่างด้าวที่เป็นภัยต่อความสงบสุขของ
ประเทศ 
   - จัดระเบียบการควบคุมแรงงานต่างด้าว ในกระบวนการคนเข้าเมืองท้ังระบบ 
   - ด้านการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 
โครงการ/กิจกรรม ระยะการดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส่ มีมาตรฐาน  
เป้าประสงค์ 2.1 สังคมและประชาชนเช่ือมั่นต่ององค์การตำรวจ  
กลยุทธ ์2.1.1 พัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 
          2.1.2 นำมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมา
บังคับใช้กับข้าราชการตำรวจท่ีประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
          2.1.3 มุ่งทำงานเพื่อภาพลักษณ์ของตำรวจให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ประชาชน  
         2.1.4 เสริมสร้างสัฒนธรรมองค์กร โดยยึดถือศักดิ์จริยธรรมและหลัก
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีมีต่อสังคม 
         2.1.5 เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการตำรวจในทุกระดับ  

 

แผนงาน 
       1. ตรวจราชการตามแผนงาน 
       2. การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 
       3. พัฒนาระบบงานการรับเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
       4. การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการปลุกจิตสำนึกสู่การเป็นธรรมาภิบาล 
       5. การคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบในแต่ละด้าน 
       6. มกีารพัฒนางานตำรวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
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โครงการ/กิจกรรม ระยะการดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของ
ตำรวจ 

 

เป้าประสงค์ 3.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 
                3.2 หน่วยงานและบุคลากรนำแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและให้บริการ
ประชาชน 

 

กลยุทธ ์1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการให้บริการ
ประชาชนตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
          2. จัดทำฐานข้อมูลในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ทะเบียน
อาสาสมัครองค์กรส่วนท้องถิ่นเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนประเภทและชนิดของ
กิจกรรมท่ีดำเนินการและให้สามารถเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมและหน่วยงานอืน่ ๆ 

 

แผนงาน  1. การบริหารจัดการองค์กร 
             2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารและประชาสัมพันธ์-การพัฒนา
ระบบเว็บไซต์ 

 

 
โครงการ/กิจกรรม ระยะการดำเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร  
เป้าประสงค ์4.1 การบริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                4.2 ข้าราชการตำรวจมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าท่ี และนำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 

 

กลยุทธ ์1. การบริหารท่ีมุ่งเน้นผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
          2. จัดทำแผนการศึกษาและฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็นและความ
ต้องการของแต่ละสายงานให้สอดรับกับพันธกิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 

แผนงาน 1. ด้านบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
            2. การบริหารจัดการองค์กร 
            3. ด้านการบริหารงบประมาณ 
            4. การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการตำรวจของ สตม. 
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บทที่ ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

  ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานของสำนักงานการตรวจคนเข้าเมือง รายงานผลต่อ
ผู้บริหารตำรวจรับทราบซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจทุกคนได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงานท่ีตนไม่ได้รับผิดชอบและ
เกิดความเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทีมท้ังเป็นการช่วยลดความขัดแย้งและเกิดทัศนคติท่ีดีต่องานท่ีตนเอง
รับผิดชอบ สนับสนุนมีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีตำรวจในระดับปฏิบัติงานโดยซมเซยผู้ ท่ีมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่น ๆ โดยเป็นเงินรางวัลและโล่รางวัลรวมไปถึงการจัดสวัสดิการ
ในด้านต่างๆท่ีสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ สนับสนุนให้ทีมงานมีการสร้างช่องทางเพิ่มเติม
ในการส่ือสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีตำรวจทุกระดับเช่นกล่องรับฟังความคิดเห็นอีเมล์กลุ่มไลน์ ฯลฯ แล้วนำมา
สรุปผลในการประชุมทีมงานเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน
ให้ดีขึ้นโดยให้อิสระทางความคิด แต่พิจารณาจากข้อเสนอแนะท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงเป็นหลัก สนับสนุนให้
ทีมงานมีการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการจัดทีมพี่เล้ียงลง
ไปช่วยสอนและร่วมเขียนโครงการอย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรมสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจและผู้รับบริการเพื่อนำมากำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานท่ีสอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาได้จริงและตอบสนองความต้องการท่ีตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ จัดทำคำของบประมาณ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการเช่นการจัดซื้อจัดหาเครื่องตรวจหนังสือเดินทาง
อัตโนมัติการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและทันสมัยต่อการใช้งานท่ีมีความเสถียรสูงมุ่งเน้นคุณภาพโดยคำนึงถึง
ความคุ้มค่า เข้าร่วมกิจกรรมของส่วนราชการต่าง ๆท่ีขอสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ สนับสนุนกิจกรรม
การสร้างและขยายเครือข่ายในการปฏิบัติงานเช่นหน่วยงานต่าง  ๆเพื่อพูดคุยถึงความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกันอาสาสมัครชุมชนหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเป็นสายตรวจคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยในพื้นท่ี
ต่างๆเป็นต้น ให้มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่ือสารข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของงานตรวจคนเข้าเมืองผ่านส่ือต่างๆและจัดทำป้ าย
สโลแกนคำขวัญของหน่วยงานเพื่อส่ือสารกับผู้รับบริการ จัดทำ Campaign รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้
สาธารณชนรับทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงานของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองผ่านช่องทางต่าง  ๆ เช่น
เว็บไซต์โทรทัศน์ส่ือส่ิงพิมพ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการรับรู้ถงึวิธีการดำเนินการพิธีการต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องและการขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการเดินทางผ่านเข้าหรือออกนอกประเทศ 
  แนวทางท่ีเหมาะสมกับการดำเนินภารกิจ ประกอบด้วย (1) การให้ความสำคัญกับเรื่องการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของอาชญากรรมข้ามซาติให้มีความเป็นปัจจุบันและมีการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีช่วยให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วซึ่งในประเด็นนี้ ต้องมีการพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีตำรวจให้มีศักยภาพสูงและพร้อมพัฒนาตนเองเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง (2) การสร้าง
และพัฒนาทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสามารถทำงานร่วมกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันและทำงานทดแทนกัน
ในยามจำเป็นได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้บริหารต้องมีสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีตำรวจในการทำงาน
เป็นทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้การขับเคล่ือนนโยบายท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความราบรื่น (3) 
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงเพื่อสร้างอุดมการณ์ในการทำงานให้เจ้าหน้าท่ีตำรวจเกิดทัศนคติต่อ
ภารกิจและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานรวมถึงผู้บริหารต้องแสวงหาทรัพยากรท่ีจำเป็นต่อการดำเนินงานตาม
ภารกิจเพื่อช่วยให้การนำนโยบายท่ีได้รับมอบหมายไปปฏิบัติบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด (4) การ
ประชาสัมพันธ์ส่ือสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ประชาชนท่ัวไปได้รับรู้ตรงกันว่างานตรวจคนเข้าเมืองเป็น
ภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศซึ่งการรับรู้ในประเด็นนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อ
การดำเนินงานตามข้ันตอนของเจ้าหน้าท่ีอย่างสมัครใจ 
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