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ก 
 

บทคัดย่อ 
 เอกสารวิชาการส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานตรวจคนเข้า เมือง  
(2) จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) และ (3) น าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซ่ึงการศึกษานี้เป็น
การวิจัยเชิงพรรณา โดยการใช้ PESTEL analysis ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และ McKinsey 7's 
Framework ประเมินปัจจัยภายใน หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์เพ่ือหาประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้วย TOWS 
Matrix โดยท าการศกึษาระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2565 
 จากการส ารวจสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อน และการส ารวจสภาพแวดล้อมภายนอก
เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า มีจุดแข็ง 7 ประการ 
ซึ่งบางด้านมีความสามารถในการแข่งขันในระดับยั่งยืน ในขณะที่จุดอ่อน มี 7 ประการ จุดอ่อนบางประการเหล่านี้
อยู่ในระดับวิกฤต ส าหรับการส ารวจสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า มีโอกาส 7 ประการ ที่จะต้องพัฒนาในระยะ 5 
ปีข้างหน้า และมีอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม7 ประการที่ต้องเผชิญในระยะเวลาเดียวกัน ดังนั้น แผนปฏิบัติการ
พัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) จึง
ต้องเน้นการพัฒนาโดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์ 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล (ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์) 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน (ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์) และ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะ
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร (ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์) และเพ่ือให้สามารถเดินหน้าพัฒนาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) จึง
ต้องก าหนดแผนงานออกเป็น 6 แผนงาน 6 ตัวชี้วัด และจ านวน 18 โครงการ 

การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาขีด
ความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ต้องขับเคลื่อนและ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในเรื่องของ (1) แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices)  (2) ศักยภาพบุคลากร
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) (3) การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back 
Office) (4) โครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) 
และ (5) เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) 

 
 
 
 



ข 
 

ค ำน ำ 
 แผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) ที่จัดท าข้ึนฉบับนี้ เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ด้วยเครื่องมือการวิ
เคราะ ได้แก่ PESTEL McKinsey 7’s SWOT analysis และ TOWS Matrix เพ่ือก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
(ENDs) กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYs) และมาตรการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANs) เพ่ือก าหนดประเด็นที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาและมาตรการที่ควรด าเนินการเพ่ือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การจัดท าเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้  ได้รับค าแนะน าและข้อเสนอแนะอันทรงคุณค่ายิ่งจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา นาวาอากาศเอกรัฐนินท์  เมธีวัชรพัฒน์ ราชนาวี ผู้อ านวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และจากคณาจารย์ประจ าหลักสูตรนัก
ยุทธศาสตร์ทุกท่าน ท าให้เอกสารวิชาการฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้ถูกน าเสนอกับ
ผู้บริหารของกองตรวจราชการ เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของกองตรวจราชการต่อไป 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณศูนย์ยุทธศาสตร์ศึกษา สถาบันวิชาป้องกันประเทศ และคณาจารย์ทุกท่าน ที่
ได้ให้ความรู้และโอกาสจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) นี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้ให้ความสนใจ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงทั่วโลก ก่อให้เกิดมหันตภัยส่งผลกระทบ

อย่างรุนแรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในทุกประเทศทั่วโลก ทั้งด้านสุขภาพท าให้มีผู้คนเจ็บป่วยและเสียชีวิต
จ านวนมาก ในส่วนของประเทศไทยแม้ว่าจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ได้ดีในระดับโลก แต่คน
ไทยก็จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตไปจากเดิม สร้างวิถีความปกติใหม่ (New Normal) เพ่ือ
ป้องกันตนเองให้มีความปลอดภัย และด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการปิดเมือง (Lock Down) และการปรับ
รูปแบบการใช้ชีวิต ส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญใน
การเร่งให้เกิด “Digital Transformation” รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 “Digital Transformation” หรือ “การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล” เป็นวลีที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในบรรดา 
นักการตลาด นักธุรกิจและผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจ มักจะถูกน าไปใช้ในการด าเนินงานพัฒนากลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัลในองค์กรธุรกิจ ปัจจุบันการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลได้รับการนิยามไว้หลากหลายตามบริบทของของผู้เชี่ยวชาญ
และนักวิชาการ โดย Reis (2018) กล่าวว่า ค าจ ากัดความของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลถูกจัดอยู่ใน 3 บริบท 
ประกอบด้วย 1) บริบททางเทคโนโลยี การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลมีพื้นฐานมาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น 
โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์มือถือ หรือ สมองกลฝังตัว (Embedded System) 2) บริบทองค์กร การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการด าเนินงานขององค์กรหรือสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ และ 3) บริบทสังคม  
การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลเป็นปรากฏการณ์ที่มีอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ เช่น ประสบการณ์ของผู้บริโภค 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลเป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ มาเป็นตัวช่วยส าคัญในการปรับปรุง
การด าเนินงานและมีอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของชีวิต อีกนัยหนึ่งการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลก็ยังเป็นกลยุทธ์หรือ
กระบวนการที่ส าคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันเพ่ือให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital 
Organization) ได้ส าเร็จ ซึ่งองค์กรดิจิทัลไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในองค์กรเท่านั้น
หากแต่เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอก มีการปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ เปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินงาน รูปแบบการแข่งขัน การปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เข้ารับ
บริการรวมถึงความคาดหวังของผู้ใช้ปลายทาง (Osmundsen, Iden, & Bendik, 2018; จันจิรา เหลาราช, 2564)  

 เมื่อแนวโน้มขององค์กรยุคปัจจุบันก าลังปรับเปลี่ยนเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีกลายเป็นองค์กรดิจิทัลอย่าง
เป็นรูปธรรมมากขึ้น การเปลี่ยนผ่านขององค์กรจึงไม่อาจหมายความเพียงแค่การลงทุนซื้ออุปกรณ์ไอทีใหม่ๆ หรือ
การลงทุนด้านโปรแกรมและซอฟต์แวร์อันทันสมัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ลงลึกไปจนถึง
หัวใจส าคัญของการด าเนินงานที่ต้องสอดคล้องกับการก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลให้ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือจะก้าวไปสู่
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ความส าเร็จตามที่ทุกองค์กรต่างมุ่งหวัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐ
ของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล โดยได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่ส าคัญคือ การพัฒนาองค์กร
ให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีเป้าหมายให้มีการจัดองค์กรที่มีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากร
ทางการบริหาร และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีประเด็นยุทธศาสตร์ ในการ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความทันสมัย รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการสร้างและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานและทันสมัย เพ่ือสนับสนุนภารกิจต ารวจได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับส่วนราชการอ่ืนได้ พัฒนาและปรับวิธีการปฏิบัติ งานระบบการบริหารจัดการ
ด้านข้อมูลข่าวสารและการบริการประชาชนให้ทันสมัย โดยน านวัตกรรม เทคโนโลยีและระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ และพัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับชั้นใน
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล ดังนั้น ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชา
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนงานในด้านความมั่นคงที่เกี่ยวกับ
ชาวต่างชาติ โดยการตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้าออกมายังภายในประเทศ พร้อมทั้งตรวจสอบคนต่างด้าว
ที่อาจเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสังคมที่มีการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล  (Digital 
transformation) และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในสังคมที่แตกต่างไปจากเดิมสร้างวิถี
ความปกติใหม่ (New normal) ซึ่งจะท าให้องค์กรมีความทันสมัย มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
      
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1. เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
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 2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  

 3. เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1. ขอบเขตด้านประชากร 
                 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติระดับกอง
บังคับการระดับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกกรณี 
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 

 จะศึกษาเฉพาะการด าเนินงานภายในส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

   การศึกษานี้จะใช้เวลาการศึกษาประมาณ 3 เดือน (ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ.2565) 
 

1.4 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ  

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ผู้บังคับบัญชาของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติระดับกองบังคับการระดับด่านตรวจคนเข้าเมือง

จังหวัดและคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกกรณี โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จ านวน 20 คน 

 2. เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

ส าหรับการตรวจสอบตัวแปรสภาพแวดล้อมเป็นลักษณะก าหนดระดับช่วงคะแนนในแต่ละระดับชั้น (Ranking 

Scale) โดยพิจารณาจาก “ตัวแปรที่มีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม” และ “ตัวแปรที่มีโอกาสเกิด” โดยใช้เกณฑ์

การค านวณเป็นคะแนน โดยให้ค่าต่ ามาก =1, ต่ า =2, กลาง =3, สูง =4 และ สูงมาก =5 แล้วรวมเป็นคะแนนของ

แต่ละข้อ รวมถึงข้อค าถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถ

ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

 3. วิธีการด าเนินการศึกษา โดยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมขององค์กร ด้วยวิธีการวิเคราะห์สภาวะ

แวดล้อมทางยุทธศาสตร์แบบ SWOT Analysis โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร)

ด้วยกรอบแนวคิดของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วยหลักการ

วิเคราะห์ PEST Analysis รวมทั้งการให้น้ าหนักกลุ่มตัวอย่างเพ่ือระบุปัจจัยหลักด้วยวิธีการให้คะแนน เพ่ือจัดล าดับ
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ความส าคัญของปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าแนนสูงจะเป็นปัจจัยหลัก และใช้เทคนิคการจับคู่ (TOWS Matrix) น ามาจัด

กลุ่มกลยุทธ์ และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก     

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาคัดเฉพาะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ตามล าดับคะแนน 

การจัดล าดับความส าคัญของตัวแปร สร้างตาราง Matrix ของแต่ละประเภท ตารางนี้จะแสดงกลยุทธ์ทางเลือกของ

ส านักงานตรวจคน ซึ่งการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นโอกาสและเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

  

1.5 ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

 ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลค่อนข้างจ ากัดประกอบกับเป็นช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ท าให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เวลาในการนัดหมาย ดังนั้นจึงอาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนตัวบุคคลตามความเหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน นอกจากนี้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน
ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานตามภารกิจ จึงไม่มีเวลาเพียงพอในการสัมภาษณ์ หรือการ
สนทนากลุ่มได้ ดังนั้น ผลจากการศึกษาจึงสะท้อนได้เพียงความเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพียงบางส่วนเท่านั้น 

 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 2. ไดแ้ผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 
5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย มี
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างสมดุล ยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 3. ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองในการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐาน
องค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 
2. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
   2.1 สภาพแวดล้อมของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 2.1.1 ประวัติความเป็นมาของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง   

- ก่อนปี พ.ศ.2470 ไม่มีระเบียบเกี่ยวกับการตรวจตราคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยฉะนั้นการเดิน 
ทางเข้า-ออกของคนต่างด้าวจึงเป็นไปได้โดยเสรีจนกระทั่งปี พ.ศ.2470 รัฐบาลในสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2470 ขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานและ 
เจ้าหน้าที่ให้มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2470 เรียกว่า “กรมตรวจคนเข้า
เมือง”ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้ ง นายพันต ารวจเอกพระยาวิชัยประชาบาล 
เป็นเจ้ากรมตรวจคนเข้าเมืองคนแรกมีสถานที่ท างานอยู่ที่ถนนนเรศน์ เป็นอาคารสองชั้นเช่าจากเอกชน ซึ่งอยู่ใกล้
สถานีต ารวจนครบาลบางรักในปัจจุบัน ขณะนั้นมีพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประมาณ 50 – 
60 คน การเดินทางเข้าออกของคนต่างด้าวส่วนใหญ่จะเข้ามาโดย พาหนะทางน้ าและทางบก มีศูนย์รวมที่ท าการ
อยู่ในกรุงเทพฯ และมีด่านตรวจคนเข้าเมืองมณฑลด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด และด่านตรวจคนเข้าเมืองอ าเภอ
บางแห่งในในภาคตะวันออกและภาคใต้เท่านั้น 
 - พ.ศ.2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองและฐานะการเงินของประเทศตกต่ า รัฐบาลได้ตัด
ทอนงบประมาณรายจ่ายของประเทศลง เป็นเหตุให้กรมต ารวจคนเข้าเมืองได้ลดสถานภาพลงมาเป็น กองตรวจคน
เข้าเมืองขึ้นตรงต่อกรมต ารวจ กระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2475 
 - พ.ศ.2478 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ถนนสาธรใต้ ปัจจุบันเป็นที่พักของข้าราชการ
ต ารวจสถานีต ารวจนครบาลยานนาวา และเพ่ิมด่านตรวจคนเข้าเมืองขึ้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต ้
 - พ.ศ.2483 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมต ารวจได้ขอใช้สถานทูตเยอรมันซึ่งอยู่ในความครอบครอง
ของรัฐบาลเป็นที่ท าการกองตรวจคนเข้าเมืองและได้ปรับสถานภาพพนักงานเจ้าหน้าที่จากข้าราชการ พลเรือน เป็น
ข้าราชการต ารวจแต่งเครื่องแบบพิเศษ ตามธรรมเนียมของอารยประเทศ 
 - พ.ศ.2503 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายที่ท าการมาอยู่ ณ ที่ท าการที่ได้ก่อสร้างใหม่ เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2503 ที่ปากซอยพิพัฒน์ ซึ่งต่อมาเป็นที่ท าการของกองทะเบียนคนต่างด้าวและภาษีอากร 
 - พ.ศ.2508 ได้ปรับปรุงส่วนราชการและก าหนดหน้าที่การงานของกองตรวจคนเข้าเมืองเป็น 5 กองก ากับ
การ 13 แผนก และด่านตรวจคนเข้าเมืองส่วนภูมิภาคอีก 58 แห่ง (ต่อมาเพ่ิมศูนย์การสื่อสาร และด่านตรวจคนเข้า
เมอืงส่วนภูมิภาคอีกบางแห่ง) 
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 - พ.ศ.2517 กองตรวจคนเข้าเมืองได้ย้ายที่ท าการมาอยู่แห่งใหม่ (ที่ท าการในปัจจุบัน) ที่ซอยสวนพลูถนน
สาธรใต้ เขตสาธร กรุงเทพฯ ซึ่งที่ท าการแห่งใหม่นี้ได้ก่อสร้างบนที่ดินของกรมธนารักษ์ มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน54 
ตารางวา สิ้นค่าก่อสร้าง 26,842,990 บาท 
 - พ.ศ.2523 คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ได้อนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการในสังกัดกอง
ตรวจคนเข้าเมือง ตามคุณภาพและปริมาณงานไว้ โดยมีต าแหน่ง ข้าราชการต ารวจรวมทั้งสิ้น 1,049 ต าแหน่ง 
 - พ.ศ.2530 คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ได้อนุมัติก าหนดต าแหน่งให้งานตรวจลงตรากอง
ก ากับการ 2 กองตรวจคนเข้าเมือง อีก 53 ต าแหน่ง และได้ปรับปรุงแผนกตรวจพาหนะทางอากาศ กองก ากับการ2
กองตรวจคนเข้าเมือง โดยยกเลิกต าแหน่งเดิมท้ังหมด และก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ทั้งหมด 307 ต าแหน่ง 
 - พ.ศ.2533 คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) ได้อนุมัติให้โอนกองก ากับการ 1 กองทะเบียนคนต่าง
ด้าว มีฐานะเทียบเท่ากองก ากับการ และอนุมัติให้ปรับปรุงแผนกตรวจพาหนะทางอากาศ และ งาน ตรวจลงตรา 
กองก ากับการ 2 กองตรวจคนเข้าเมือง โดยก าหนดกลุ่มงานเรียกว่า “ฝ่าย” (ได้แก่ฝ่ายตรวจพาหนะทางอากาศ 1 
และ 2) และงานเทียบเท่าแผนก 18 งานเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะแก้ไขพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.
2508 ให้ถูกต้องในภายหลัง โดยยกเลิกต าแหน่งเดิมทั้งหมด 380 ต าแหน่ง และก าหนดต าแหน่งใหม่ทั้งสิ้น 672 
ต าแหน่ง 
 - พ.ศ.2536 ได้ปรับปรุงโครงสร้างเป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการ โดยเรียกว่า “ส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง” ประกอบด้วย 4 กองบังคับการ เพ่ือให้การปฎิบัตงานของ ตม.เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สูงสุด
ตลอดจนสามารถรองรับและปฎิบัติงานในลักษณะที่สอดประสานกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 

- พ.ศ.2548 ได้ปรับปรุงโครงสร้าง ประกอบด้วย 3 กองบังคับการ และ 6 หน่วยงาน เพ่ือให้การปฎิบัตงาน
ของ ตม.เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สูงสุดตลอดจนสามารถรองรับและปฎิบัติงานในลักษณะที่สอดประสาน
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 - พ.ศ.2552 ได้ปรับปรุงโครงสร้าง ประกอบด้วย 8 กองบังคับการ และ 1 หน่วยงาน เพ่ือให้การปฎิบัตงาน
ของ ตม.เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล สูงสุดตลอดจนสามารถรองรับและปฎิบัติงานในลักษณะที่สอดประสาน
กับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
 วิสัยทัศน์ 
 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ 
 พันธกิจ 

1. ปรับทัศนคติ (Mindset) ในการปฏิบัติงาน 
Mission อ านวยความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุล 
Means วางแนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงานที่กระชับเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วย 
Measurement ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ 
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Individual Talent มีทักษะในงานที่รับผิดชอบอย่างโดดเด่น 
Idea Generation มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์อย่างมีพลวัตและรอบคอบ 
Infinite Change พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา 

3. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศงานตรวจคนเข้าเมือง 
Synchronization ทุกระบบจะต้องท างานสอดประสานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ 
Stability มีความเสถียรอย่างม่ันคงและมีความปลอดภัยสูงสุด 
Speed สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ระบบได้อย่างรวดเร็ว 

4. จัดท าคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในทุกสายงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
ส าเร็จตามความมุ่งหมาย 

ภารกิจ 
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาในและออกไป

นอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพ านักอยู่ และเป็นแนวหน้า
ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ประเทศไทยมีพรมแดนที่่ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 4 ประเทศ โดยติดต่อ
กับราชอาณาจักรกัมพูชา 798 กิโลเมตร สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,810 กิโลเมตร และสหพันธรัฐ
มาเลเซีย 547 กิโลเมตร ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีหน่วยงานตั้งอยู่ 68 จังหวัด มีช่องทางอนุญาตทั้งทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศที่บุคคลใช้สัญจรข้ามแดน 118 ช่องทางอนุญาต ในปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในและออกไปนอกราชอาณาจักร จ านวน 116,665,288 คน (คน
ไทย 30,986,314 คน และคนต่างชาติ 85,678,974 คน) ประมาณ 80% เป็นการเดินทางเข้าออกประเทศโดยใช้
พาสปอร์ต ที่เหลือใช้บอร์เดอร์พาส 

ดังนั้น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงเป็นหน่วยงานที่มีภาระกิจส าคัญยิ่ง ทั้งงานการให้บริการในการ
เดินทางข้ามแดนและการรักษาความมั่นคงของประเทศ ในการสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ มิให้เดิน
ทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรได้ รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ 
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ผังโครงสร้างส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 ผังโครงสร้างส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล   

ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ยุทธศาสตรที่ 2 การเพ่ิม
ศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย การอ านวยความยุติธรรมทางอาญาและการให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค
เป็นธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างยั่งยืน 
และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานองค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
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เป้าหมาย   
1. การจัดองค์กรมีความเหมาะสม มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการบริหาร และน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ระบบการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
3. ข้าราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทันสมัย เชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน 
4. ข้าราชการต ารวจมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาต่อ

องค์กรต ารวจ 
5. เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความโปร่งใส 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
1. ขีดสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ิมขึ้น 
2. คุณภาพชีวิตในการท างานของข้าราชการต ารวจเพ่ิมข้ึน 
3. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจต่อการบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ

เพ่ิมข้ึน 
4. มีทรัพยากรทางการบริหารที่ทันสมัย ครบถ้วนทุกภารกิจและบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment : ITA) เพ่ิมข้ึน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์  
4.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงานในรูปแบบใหม่ให้เหมาะสม คล่องตัวใน

การบริหารงาน และเป็นส านักงานสมัยใหม่ (Modern Office) 
4.1.2 กระจายอ านาจการบริหารงานไปยังกองบัญชาการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 การปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองกระบวน

ทัศน์ใหม่  
กลยุทธ์  
4.2.1 พัฒนาระบบการสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้งให้มีประสิทธิภาพและมีการ

วางแผนก าลังคนที่เหมาะสม    
4.2.2 สร้างเส้นทางการเจริญเติบโต (Career Path) และสร้างความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่ง

ที่ชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งทุกสายงานให้เหมาะสม 
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4.2.3 พัฒนาระบบการแต่งตั้ง และพิจารณาบ าเหน็จความชอบข้าราชการต ารวจให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม (Merit System) 

4.2.4 เสนอให้มีการยกร่าง แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ 

4.2.5 ส่งเสริม จูงใจ และรักษาคนดี คนเก่ง ผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาธารณะไว้ใน
องค์กร 

4.2.6 พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
4.2.7 เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาและร่างกายให้แก่ข้าราชการต ารวจ 
4.2.8 เสริมสร้างและพัฒนา ปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนให้แก่ ข้าราชการต ารวจและ

ครอบครัวและส่งเสริมสนับสนุนการด ารงชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
มืออาชีพและมีมาตรฐานระดับสากล  

กลยุทธ์  
4.3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยฝึกอบรมและเฉพาะทางของแต่ละสายงาน 
4.3.2 ปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม ให้ทันสมัยเหมาะสมกับ

สถานการณ์ และสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน 
4.3.3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถ่ายทอดความรู้

อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) 

4.3.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต โดย
ยึดถือหลักปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.3.5 จัดระบบการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาข้าราชการต ารวจให้ครอบคลุมทุก
ต าแหน่งและสายงานต่อเนื่องตลอดการรับราชการให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพต ารวจและการบังคับใช้
กฎหมาย 

4.3.6 พัฒนาระบบการผลิตบุคลากรในวิชาชีพต ารวจและการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ด้านการบังคับใช้กฎหมายสู่มาตรฐานระดับสากล 

4.3.7 ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  

กลยุทธ์  
4.4.1 ปรับระบบวิธีการท างาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็ว และ

โปร่งใส 
4.4.2 เสนอให้มีการยกร่าง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ล้าสมัยให้เป็น

ปัจจุบันมี ความชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับข้อบังคับและข้อตกลงระหว่างประเทศ 
4.4.3 ปรับรูปแบบและวิธีการท างานในรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียว (One 

stop service) และมีลักษณะครบวงจร โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.4.4 ก าหนดมาตรการและกลไกในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

มาตรฐานการปฏิบัติตามวินัยของข้าราชการต ารวจ 
4.4.5 พัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการและแผนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานในสังกัดให้ทันสมัย
และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ 

4.4.6 พัฒนาระบบวิธีการงบประมาณ การเงิน และการบัญชีให้เหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 

4.4.7 พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้มีความคล่องตัว ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว มีการบริหาร
จัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและมีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสามารถเชื่อมโยงกันทุกหน่วยงาน 

4.4.8 พัฒนาระบบงานวิจัยของข้าราชการต ารวจ ให้สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4.4.9 ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ของทุกหน่วยในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้

4.4.10 ตรวจสอบ แนะน า ติดตาม ประเมินผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี พัสดุของทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.5 การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย รองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0   

กลยุทธ์  
4.5.1 เพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินให้

สะดวกและรวดเร็ว   
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4.5.2 พัฒนาระบบการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง และวิเคราะห์เหตุคุกคามทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัล และจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้าน Cyber crime   

4.5.3 สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์กร (Big Data) ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน
และทันสมัย เพ่ือสนับสนุนภารกิจต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับส่วนราชการอ่ืนได้  

4.5.4 พัฒนาและปรับวิธีการปฏิบัติงานระบบการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร และการ
บริการประชาชนให้ทันสมัย โดยน านวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและ
การตัดสินใจ   

4.5.5 พัฒนาศักยภาพและการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับชั้นในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดิจิทัล 

4.5.6 ก าหนดกรอบอัตราและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ยานพาหนะทั้งทาง
บก ทางน้ า ทางอากาศ ตลอดจนอาคารที่ท าการและที่พักอาศัย ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.6 สร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของต ารวจอย่างทันต่อสถานการณ์และท่ัวถึง 

กลยุทธ์  
4.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจแก่ประชาชน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.6.2 พัฒนาเทคนิคการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจในรูปแบบต่าง ๆ 

ให้ทันต่อสถานการณ ์
4.6.3 เพิ่มช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
4.6.4 ประเมินผลการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

2.1.3 นโยบายของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข  
วิสัยทัศน์และค่านิยมหลัก  
“เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย ที่น าสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา” 
1.เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยใช้อ านาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย 
- เพ่ือพิทักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติและสนองพระบรมรา

โชบายในทุกด้าน 
- เพ่ือป้องกันปราบปรามการกระท าความผิดและอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
- เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความม่ันคงของราชอาณาจักร 
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- เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีรับมอบหมายอันเป็นประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน 
2.ที่น าสมัย มีการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่

ตลอดเวลา ทั้งด้านบุคลากร สิ่งอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี 
- “ด้านบุคลากร” ข้าราชการต ารวจเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง รู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีทักษะการใช้เทคโนโลยี สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ และคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีมาตรฐานสากล  

- “ด้านสิ่งอุปกรณ์” มีอาวุธ ยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานสากล เพียงพอเหมาะสม มีประสิทธิภาพจัดการข้อมูลสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ือตอบสนอง
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงนวัตกรรมด้านอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับองค์กร 

- “ด้านบริหารจัดการ” มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานเพ่ือ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพชัดเจน เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท และมีการท างานเป็น
ทีม โดยประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือรองรับความท้าทายของโลกในอนาคตด้วยมาตรฐานสากล 

3. มาตรฐานสากล มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจทุกสายงาน บอกรายละเอียดของ
ยุทธวิธี วิธีปฏิบัติงาน วิธีการท างานที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ มีมาตรฐานการ
ประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจเทียบเคียงกับต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย เพ่ือสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

4. เพื่อให้ประชาชนเชื่อม่ันศรัทธา การท าให้ประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
โดย 

- ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม โปร่งใสได้มาตรฐานวิชาชีพที่
สอดคล้องกับบริบทของกฎหมายและสังคมไทย 

- มีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับประชาชนด้วยอัธยาศัยไมตรีอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ให้
เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยค านึงถึงความพึงพอใจควบคู่กับผลงาน 

- สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ความยุติธรรมทางอาญา และการให้บริการ 

- สนับสนุนงานอื่นใดเพ่ือประโยชน์แห่งรัฐและคุณค่าทางสังคมที่ดีงาม 
- ได้รับการยอมรับในระดับสากล 
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   2.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal 

Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ที่มีผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินงานของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในเพ่ือพิจารณาค้นหาประเด็นหลักที่เป็นจุดแข็ง 
(Strengths) เพ่ือพัฒนาต่อยอด หรือขยายผล และจุดอ่อน (Weaknesses) เพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยง ส่วนการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพ่ือพิจารณาประเด็นหลักที่ส่งผลดีต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  เพ่ือค้นหาโอกาส 
(Opportunities) และประเด็นหลักที่เป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคที่ส่งผลลบต่อส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
(Threats) เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบนี้ คือ SWOT Analysis  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยภายใน (Internal Factors) ของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองใน
ครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ 7S McKinsey เพ่ือวิเคราะห์ค้นหาภัยคุกคามซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการด าเนิน
ภารกิจของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แนวคิดการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (McKinsey 7-S Framework) ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกใน
ปี  ค.ศ.1980 โดย Robert Waterman , Tom Peter and Julien Phillips  แนวคิดนี้ต้องการน าเสนอว่า
ประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7 ประการ ของธุรกิจว่ามีลักษณะและมีสภาพ
อย่างไร จึงเป็นที่มาของศัพท์ค าหนึ่งว่า Mckansey’s 7S แบบจ าลอง 7-S  นี้เป็นกรอบการพิจารณาและการ
วางแผนเพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ในองค์การโดยการประสานองค์ประกอบทั้ง 7  ตัว  ให้สอดคล้องประสานกัน ตัว
แปรแต่ละตัวมีความส าคัญต่อการบริหารองค์การเริ่มตั้งแต่การก าหนดกลยุทธ์องค์การเกี่ยวข้องกับการพิจารณา
โครงสร้างองค์การ  เป้าหมายขององค์การ  ระบบการด าเนินงาน  ทักษะที่ใช้ในการท างาน  บุคลากร  รูปแบบ
พฤติกรรมของพนักงานและเป้าหมายที่ต้องการ ดังนี้ 
 1. โครงสร้างองค์กร (Structure) โครงสร้างขององค์กรคือรูปแบบหรือแนวทางที่องค์กรจัดสร้างขึ้น เพ่ือ
บอกหน้าที่และล าดับชั้นของแต่ละส่วน โครงสร้างขององค์กรที่ดีจะต้องมีความคล่องตัวในการบริหารงานและไม่ท า
ให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อน และมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน   อีกทั้งยังต้องส่งเสริมให้มีการท างานประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างราบรื่น 

2. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) แผนที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยให้องค์กรทราบสถานะปัจจุบันของธุรกิจ   เพ่ือช่วยก าหนดแผนที่จะช่วยให้
บรรลุถึงพันธกิจและเป้าหมายขององค์กรโดยไม่เดินหลงทาง 
 3. ระบบการปฏิบัติงาน (System) กิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานประจ าวันที่บุคลากรจะต้องท าให้
ลุล่วงในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้นอกจากการจัดโครงสร้างที่เหมาะสม
และมีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว การจัดระบบการท างาน  ก็มีความส าคัญ องค์กรจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ของระบบงานที่
ชัดเจน 
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 4. บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษย์นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์กร องค์กร
จะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็น
กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต องค์กรที่ดีจะต้องมีบุคลากรที่เพียงพอต่อปริมาณ
งาน และมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถตรงกับงานท่ีท า 
 5. ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญ
มาก องค์กรที่ดีจะต้องมีการจ่ายงานให้บุคลากรตามความรู้และความสามารถ อีกทั้งองค์กรจะต้อ งเป็นตัวเร่ง
ผลักดันและคอยสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถให้ดียิ่งขึ้นไป 
 6. รูปแบบการบริหารจัดการ  (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในองค์กร พบว่า ความเป็นผู้น าขององค์กรจะมีบทบาทที่
ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะต้องวางโครงสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วย
การเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณให้เกิดขึ้น 
 7. ค่านิยมร่วม (Shared values) ค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่ได้
กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่า
วัฒนธรรมองค์กร รากฐานของวัฒนธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ ค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพ่ือทิศทางของ
องค์กร โดยทั่วไปแล้วความเชื่อจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารระดับสูง 
ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นจะก าหนดบรรทัดฐาน เป็นพฤติกรรมประจ าวันขึ้นมาภายในองค์กร เมื่อค่านิยมและความ
เชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรและบุคลากรกระท าตามค่านิยมเหล่านั้นแล้วองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกหรือปัจจัยภายนอก (External Factors)ของส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองในครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ PESTEL (PESTEL Analysis) คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกเพ่ือหาสิ่ง
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานทั้งเชิงบวกที่เป็นโอกาสและเชิงลบที่เป็นภัยอุปสรรค PESTEL Analysis 
ประกอบด้วยปัจจัยภายนอก 6 ปัจจัย ดังนี้  
 1. การเมือง (Political Component = P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่
น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินงานขององค์กร  
 2. เศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / ระดับจุลภาค 
ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กร 
 3. สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S) เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
 4. เทคโนโลยี (Technological Component = T) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน 

5. สภาพแวดล้อม (Environmental Component = E) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน
ด้านสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร  



16 

6. กฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Component = L) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านด้าน
กฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร  

 
2.2.1 การวิเคราะห์สภาพภายในส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 การประเมินปัจจัยภายในของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยใช้กรอบ

แนวคิด McKinsey 7’S Framework ใน 7 มิติ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1) โครงสร้างองค์กร (Structure) 
  (1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีโครงสร้าง มีสายการบังคับบัญชาที่

ชัดเจน มีการก าหนดภารกิจและความรับผิดชอบที่ชัดเจน  
  (2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีโครงสร้างงานปัจจุบันยังไม่รองรับ

การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศและดิจิทัล 
 2) กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  
  (1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีบริการดิจิทัลภาครัฐที่หลากหลาย

และสามารถใช้งานได้จริง 
  (2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบาง

ประเด็นยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3) ระบบการปฏิบัติงาน (System)   
  (1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาศึกษา 

วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น IoT, Open Data เป็นต้น   
  (2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยังไม่

เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 5) บุคลากร (Staff)   
  (1) ข้าราชการต ารวจสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีความเข้าใจ

ในรูปแบบการบริหารงานภาครัฐและความต้องการของประชาชน   
  (2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอัตราส่วนของบุคลากรที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีจ านวนน้อย ท าให้การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลล่าช้า 
 5) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) 
  (1) ข้าราชการต ารวจสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็น

คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน IT สามารถท างานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  (2) ข้าราชการต ารวจสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ขาดการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขาดการส่งเสริมทักษะ/ความรู้เฉพาะด้าน
ทางดิจิทัล  

 6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
  (1) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีรูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ที่

น ามาปรับใช้ภายในองค์กร ท าให้เกิดการท างานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
  (2) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการบริหารจัดการระบบข้อมูลที่

ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
 7) ค่านิยมร่วม (Shared Value) 
  (1) ข้าราชการต ารวจสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอัตลักษณ์

ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
  (2) ข้าราชการต ารวจสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ขาดการ

ท างานในรูปแบบการบูรณาการในหน่วยงานและการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล  
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยการใช้ 7-S framework 

7-S framework จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. โครงสร้างองค์กร  
(Structure) 

S1 มีโครงสร้าง มีสายการบังคับ
บัญชาทีช่ัดเจน มีการก าหนดภารกิจ
และความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

W1 โครงสร้างงานปัจจุบันยังไม่รองรับ
การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ
และดิจิทัล 

2. กลยุทธ์ขององค์กร  
(Strategy) 

S2 มีบริการดิจิทัลภาครัฐที่
หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง 

W2 นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบาง
ประเด็นยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. ระบบการปฏิบัติงาน  
(System) 

S3 องค์กรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น IoT, 
Open Data เป็นต้น 

W3 ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยังไม่
เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

4. บุคลากร  
(Staff) 

S4 ข้าราชการต ารวจมีความเข้าใจใน
รูปแบบการบริหารงานภาครัฐและ
ความต้องการของประชาชน 

W4 อัตราส่วนของบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมี
จ านวนน้อย ท าให้การขับเคลื่อนสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัลล่าช้า 
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7-S framework จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
5. ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ  
(Skill) 

S5 ข้าราชการต ารวจส่วนใหญ่เป็นคน
รุ่นใหม่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ด้าน IT สามารถท างานภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

W5 บุคลากรขาดการฝึกอบรมเพ่ือให้
สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและขาดการส่งเสริม
ทักษะ/ความรู้เฉพาะด้านทางดิจิทัล 

6. รูปแบบการบริหาร
จัดการ  
(Style) 

S6 มีรูปแบบการบริหารงานแบบใหม่
ที่น ามาปรับใช้ภายในองค์กร ท าให้
เกิดการท างานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

W6 การบริหารจัดการระบบข้อมูลขาด
การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์กร 

7. ค่านิยมร่วม  
(Shared values) 

S7 มีอัตลักษณ์ ค่านิยมร่วมและ
วัฒนธรรมที่ชัดเจน 

W7 ขาดการท างานในรูปแบบการบูร
ณาการในหน่วยงานและการสื่อสาร
ภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

 
2.2.2 การวิเคราะห์สภาพภายนอกส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
สภาพแวดล้อมภายนอกของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะถูกวิเคราะห์หาปัจจัย

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ด้วยเครื่องมือ 
PESTLE Analysis  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1) ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor) 
  (1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล   
  (2) นโยบายด้านการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลของหน่วยงานขาดจุดเชื่อมโยงการท างานให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ 
 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor)  
  (1) มีงบประมาณในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลค่อนข้างมาก  
  (2) การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ Application มีค่าใช้จ่ายสูง 
 3) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) 
  (1) ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าถึง และมีความต้องการในการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ  
  (2) ประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อการรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 
 4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor)  
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  (1) เทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ มีการพัฒนาที่
หลากหลาย ท าให้มีทางเลือกในการประยุกต์ใช้งานในการท างาน  

  (2) เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วจนบางครั้งท าให้ไม่สามารถปรับเข้ากับความต้องการใช้งาน
จริง 

 5) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor)  
  (1) วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนท าให้รัฐเริ่มเห็นความ

จ าเป็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนภารกิจของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  
  (2) วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานตรวจคนเข้า

เมือง 
 6) ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law)  
  (1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.การ

บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ส่งผลดีต่อการก าหนดแผนปฏิบัติการของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการด้านดิจิทัล 

  (2) กฎระเบียบ/พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลยังไม่บังคับให้
ทุกหน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลในทันทีท าให้ยังขาดความกะตือรือร้นในการตั้งกฎระเบียบ/ข้อ
ปฏิบัติ    
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยการใช้ PESTEL 

ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treat) 
1. การเมือง  
(Political Component) 

O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ดิจิทัล 

T1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนสู่
องค์กรดิจิทัลของหน่วยงานขาด
จุดเชื่อมโยงการท างานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ 

2. เศรษฐกิจ  
(Economic Component) 

O2 มีงบประมาณในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
ค่อนข้างมาก 

T2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ 
Application มีค่าใช้จ่ายสูง 

3. สังคมและวัฒนธรรม 
(Sociocultural 
Component) 

O3 ประชาชนมีความพร้อมในการ
เข้าถึง และมีความต้องการในการใช้
บริการดิจิทัลภาครัฐ 

T3 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อ
การรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครัฐ 

4. เทคโนโลยี  
(Technological 
Component) 

O4 เทคโนโลยี และ Application 
ส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ 
มีการพัฒนาที่หลากหลาย ท าให้มี

T4 เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วจน
บางครั้งท าให้ไม่สามารถปรับเข้ากับ
ความต้องการใช้งานจริง 
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ประเด็นการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Treat) 
ทางเลือกในการประยุกต์ใช้งานใน
การท างาน 

5. สภาพแวดล้อม 
(Environmental 
Component = E)  

O5 วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผล
ต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนท า
ให้รัฐเริ่มเห็นความจ าเป็นในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุน
ภารกิจของส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง 

T5 วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

6. กฎหมาย/กฎระเบียบ 
(Legal Component = L) 

O6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
และ พ.ร.บ.การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ.2562 ส่งผลดีต่อการก าหนด
แผนปฏิบัติการของส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองที่จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติ
ราชการด้านดิจิทัล 

T6 กฎระเบียบ/พ.ร.บ.การ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัลยังไม่บังคับให้ทุก
หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรดิจิทัลในทันทีท าให้ยังขาด
ความกะตือรือร้นในการตั้ง
กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ  

 
2.2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ปัจจัยภายในของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยใช้ SWOT Analysis สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  สภาพแวดล้อมภายใน 
  จุดแข็ง (Strengths) 
   S1 มีโครงสร้างมีสายการบังคับบัญชาทีช่ัดเจน มีการก าหนดภารกิจและความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
   S2 มีบริการดิจิทัลภาครัฐที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง 
   S3 องค์กรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น IoT, Open Data เป็นต้น 
   S4 ข้าราชการต ารวจมีความเข้าใจในรูปแบบการบริหารงานภาครัฐและความต้องการของ
ประชาชน 
   S5 ข้าราชการต ารวจส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน IT สามารถ
ท างานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   S6 มีรูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ที่น ามาปรับใช้ภายในองค์กร ท าให้เกิดการท างานที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   S7 มีอัตลักษณ์ ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมที่ชัดเจน 
  จุดอ่อน (Weaknesses) 
   W1 โครงสร้างงานปัจจุบันยังไม่รองรับการบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศและดิจิทัล 
   W2 นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบางประเด็นยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   W3 ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยังไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   W4 อัตราส่วนของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีจ านวนน้อย ท าให้
การขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลล่าช้า 
   W5 บุคลากรขาดการฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขาด
การส่งเสริมทักษะ/ความรู้เฉพาะด้านทางดิจิทัล 
   W6 การบริหารจัดการระบบข้อมูลขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
   W7 ขาดการท างานในรูปแบบการบูรณาการในหน่วยงานและการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
  สภาพแวดล้อมภายนอก 
  โอกาส (Opportunities) 
   O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล 
   O2 มีงบประมาณในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลค่อนข้างมาก 
   O3 ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าถึง และมีความต้องการในการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ 
   O4 เทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ มีการพัฒนาที่หลากหลาย 
ท าให้มีทางเลือกในการประยุกต์ใช้งานในการท างาน 
   O5 วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนท าให้รัฐเริ่มเห็นความจ าเป็น
ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนภารกิจของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
   O6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.การบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ส่งผลดีต่อการก าหนดแผนปฏิบัติการของส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองที่จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการด้านดิจิทัล 
  อุปสรรค (Treat) 
   T1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลของหน่วยงานขาดจุดเชื่อมโยงการท างานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ 
   T2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ Application มีค่าใช้จ่ายสูง 
   T3 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 
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    T4 เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วจนบางครั้งท าให้ไม่สามารถปรับเข้ากับความต้องการใช้งานจริง 
    T5 วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
    T6 กฎระเบียบ/พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลยังไม่บังคับให้ทุก
หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลในทันทีท าให้ยังขาดความกะตือรือร้นในการตั้งกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีสายการบังคับบัญชาทีช่ัดเจน มีการก าหนด
ภารกิจและความรับผิดชอบที่ชัดเจน 
S2 มีบริการดิจิทัลภาครัฐที่หลากหลายและสามารถใช้
งานได้จริง 
S3 องค์กรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาศึกษา วิเคราะห์
และประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น IoT, 
Open Data เป็นต้น 
S4 ข้าราชการต ารวจมีความเข้าใจในรูปแบบการ
บริหารงานภาครัฐและความต้องการของประชาชน 
S5 ข้าราชการต ารวจส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญด้าน IT สามารถท างาน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
S6 มีรูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ที่น ามาปรับใช้
ภายในองค์กร ท าให้เกิดการท างานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
S7 มีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่ชัดเจน 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
W1 โครงสร้างงานปัจจุบันยังไม่รองรับการบริหาร
จัดการด้วยระบบสารสนเทศและดิจิทัล 
W2 นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบางประเด็นยังไม่
สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
W3 ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยังไม่เอ้ือประโยชน์ต่อ
การบริหารงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
W4 อัตราส่วนของบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีจ านวนน้อย ท าให้การ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลล่าช้า 
W5 บุคลากรขาดการฝึกอบรมเพ่ือให้สามารถใช้
โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขาดการ
ส่งเสริมทักษะ/ความรู้เฉพาะด้านทางดิจิทัล 
W6 การบริหารจัดการระบบข้อมูลขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร 
W7 ขาดการท างานในรูปแบบการบูรณาการใน
หน่วยงานและการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รั ฐบาลมีน โยบายสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล 
O2 มีงบประมาณในการพัฒนาด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ดิจิทัลค่อนข้างมาก 
O3 ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าถึง และมีความ
ต้องการในการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ 

อุปสรรค (Treat) 
T1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลของ
หน่วยงานขาดจุดเชื่อมโยงการท างานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ 
T2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ Application มี
ค่าใช้จ่ายสูง 
T3 ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการรับบริการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 
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O4 เทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูปในด้าน
การปฏิบัติงานต่างๆ มีการพัฒนาที่หลากหลาย ท าให้มี
ทางเลือกในการประยุกต์ใช้งานในการท างาน 
O5 วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อสภาวะสุขภาพ
ของประชาชนท าให้รัฐเริ่มเห็นความจ าเป็นในการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยสนับสนุนภารกิจของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 
O6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ
ราชการ พ.ศ. 2548 และ พ.ร.บ.การบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ส่งผล
ดีต่อการก าหนดแผนปฏิบัติการของส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองที่จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการด้านดิจิทัล 
 

T4 เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วจนบางครั้งท าให้ไม่
สามารถปรับเข้ากับความต้องการใช้งานจริง 
T5 วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
T6 กฎระเบียบ/พ.ร.บ.การบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลยังไม่บังคับให้ทุก
หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลในทันที
ท าให้ยังขาดความกะตือรือร้นในการตั้งกฎระเบียบ/ข้อ
ปฏิบัติ 
 

 
2.3 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
 2.3.1 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
  ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 7 คน 
โดยให้พิจารณาตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้ก าหนด
น้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน เป็น 1 
น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับความส าคัญได้ผลดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

                        
ปัจจัย                       คนที่ 
สภาพแวดล้อมภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 M 

โครงสร้างองค์กร  : S1 0.20 0.15 0.15 0.10 0.20 0.15 0.20 0.16 
กลยุทธ์ขององค์กร : S2 0.15 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.15 0.13 
ระบบการปฏิบัติงาน : S3 0.15 0.15 0.20 0.15 0.25 0.20 0.20 0.19 
บุคลากร : S4 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ : S5 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.11 
รูปแบบการบริหารจัดการ : S6 0.15 0.20 0.20 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 
ค่านิยมร่วม : S7 0.10 0.20 0.10 0.20 0.15 0.20 0.10 0.15 
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ปัจจัย                       คนที่ 
สภาพแวดล้อมภายใน 

1 2 3 4 5 6 7 M 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

                        
ปัจจัย                       คนที่ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

1 2 3 4 5 6 7 M 

การเมือง : P 0.15 0.2 0.15 0.3 0.20 0.20 0.20 0.20 
เศรษฐกิจ : E 0.10 0.25 0.15 0.15 0.15 0.05 0.25 0.16 

สังคมและวัฒนธรรม : S 0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.13 
เทคโนโลยี : T 0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.20 0.15 0.18 

สภาพแวดล้อม : E 0.25 0.10 0.25 0.15 0.15 0.25 0.15 0.19 
กฎหมาย/กฎระเบียบ : L 0.15 0.15 0.15 0.10 0.20 0.20 0.10 0.15 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 
 2.3.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก    
  ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วย จ านวนทั้งสิ้น 7 
คน พิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผล ต่อการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ใน
ช่องสีเทา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
    5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมากที่สุด   
    4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานมาก   
    3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานปานกลาง   
    2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อย   
    1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 6 แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7S framework 

ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

โครงสร้างองค์กร  : S1 3.57 S1 มีโครงสร้าง มี
สายการบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน มีการ
ก าหนดภารกิจและ
ความรับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 

3.43 W1 โครงสร้างงาน
ปัจจุบันยังไมร่องรับ
การบริหารจัดการ
ด้วยระบบ
สารสนเทศและ
ดิจิทัล 

กลยุทธ์ขององค์กร : S2 4.57 S2 มีบริการดิจิทัล
ภาครัฐท่ีหลากหลาย
และสามารถใช้งาน
ได้จริง 

3.71 W2 นโยบายด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลับาง
ประเด็นยังไม่
สามารถน ามาปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ระบบการปฏิบัติงาน : S3 4.57 S3 องค์กรมีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ศึกษา วิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น IoT, 
Open Data เป็นต้น 

2.86 W3 ระบบการ
จัดเก็บฐานข้อมลูยัง
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
การบริหารงานและ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

บุคลากร : S4 4.43 S4 ข้าราชการต ารวจ
มีความเข้าใจใน
รูปแบบการ
บริหารงานภาครัฐ
และความต้องการ
ของประชาชน 

3.71 W4 อัตราส่วนของ
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัมี
จ านวนน้อย ท าให้
การขับเคลื่อนสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล
ล่าช้า 

ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ : S5 

4.29 S5 ข้าราชการต ารวจ
ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญด้าน 
IT สามารถท างาน
ภายใต้การ

3.57 W5 บุคลากรขาด
การฝึกอบรมเพื่อให้
สามารถใช้โปรแกรม
ต่างๆ ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ขาดการส่งเสรมิ
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ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทักษะ/ความรูเ้ฉพาะ
ด้านทางดิจิทัล 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ : S6 

4.00 S6 มีรูปแบบการ
บริหารงานแบบใหม่
ที่น ามาปรับใช้ภายใน
องค์กร ท าให้เกิดการ
ท างานท่ีรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

3.00 W6 การบริหาร
จัดการระบบข้อมลู
ขาดการเช่ือมโยง
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กร 

ค่านิยมร่วม : S7 3.57 S7 มีอัตลักษณ์ 
ค่านิยมร่วม และ
วัฒนธรรมที่ชัดเจน 

3.29 W7 ขาดการท างาน
ในรูปแบบการบูรณา
การในหน่วยงานและ
การสื่อสารภายใน
องค์กรยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะน าไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.14  3.37  
 
ตารางท่ี 7 แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร PESTEL 

ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “อุปสรรค” 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

การเมือง : P 3.43 O1 รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ดิจิทัล 

3.57 T1 นโยบายด้านการ
ขับเคลื่อนสู่องค์กร
ดิจิทัลของหน่วยงาน
ขาดจุดเชื่อมโยงการ
ท างานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่าง
ไร้รอยต่อ 
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ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “อุปสรรค” 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

เศรษฐกิจ : E 3.64 O2 มีงบประมาณใน
การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ดิจิทัล
ค่อนข้างมาก 

4.57 T2 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ หรือ 
Application  
มีค่าใช้จ่ายสูง 

สังคมและวัฒนธรรม : S 3.57 O3 ประชาชนมี
ความพร้อมในการ
เข้าถึง และมีความ
ต้องการในการใช้
บริการดจิิทัลภาครัฐ 

3.18 T3 ประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นต่อการ
รับบริการผ่านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
ภาครัฐ 

เทคโนโลยี : T 4.43 O4 เทคโนโลยี และ 
Application 
ส าเรจ็รูปในด้านการ
ปฏิบัติงานต่างๆ มี
การพัฒนาท่ี
หลากหลาย ท าให้มี
ทางเลือกในการ
ประยุกต์ใช้งานใน
การท างาน 

3.71 T4 เทคโนโลยีพัฒนา
อย่างรวดเร็วจน
บางครั้งท าให้ไม่
สามารถปรับเข้ากับ
ความต้องการใช้งาน
จริง 

สภาพแวดล้อม : E 3.47 O5 วิกฤตโรคระบาด
โควิด-19 ส่งผลต่อ
สภาวะสุขภาพของ
ประชาชนท าให้รัฐ
เริ่มเห็นความจ าเป็น
ในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยสนับ 
สนุนภารกิจของ
ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง 

3.36 T5 วิกฤตโรคระบาด
โควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ีของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 
 

กฎหมาย/กฎระเบียบ : L 4.02 O6 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การตรวจราชการ 

3.98 T6 กฎระเบียบ/
พ.ร.บ.การ
บริหารงานและการ
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ประเด็นส าคัญ 
สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “อุปสรรค” 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

พ.ศ. 2548 และ 
พ.ร.บ.การบริหาร 
งานและการ
ให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทลั พ.ศ.
2562 ส่งผลดีต่อการ
ก าหนดแผนปฏิบัติ
การของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองที่
จ าเป็นต้องมี
แผนปฏิบัตริาชการ
ด้านดิจิทัล 

ให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทลัยังไม่
บังคับให้ทุก
หน่วยงานภาครัฐ
ปรับเปลีย่นเป็น
องค์กรดิจิทัลในทันที
ท าให้ยังขาดความ
กะตือรือร้นในการตั้ง
กฎระเบียบ/ข้อ
ปฏิบัต ิ

รวมคะแนนเฉลี่ย 3.76  3.73  
 จากตารางที่ 6 และ 7 ได้แสดงคะแนนเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่ามีผลกระทบต่อส านักงานตรวจ
คนเข้าเมือง โดยปัจจัยที่เป็นเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) มีจ านวนเป็นบวก   
( + ) และปัจจัยที่เป็นเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) มีจ านวนเป็นลบ ( - ) จาก
การประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.14 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน
ได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.37 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.77 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่
เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +3.76 คะแนน และปัจจัยที่เป็นอุปสรรคได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.73 คะแนน สรุปได้
ว่าปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส +0.03 
 

2.3.3 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 
 ผู้ศึกษาได้ค านวณและก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกแล้ว รายละเอียดปรากฎดัง ตารางที่ 6 และ 7 โดยค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรง
ของผลกระทบต่อความส าเร็จของการพัฒนาส านักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนา
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า ทั้งนี้ ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะถูกน าไปใช้ในการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาส านักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป ซึ่งมีผลดังตารางที่ 8 และ 9 
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ตารางท่ี 8 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัย 
สิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x น้ าหนัก สรุปผล 

(จุดแข็ง -
จุดอ่อน) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

โครงสร้างองค์กร  : S1 0.16 3.57 3.43 0.57 0.55 0.02 
กลยุทธ์ขององค์กร : S2 0.13 4.57 3.71 0.59 0.48 0.11 
ระบบการปฏิบัติงาน : S3 0.19 4.57 2.86 0.87 0.54 0.32 
บุคลากร : S4 0.11 4.43 3.71 0.49 0.41 0.08 
ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ : S5 

0.11 4.29 3.57 0.47 0.39 0.08 

รูปแบบการบริหารจัดการ 
: S6 

0.15 4.00 3.00 0.60 0.45 0.15 

ค่านิยมร่วม : S7 0.15 3.57 3.29 0.54 0.49 0.04 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน 4.13 3.31  
สรุปปัจจัยภายใน 0.82  

 
ตารางท่ี 9 แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

รายการปัจจัย 
สิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x น้ าหนัก สรุปผล 

(โอกาส -
อุปสรรค) โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 

การเมือง : P 0.20 3.43 3.57 0.69 0.71 -0.03 
เศรษฐกิจ : E 0.16 3.64 4.57 0.58 0.73 -0.15 

สังคมและวัฒนธรรม : S 0.13 3.57 3.18 0.46 0.41 0.05 
เทคโนโลยี : T 0.18 4.43 3.71 0.80 0.67 0.13 

สภาพแวดล้อม : E 0.19 3.47 3.36 0.66 0.64 0.02 
กฎหมาย/กฎระเบียบ : L 0.15 4.02 3.98 0.60 0.60 0.01 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 3.79 3.76  
สรุปปัจจัยภายนอก 0.03  

 จากตารางที่ 8 และ 9 ได้แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยที่ถ่วงน้ าหนักแล้ว พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนน
รวมเฉลี่ย +4.13 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.31 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัย
ที่เป็นจุดแข็ง +0.82 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +3.79 คะแนน และปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.76 คะแนน สรุปได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นโอกาส +0.03 
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2.4 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
เมื่อน าเอาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้ถ่วงน้ าหนักคะแนนแล้ว มาระบุ

ต าแหน่งในกราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ที่ plot ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ก็จะสามารถระบุ
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ขององค์กรท าได้ โดยใช้แนวคิด TOWS Matrix ซึ่งสามารถแบ่ง
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้เป็น 4 พ้ืนที่ที่มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 
 1) S-O เป็นต าแหน่งที่แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส องค์กรประเภทนี้จึงควรก าหนด
ทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 2) W-O เป็นต าแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวมภายในองค์กรมีจุดอ่อนที่ต้องการการแก้ไข 
ดังนั้นองค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์เชิงแก้ไข ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร (Turnaround) เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน 
และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน 
 3) S-T เป็นต าแหน่งที่ระบุความองค์กรสามารถพ่ึงพาตัวเองได้จากจุดแข็งภายใน แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะ
ไม่เอ้ือต่อการเติบโตก็ตาม องค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์เชิงป้องกัน เพ่ือใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไข
วิกฤต หรือสร้างโอกาส 
 4)  W-T เป็นต าแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตในอนาคต ดังนั้น องค์กรที่อยู่ในต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์นี้ ควรเร่งการด าเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เป็นปัญหา เพ่ือ
หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ผู้ศึกษา
ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเป็นกราฟแสดงสถานภาพขององค์กร เพ่ือแสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Position) ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ปรากฎดังภาพที่ 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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 จะเห็นได้ว่า ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนางานขีด
ความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่มีความรุนแรงของปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกแสดงถึงองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานควรจะเป็น
รูปแบบของทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในกับภายนอก ด้วยวิธี TOW Matrix 
ตารางท่ี 10 ตารางการวิเคราะห์ Tows Matrix เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของ 
               ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ด้วยวิธี TOW Matrix 
 
 
 
 
                ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S1 มีโครงสร้าง มสีายการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน มีการก าหนดภารกิจและความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน 
S2 มีบริการดิจิทัลภาครัฐที่หลากหลาย
และสามารถใช้งานได้จริง 
S3 องค์กรมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น IoT, 
Open Data เป็นต้น 
S4 ข้าราชการต ารวจมีความเข้าใจใน
รูปแบบการบริหารงานภาครัฐและความ
ต้องการของประชาชน 
S5 ข้าราชการต ารวจส่วนใหญ่เปน็คนรุ่น
ใหม่ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญด้าน 
IT สามารถท างานภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
S6 มีรูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ที่
น ามาปรับใช้ภายในองค์กร ท าให้เกิด
การท างานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
S7 มีอัตลักษณ ์มีค่านิยมร่วม และ
วัฒนธรรมที่ชัดเจน 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
W1 โครงสร้างงานปัจจุบันยังไม่รองรับ
การบริหารจัดการด้วยระบบสารสนเทศ
และดิจิทลั 
W2 นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทลับาง
ประเด็นยังไมส่ามารถน ามาปฏิบัตไิด้
อย่างเป็นรูปธรรม 
W3 ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยงัไม่
เอื้อประโยชน์ต่อการบรหิารงานและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 
W4 อัตราส่วนของบุคลากรที่มคีวามรู้
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยดีิจทิัลมี
จ านวนน้อย ท าให้การขับเคลื่อนสูก่าร
เป็นองค์กรดิจิทัลล่าช้า 
W5 บุคลากรขาดการฝึกอบรมเพือ่ให้
สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและขาดการส่งเสริม
ทักษะ/ความรูเ้ฉพาะด้านทางดิจิทลั 
W6 การบริหารจัดการระบบข้อมลูขาด
การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์กร 
W7 ขาดการท างานในรูปแบบการบูรณา
การในหน่วยงานและการสื่อสารภายใน
องค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ
น าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
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โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล 
O2 มีงบประมาณในการพัฒนาด้ าน
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ / ดิ จิ ทั ล
ค่อนข้างมาก 
O3 ประชาชนมีความพร้อมในการเข้าถึง 
และมีความต้องการในการใช้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐ 
O4 เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ  Application 
ส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ มี
ก า รพัฒนาที่ ห ล ากหลาย  ท า ให้ มี
ทางเลือกในการประยุกต์ใช้งานในการ
ท างาน 
O5 วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อ
สภาวะสุขภาพของประชาชนท าให้รัฐ
เริ่มเห็นความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยี
ดิ จิทัลมาช่วยสนับสนุนภารกิจของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
O6 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การตรวจราชการ พ.ศ .  2548 และ 
พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการ
ภาครั ฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ .2562 
ส่งผลดีต่อการก าหนดแผนปฏิบัติการ
ของส านั กงานตรวจคนเข้ า เมื องที่
จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติราชการด้าน
ดิจิทัล 

SO: (จุดแข็งร่วมกับโอกาสเป็นเชิงรุก) 
1. ส านักงานตรวจคนเขา้เมืองมี
โครงสร้างมีสายการบังคับบญัชาท่ีมี
ภารกิจและความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
ประกอบกับมีงบประมาณสนับสนนุด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
ค่อนข้างมาก ท าให้ง่ายต่อการพัมนา
เทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูป
ในด้านการปฏิบตัิงานต่างๆ มีการพัฒนา
ที่หลากหลาย (S1,S2,O2,O4) 
2. ส านักงานตรวจคนเขา้เมืองมีการน า
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาศึกษา วิเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ 
เช่น IoT, Open Data เป็นต้น ที่อ านวย
ความสะดวกและสร้างความมั่นใจแก่
ประชาชนทีม่ีความต้องการในการใช้
บริการดจิิทัลภาครัฐ (S2,S3,O3) 
3. ข้าราชการต ารวจสังกัดส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญเ่ป็นคนรุ่นใหม่
ที่มีความรู้และความเช่ียวชาญด้าน IT 
สามารถท างานภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยไีด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งสามารถปฏิบตัิตามรูปแบบการ
บริหารงานแบบใหม่ทีป่ฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูป
ในด้านการปฏิบตัิงานที่หลากหลาย
(S5,S6,O4) 

OW: (โอกาสลดจุดอ่อนเป็นเชิงแก้ไข) 
1. นโยบายด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบาง
ประเด็นยังไมส่ามารถน ามาปฏิบัตไิด้
อย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องมีการพัฒนา
เทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูป
ในด้านการปฏิบตัิงานต่างๆ ที่
หลากหลาย เพื่อให้มีทางเลือกในการ
ประยุกต์ใช้งานในการท างานที่มากข้ึน 
(W2,O4) 
2. สนับสนุนและเพิ่มเงินงบประมาณใน
การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้
โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งเสรมิการพัฒนาทักษะ/ความรู้
เฉพาะด้านทางดิจิทลั (W5,O1,O2) 
3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูล
ใหเ้ชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนที่มีความต้องการใช้
บริการดจิิทัลภาครัฐ (W6,O3) 
4. สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาการท างานในรูปแบบการบรูณา
การในหน่วยงานและการสื่อสารภายใน
องค์กรให้มปีระสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
น าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
(W7,O1,O2) 

อุปสรรค (Treat) 
T1 นโยบายด้านการขับเคลื่อนสู่องค์กร
ดิจิทัลของหน่วยงานขาดจดุเช่ือมโยงการ
ท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอย่าง
ไร้รอยต่อ 
T2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ 
Application มีค่าใช้จ่ายสูง 

ST (จุดแข็ง เลี่ยง อุปสรรคเป็นเชิงป้องกัน) 

1. สร้างความเชื่อมั่นให้แกป่ระชาชนต่อ
การรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครัฐว่ามีบริการดิจิทัล
ที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง 
(S2,S3,T3) 
2. วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ท าให้
ข้าราชการต ารวจต้องปรับตัวในการ
ปฏิบัติงาน โดยต้องสามารถท างาน

WT (ลดจุดอ่อน เลี่ยงอุปสรรค เป็น เชิงรับ) 

1. การบริหารจัดการระบบข้อมูลขาด
การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน
องค์กรจึงท าใหป้ระชาชนขาดความ
เชื่อมั่นต่อการรับบริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่องค์กร
ดิจิทัล (W6,T3) 
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T3 ประชาชนขาดความเช่ือมั่นต่อการ
รับบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครัฐ 
T4 เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วจน
บางครั้งท าให้ไม่สามารถปรับเข้ากับ
ความต้องการใช้งานจริง 
T5 วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
T6 กฎระเบียบ/พ.ร.บ.การบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัลยังไม่บังคับให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ
ปรับเปลีย่นเป็นองค์กรดิจิทัลในทนัทีท า
ให้ยังขาดความกะตือรือร้นในการตั้ง
กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัต ิ

ภายใต้การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
อีกทั้งสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบบริการดิจิทัลภาครัฐที่
หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง 
(S2,S3,S5,T5)  
3. พัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบ
ใหม่ท่ีน ามาปรับใช้ภายในองค์กร ท าให้
เกิดการท างานที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพื่อให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจต่อการรับบริการผา่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 
(S6,T3) 
 
 

2. นโยบายด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบาง
ประเด็นยังไมส่ามารถน ามาปฏิบัตไิด้
อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งการขับเคลื่อนสู่
องค์กรดิจิทัลของหน่วยงานขาดจดุเช่ือม
โยงการท างานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างไร้รอยต่อท าให้ยากต่อการ
พัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล (W2,T1) 
3. กฎระเบียบ/พ.ร.บ.การบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัลยังไม่บังคับให้ทุกหน่วยงานภาครัฐ
ปรับเปลีย่นเป็นองค์กรดิจิทัลในทนัทีท า
ให้ยังขาดความกะตือรือร้นในการตั้ง
กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติและพัฒนา
บุคลากรใหส้ามารถใช้โปรแกรมตา่งๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและขาดการ
ส่งเสริมทักษะ/ความรูเ้ฉพาะดา้นทาง
ดิจิทัลท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพฒันา
ไปสู่องค์กรดิจิทัล (W5,T6) 

  
 จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง มีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
ต่อการพัฒนาแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (พ.ศ.
2566 – 2570) ที่มีความรุนแรงของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแสดงถึงองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส 
ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานควรจะเป็นรูปแบบของทิศทางและกลยุทธ์เชิงรุก เพ่ือรักษาความ
ได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในกับ
ภายนอก ด้วยวิธี TOW Matrix พบว่า 
 SO: (จุดแข็งร่วมกับโอกาสเป็นเชิงรุก) 
  1. ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีโครงสร้างมีสายการบังคับบัญชาที่มีภารกิจและความรับผิดชอบที่
ชัดเจน ประกอบกับมีงบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลค่อนข้างมาก ท าให้ง่ายต่อการพัมนา
เทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ มีการพัฒนาที่หลากหลาย (S1,S2,O2,O4) 
  2. ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น IoT, Open Data เป็นต้น ที่อ านวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มีความ
ต้องการในการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (S3,O3) 
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  3. ข้าราชการต ารวจสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถท างานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังสามารถปฏิบัติ
ตามรูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ที่ปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูปในด้านการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลาย(S5,S6,O4) 
 OW: (โอกาสลดจุดอ่อนเป็นเชิงแก้ไข) 
  1. นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบางประเด็นยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องมี
การพัฒนาเทคโนโลยี และ Application ส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้มีทางเลือกใน
การประยุกต์ใช้งานในการท างานที่มากข้ึน (W2,O4) 
  2. สนับสนุนและเพ่ิมเงินงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ/ความรู้เฉพาะด้านทางดิจิทัล (W5,O1,O2) 
  3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบข้อมูลให้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการให้บริการประชาชนที่มีความต้องการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (W6,O3) 
  4. สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาการท างานในรูปแบบการบูรณาการในหน่วยงานและ
การสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (W7,O1,O2) 
 ST (จุดแข็ง เลี่ยง อุปสรรคเป็นเชิงป้องกัน) 
  1. สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐว่ามี
บริการดิจิทัลที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง (S2,S3,T3) 
  2. วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ท าให้ข้าราชการต ารวจต้องปรับตัวในการปฏิบัติงาน โดยต้องสามารถ
ท างานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอีกทั้งสามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้
กับหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริการดิจิทัลภาครัฐที่หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง  
(S2,S3,S5,T5)  
  3. พัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบใหม่ที่น ามาปรับใช้ภายในองค์กร ท าให้เกิดการท างานที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ภาครัฐ (S6,T3) 
 WT (ลดจุดอ่อน เลี่ยงอุปสรรค เป็น เชิงรับ) 
  1. การบริหารจัดการระบบข้อมูลขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรจึงท าให้ประชาชน
ขาดความเชื่อมั่นต่อการรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐท าให้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่
องค์กรดิจิทัล (W6,T3) 
  2. นโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบางประเด็นยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งการ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลของหน่วยงานขาดจุดเชื่อมโยงการท างานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างไร้รอยต่อท าให้
ยากต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล (W2,T1) 
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  3. กฎระเบียบ/พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลยังไม่บังคับให้ทุก
หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลในทันทีท าให้ยังขาดความกะตือรือร้นในการตั้งกฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติ
และพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขาดการส่งเสริมทักษะ/ความรู้เฉพาะ
ด้านทางดิจิทัลท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล (W5,T6) 
 ซึ่งจะได้น าข้อมูลทั้งหมดไปใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (พ.ศ.2566 – 2570) ในล าดับถัดไป  
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บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และเพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายให้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้ 
3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs) (วิสัยทศัน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นองค์กรที่บริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็น

องค์กรดิจิทัล” 
พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้สามารถรองรับการด าเนินงานในทุก

ด้าน  
2. ส่งเสริมการบูรณาการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและยกระดับประสิทธิภาพของระบบการเชื่อมโยง

ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองทีไ่ด้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
เป้าหมาย (Goal) 
1. เป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. มีเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน (Standard Data) รองรับการด าเนินงานของส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองตลอดกระบวนการ 
3. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ทิศทางของแผน  
ด้านที่ 1 ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยโดยน าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 
ด้านที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและได้

มาตรฐาน 
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ด้านที ่3 พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ในการปฏิบัติงานได้ 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (ENDs)  
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 

Application และโปรแกรมส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ  
เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน (Standard Data) สามารถบูรณา

การฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับ Big Data รองรับการด าเนินงานของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตลอดกระบวนการ 
เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคคลากรของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงาน สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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3.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYs) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 

การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ หรือ WAYs จะได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกที่มีความส าคัญ 5 อันดับ
แรก ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix รายละเอียดดังตารางที่ 11 
ตารางท่ี 11 การเชื่อมโยง TOWS กับ แผนงาน 

ทิศทางของแผน เป้าประสงค์ของแผน การเชื่อมโยง TOWS แผนงาน 
ด้านที่ 1 ยกระดับประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่
ทันสมัยโดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง 
Application และโปรแกรมส าเร็จรูป
ในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ  

S1S2O2O4  :  ส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองมีโครงสร้างมีสายการบังคับ
บัญชาที่มีภารกิจและความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน ประกอบกับมีงบประมาณ
สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/
ดิจิทัลค่อนข้างมาก ท าให้ง่ายต่อ
การพัมนาเทคโนโลยี และ 
Application ส าเร็จรูปในด้านการ
ปฏิบัติงานต่างๆ มีการพัฒนาที่
หลากหลาย  
S2S3O3  :  ส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น IoT, 
Open Data เป็นต้น ที่อ านวยความ
สะดวกและสร้างความมั่นใจแก่

(S1S2O2O4, S6T3) 1. พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทลัของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความ
มั่นคงปลอดภัยในการใช้ปฏิบัติ
ราชการ อ านวยความสะดวกและ
สร้างความม่ันใจแก่ประชาชนทีมี่
ความต้องการในการใช้บริการดิจิทัล
ภาครัฐ  
(S2S3O3, W2O4) 2. พัฒนา 
Application โปรแกรมส าเร็จรูปใน
ด้านการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ความรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 
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ทิศทางของแผน เป้าประสงค์ของแผน การเชื่อมโยง TOWS แผนงาน 

ประชาชนทีม่ีความต้องการในการใช้
บริการดิจิทัลภาครัฐ  
W2O4  :  นโยบายด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลบางประเด็นยังไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องมี
การพัฒนาเทคโนโลย ีและ Application 
ส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ 
ที่หลากหลาย เพ่ือให้มีทางเลือกใน
การประยุกต์ใช้งานในการท างาน
ที่มากขึ้น  
S6T3  :  พัฒนารูปแบบการบริหาร 
งานแบบใหม่ที่น ามาปรับใช้ภายใน
องค์กร ท าให้เกิดการท างานที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพ่ือให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อการรับ
บริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครัฐ  

ด้านที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและ
การเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลทั้ง
ระบบให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน 
(Standard Data) สามารถบูรณาการ
ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับ Big Data 

W6O3  :  พัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบข้อมูลให้เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการให้บริการ

(W6O3, W7O1O2) 1. พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้มีมาตรฐาน (Standard 
Data) โดยการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
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ทิศทางของแผน เป้าประสงค์ของแผน การเชื่อมโยง TOWS แผนงาน 

รองรับการด าเนินงานของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองตลอดกระบวนการ 

ประชาชนที่มีความต้องการใช้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐ  
W7O1O2  :  สนับสนุนและจัดสรร
งบประมาณเพ่ือพัฒนาการท างานใน
รูปแบบการบูรณาการในหน่วยงาน
และการสื่อสารภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล  
S2S3T3  :  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนต่อการรับบริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐว่ามี
บริการดิจิทัลที่หลากหลายและ
สามารถใช้งานได้จริง   
S6T3  :  พัฒนารูปแบบการ
บริหารงานแบบใหม่ที่น ามาปรับใช้
ภายในองค์กร ท าให้เกิดการท างานที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจต่อ
การรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครัฐ  

ระบบสารสนเทศทุกระบบของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
และการขับเคลื่อนภารกิจ 
(W6O3, S2S3T3, S6T3) 2. สร้าง
นวัตกรรมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัลโดยบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลางเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถเชิงดิจิทัลในการ
บริหารงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพสร้างความม่ันใจ
แก่ประชาชนในการรับบริการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ภาครัฐ  
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ทิศทางของแผน เป้าประสงค์ของแผน การเชื่อมโยง TOWS แผนงาน 

W6T3  :  การบริหารจัดการระบบ
ข้อมูลขาดการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กรจึงท าให้
ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการรับ
บริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของภาครัฐท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่องค์กร
ดิจิทัล  
W2T1  :  นโยบายด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลบางประเด็นยังไม่สามารถน ามา
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งการ
ขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลของหน่วยงาน
ขาดจุดเชื่อมโยงการท างานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างไร้รอยต่อท า
ให้ยากต่อการพัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล  

ด้านที่ 3 พัฒนาสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรให้
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ 

เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคคลากรของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมี
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปฏิบัติงาน สามารถน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

S5S6O4  :  ข้าราชการต ารวจสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้าน IT สามารถท างาน
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังสามารถ

(S5S6O4, S2S3S5T5) 1. เพ่ิมขีด
ความสามารถและสมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรของส านักงานตรวจคนเข้า
เมืองให้สามารถน าระบบเทคโนโลยี
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ทิศทางของแผน เป้าประสงค์ของแผน การเชื่อมโยง TOWS แผนงาน 

กระบวนการท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

ปฏิบัติตามรูปแบบการบริหารงาน
แบบใหม่ทีป่ฏิบัติงานโดยใช้
เทคโนโลยี และ Application 
ส าเร็จรูปในด้านการปฏิบัติงานที่
หลากหลาย 
W5O1O2  :  สนับสนุนและเพ่ิมเงิน
งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะ/ความรู้เฉพาะด้านทางดิจิทัล  
S2S3S5T5  :  วิกฤตโรคระบาดโค
วิด-19 ท าให้ข้าราชการต ารวจต้อง
ปรับตัวในการปฏิบัติงาน โดยต้อง
สามารถท างานภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอีกท้ัง
สามารถน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาศึกษา 
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบบริการดิจิทัลภาครัฐที่
หลากหลายและสามารถใช้งานได้จริง  

ดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
(W5O1O2, S2S3S5T5) 2. เสริม 
สร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความ
พร้อมต่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถเชิงดิจิทัลในการบริหาร 
จัดการงานต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็ว มี
ความโปร่งใส และเป็นการสนับสนุน
การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
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ทิศทางของแผน เป้าประสงค์ของแผน การเชื่อมโยง TOWS แผนงาน 

W5T6  :  กฎระเบียบ/พ.ร.บ.การ
บริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัลยังไม่บังคับให้ทุก
หน่วยงานภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็น
องค์กรดิจิทัลในทันทีท าให้ยังขาด
ความกะตือรือร้นในการตั้ง
กฎระเบียบ/ข้อปฏิบัติและพัฒนา
บุคลากรให้สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขาดการ
ส่งเสริมทักษะ/ความรู้เฉพาะด้านทาง
ดิจิทัลท าให้เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาไปสู่องค์กรดิจิทัล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
ประเด็นที่ 1 กลยุทธ์ผนึกพลัง เพ่ือใช้จุดแข็ง เชิงรุก รายละเอียดดังตารางที่ 12  

ตารางที่ 12 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
แอพพลิเคชั่น (Application) และ
แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐในด้านการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 

1.1 เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลในการบริหาร
และปฏิบัติงานของส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองให้มีความทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร
และปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทลัเพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

1.2 เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
(Application) และแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลภาครัฐในด้านการปฏิบัติงาน
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน และสร้างความมั่นใจแก่
ประชาชนทีม่ีความต้องการในการใช้
บริการดิจิทัลภาครัฐ  

2) มแีอพพลิเคชั่น (Application) 
และแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ผู้รับบริการ 

2) พัฒนาแอพพลิเคชั่น 
(Application) และแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลภาครัฐส าหรับการปฏิบัติงาน
และให้บริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
ประเด็นที่ 1 กลยุทธ์เชิงรับ กลยุทธ์เชิงพัฒนา ทดแทน แก้ไขจุดอ่อน รายละเอียดดังตารางที่ 13 

ตารางที่ 13 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน 
(Standard Data) สามารถบูรณาการ
ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับ Big Data 
รองรับการด าเนินงานของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองตลอดกระบวนการ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี
มาตรฐาน (Standard Data) และมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานและ
การขับเคลื่อนภารกิจ 

1) มีระบบเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทีมี่
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการ
จัดเก็บข้อมูล  

1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

2.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยง
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลกลางกับ Big Data 
ส าหรับจัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล 
รวมทั้งเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลใน
ระบบทีมี่ประสิทธิภาพสูง 

2) มนีวัตกรรมเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทัลและบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลกลางกับ Big Data ทีมี่
ประสิทธิภาพสูง 

2) พัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทัลและบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลกลางกับ Big Data  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร  
ประเด็นที่ 1 กลยุทธ์เชิงพัฒนา ทดแทน แก้ไขจุดอ่อน รายละเอียดดังตารางที่ 14 

ตารางที่ 14 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคคลากรของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมี
สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการปฏิบัติงาน สามารถน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการท างานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3.1 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงานของบุคคลากรของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
 
 

1) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การพัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) ในการปฏิบัติงาน 

1) พัฒนาขีดความสามารถและ
สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคคลากรสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

3.2 เพ่ือพัฒนาบุคคลากรของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีความ
พร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การบริหารและปฏิบัติงานทั้งระบบ
เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ 
การอบรมเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและ
ปฏิบัติงานทั้งระบบส าหรับการเป็น
องค์กรดิจิทัล    

2) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีความ
พร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การบริหารและปฏิบัติงานทั้งระบบ  
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3.3 มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANs) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้จากข้อ 3.2 สามารถน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.1 เพ่ือพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองให้มี
ความทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และมีความ
มั่นคงปลอดภัย 

1) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทลัในการบริหารและปฏิบัติงานของส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความ
มั่นคงปลอดภัย 
1) โครงการ :  จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี
งบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและ
ปฏิบัติงาน 
2) โครงการ :  จัดหาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายใน
องค์กรของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง จ านวน 10 ระบบ 
3) โครงการ :  ศึกษาความเป็นไปได้และพิสูจน์แนวคิด
ซอฟต์แวร์ ระบบอินทราเน็ตและระบบเครือข่ายเข้ารหัส
เพ่ือความปลอดภัย 
4) โครงการ :  พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Meeting) 
 

หน่วยงานหลัก 
- ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศท.) ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง 
หน่วยงานสนับสนุน 
- กองบังคับการต่างๆ ในสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1.2 เพ่ือพัฒนา
แอพพลิเคชั่น 
(Application) และ
แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
ในด้านการปฏิบัติงาน
ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน และ
สร้างความม่ันใจแก่
ประชาชนทีม่ีความ
ต้องการในการใช้บริการ
ดิจิทัลภาครัฐ  

2) พัฒนาแอพพลิเคชั่น 
(Application) และ
แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
ส าหรับการปฏิบัติงานและ
ให้บริการ 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) และ
แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมความรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน และสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนทีม่ีความ
ต้องการในการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ 
1) โครงการ :  จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
แอพพลิเคชั่น (Application) และแพลตฟอร์มเพ่ือการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
2) โครงการ :  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐที่มี
ความมัน่คงปลอดภัย (GIN-DG Link-GSI และ Data 
Center – G-cloud) 
3) โครงการ :  พัฒนาระบบ Mobile Application e- 
Service เพ่ือการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนผ่าน
โทรศัพท์มือถือ   
4) โครงการ : พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) และ
แพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการแก่ภาคประชาชน ได้แก่ 
   4.1 Digital ID & Signature     
   4.2 Service Request and Tracking     
   4.3 e-Payment / Wallet     

หน่วยงานหลัก 
- ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศท.) ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง 
หน่วยงานสนับสนุน 
- กองบังคับการต่างๆ ในสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

   4.4 e-Certificate / e-License / e-Document     
   4.5 Government Data Exchange (GDX)     
   4.6 One Stop Service 

2.1 เพ่ือปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี
มาตรฐาน (Standard 
Data) และมีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและการ
ขับเคลื่อนภารกิจ 

1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

แผนงานที่ 1 : ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีมาตรฐาน (Standard Data) 
และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการขับเคลื่อน
ภารกิจ 
1) มาตรการ : การบริหารจัดการเพ่ือจัดเก็บและรักษา
ความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2) แผนงาน : การด าเนินการและการลงทุนเพ่ือจัดเก็บ
และรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
3) โครงการ : พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง
ส าหรับองค์กรในลักษณะ Private Cloud Storage ขนาด
ความจุ ไม่น้อยกว่า 640 TB 
4) โครงการ :  พัฒนาศูนย์บริการข้อมูลเปิดและการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data and 
Data Analytics Center) 
5) โครงการ : การศึกษาระบบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governance) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือจัดท า
ข้อมูลเปิด (Open Data) 

หน่วยงานหลัก 
- ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศท.) ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง 
หน่วยงานสนับสนุน 
- กองบังคับการต่างๆ ในสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรม
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัลและบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลกลางกับ 
Big Data ส าหรับจัดเก็บ
ข้อมูล ค้นหาข้อมูล 
รวมทั้งเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ข้อมูลในระบบที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

2) พัฒนานวัตกรรม
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล
ดิจิทัลและบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลกลางกับ Big 
Data  

1) แผนงาน : การด าเนินการและการลงทุนเพ่ือจัดเก็บ
และรักษาความปลอดภัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
2) โครงการ : พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) และระบบคลังข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานและ
ให้บริการ 
3) โครงการ :  พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ด้วยระบบ DIP360 
4) โครงการ : พัฒนา Digital Government 
Infrastructure Ecosystem  
   4.1 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐ (GIN) 
   4.2 การพัฒนาระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government 
Cloud: G-Cloud) 
   4.3 Government Secure Intranet (GSI) 

หน่วยงานหลัก 
- ศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศท.) ส านักงานตรวจคน
เข้าเมือง 
หน่วยงานสนับสนุน 
- กองบังคับการต่างๆ ในสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

3.1 เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากร

1) พัฒนาขีดความสามารถ
และสมรรถนะด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) ของ
บุคคลากรสังกัดส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง 

1) มาตรการ พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) แผนงาน : พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะด้าน
ดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคคลากร 
3) โครงการ : พัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital 
Government) (ความร่วมมือกับ TPQI) 

หน่วยงานหลัก 
- ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง 
(ศฝร.) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
หน่วยงานสนับสนุน 
กองบังคับการต่างๆ ในสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ของส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง 

4) โครงการ : พัฒนากลไกในการผลิตและพัฒนาบุคลากร  
ก าหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในระดับบริการและระดับปฏิบัติการ 

3.2 เพ่ือพัฒนาบุคคลากร
สังกัดส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองให้มีความพร้อม
ต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการบริหารและ
ปฏิบัติงานทั้งระบบเพื่อ
ก้าวสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล 

2) เสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรสังกัดส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองให้มีความ
พร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหารและ
ปฏิบัติงานทั้งระบบ  

แผนงานที่ 1 : พัฒนาบุคคลากรของส านักงานตรวจคน
เข้าเมืองให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
บริหารและปฏิบัติงานทั้งระบบเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล 
1) โครงการ : สร้างจิตส านึกด้านดิจิทัล (Digital 
Mindset)  
2) โครงการ : ฝึกอบรมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่น 
(Application) และแพลตฟอร์มเพ่ือการปฏิบัติงานและ
ให้บริการส าหรับบุคคลากรสังกัดส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง  

หน่วยงานหลัก 
- ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง 
(ศฝร.) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
หน่วยงานสนับสนุน 
กองบังคับการต่างๆ ในสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
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เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคคลากรของ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมี

สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงาน สามารถน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

กระบวนการท างานได้อยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบเทคโนโลยี
และระบบฐานขอ้มูลที่ได้มาตรฐาน 

(Standard Data) สามารถบูรณาการ
ฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับ Big Data 

รองรับการด าเนินงานของส านักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองตลอดกระบวนการ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธภิาพ ทั้ง
แอพพลิเคชั่น (Application) และ

แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐในด้านการ
ปฏิบัติงานต่างๆ 

แผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้งระบบ
ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
เพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะดิจิทัล
เพ่ือการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กลยุทธ ์
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน 
2) พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) 
และแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐส าหรับการ
ปฏิบัติงานและให้บริการ 

กลยุทธ ์
1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและ
ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทัลและบูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลกลางกับ Big Data 

กลยุทธ ์
1) พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะ
ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ของ
บุคคลากรสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
2) เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีความพร้อม
ต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและ
ปฏิบัติงานทั้งระบบ 

แผนงานท่ี 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการบริหาร
และปฏิบัติงาน 
แผนงานท่ี 2 : พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) และแพลตฟอร์มดิจิทัล
ภาครัฐ (GIN-DG Link-GSI, Data Center – G-cloud, Mobile 
Application e- Service, Digital ID & Signature, Service Request 
and Tracking, e-Payment / Wallet, e-Certificate / e-License / e-
Document, Government Data Exchange (GDX), One Stop Service) 

แผนงานท่ี 3 : ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้
มีมาตรฐาน (Private Cloud Storage, Open Government Data and 
Data Analytics Center, ระบบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance)) 
แผนงานท่ี 4 : พัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและบูรณา
การระบบฐานข้อมูลกลางกับ Big Data (ระบบ DIP360, ระบบ Digital 
Government Infrastructure Ecosystem : GIN, Government Cloud: 
G-Cloud, GSI) 

แผนงานท่ี 5 : พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) ของบุคคลากร (พัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือกับ TPQI, พัฒนา
กลไกในการผลิตและพัฒนาบุคลากร) 
แผนงานท่ี 6 : พัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการบริหารและปฏิบัติงานทั้งระบบเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (สร้าง
จิตส านึกด้านดิจิทัล (Digital Mindset), ฝึกอบรมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่น 
(Application) และแพลตฟอร์มเพื่อการปฏิบัติงาน)   
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วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่บริหารจัดการคนเข้าเมืองท้ังระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” 

ยกระดับส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

เพิ่มศักยภาพและสมรรถนะดิจิทัลเพื่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ปร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

 

R1: มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลท่ีมี

ประสิทธิภาพในการบริหาร
และปฏิบัติงานส าหรับ

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

R4: มีนวัตกรรมเช่ือมโยง
ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและ
บูรณาการระบบฐานข้อมูล

กลางกับ Big Data ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง 

R2: มีแอพพลิเคช่ัน 
(Application) และ

แพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ
ส าหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ประชาชนผู้รับบริการ 

R6: บุคลากรมีความพร้อมและ
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การบริหารและปฏิบัติงานทั้ง

ระบบ  

R3: มีระบบเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี

มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานในการจัดเก็บ

ข้อมูล 

S1: ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลที่มี
ประสิทธภิาพ เพยีงพอ 
สะดวก รวดเร็ว 

S4: ระบบฐานข้อมูลที่มี
การบูรณาการและเชื่อมต่อ
กับฐานข้อมูลกลางกลาง 

 

S5: บุคลากรได้รับ 
การพัฒนาขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะด้านดิจิทลั 

 

S6: มีการฝึกอบรมบุคลากร
เพื่อเตรียมพร้อมต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

S3: ระบบเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูล
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

 

S2: มีแอพพลิเคช่ัน 
(Application) และ
แพลตฟอร์มดิจิทัลท่ีใช้งาน
ง่ายมีความปลอดภัยสูง 

M1: พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลในการ
บริหารและปฏิบัติงาน 

 

M2: การจัดท า
แอพพลิเคช่ัน 
(Application) และ
แพลตฟอร์มดิจิทัล 

 

M3: การปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศให้มี
มาตรฐาน 

 

M4: การพัฒนานวัตกรรม
เช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลดิจิทัล
และบูรณาการระบบฐานข้อมูล
กลางกับ Big Data 

 

M5: พัฒนาขีดความสามารถ
และสมรรถนะด้านดิจิทัล 
(Digital Literacy) ของ
บุคคลากร 
 

 

 

 

M6: พัฒนาบุคคลากรให้มี
ความพร้อมต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
และปฏิบัติงานท้ังระบบ 

 

C1: การพัฒนาระบบโครง สร้าง
องค์กร ครุภัณฑ์ เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

 

C2: การพัฒนา
แอพพลิเคช่ัน 
(Application) และ
แพลตฟอร์มเพ่ือการ 

 

C6: การฝึกอบรมทักษะการ
ใช้แอพพลิเคช่ัน 
(Application) และ
แพลตฟอร์มเพื่อการ
ปฏิบัติงาน 

 

C4: การพัฒนาระบบการ
เช่ือมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 
Data) ระบบ Digital 
Government 
Infrastructure Ecosystem 

C3: การพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลประสิทธิภาพสูง และตั้ง
ศูนย์บริการข้อมูลเปิดและการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาครัฐ 

 

C5: การพัฒนากลไกในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 
และพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล
ของบุคคลากร   

R5: บุคลากรมีขีด
ความสามารถและสมรรถนะ

ด้านดิจิทัล (Digital 
Literacy) ในการปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เป็นองค์กรที่บริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้ง
ระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล” ดังต่อไปนี้ 

เป้าประสงค์ที่ 1 : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
แอพพลิเคชั่น (Application) และแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐในด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 
และ 2 แผนงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน   
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) และแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐส าหรับการปฏิบัติงานและ

ให้บริการ 
แผนงานที่ 1 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในการบริหารและปฏิบัติงาน 
แผนงานที่ 2 : พัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) และแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ (GIN-DG Link-GSI, 

Data Center – G-cloud, Mobile Application e- Service, Digital ID & Signature, Service Request and 
Tracking, e-Payment / Wallet, e-Certificate / e-License / e-Document, Government Data Exchange 
(GDX), One Stop Service) 
  เป้าประสงค์ที่ 2 : มีระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน (Standard Data) สามารถบูรณา
การฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับ Big Data รองรับการด าเนินงานของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตลอดกระบวนการ 
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 2 แผนงาน ดังนี้ 

กลยุทธ์ที ่1 ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางกับ Big 

Data 
แผนงานที่ 1 : ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีมาตรฐาน (Private Cloud 

Storage, Open Government Data and Data Analytics Center, ร ะบ บ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ข้ อ มู ล  ( Data 
Governance)) 

แผนงานที่ 2 : พัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลดิจิทัลและบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางกับ 
Big Data (ร ะบบ  DIP360 , ร ะบบ  Digital Government Infrastructure Ecosystem : GIN, Government 
Cloud: G-Cloud, GSI) 

เป้าประสงค์ที่ 3 : บุคคลากรของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 2 แผนงาน ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคคลากรสังกัด
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสังกัดส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้มีความพร้อมต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและปฏิบัติงานทั้งระบบ 

แผนงานที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคคลากร (พัฒนา
โดยอาศัยความร่วมมือกับ TPQI, พัฒนากลไกในการผลิตและพัฒนาบุคลากร) 

แผนงานที่ 2 : พัฒนาบุคคลากรให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและปฏิบัติงานทั้ง
ระบบเพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (สร้างจิตส านึกด้านดิจิทัล (Digital Mindset), ฝึกอบรมทักษะการใช้
แอพพลิเคชั่น (Application) และแพลตฟอร์มเพ่ือการปฏิบัติงาน)   
 การพัฒนาแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) นี้ เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพองค์กรทั้งระบบเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่การปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ โดยจะเกิดการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรของ
องค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ บูรณาการระบบฐานข้อมูลของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และพัฒนาบุคลากรให้มี
ขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาและสามารถบริหารจัดการองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถสร้าง
สะดวก ความมั่นใจ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้   

1. เพ่ือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  

2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)  

 3. เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

 ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กร

ดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์นั้นจ าเป็นจะต้องได้รับการ

ร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนเพ่ือขจัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งมีความซับซ้อนในด้านต่างๆ ผู้จัดท าจึงขอ 

เสนอแนะแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถฯ โดยปัจจัยความส าเร็จในการขับเคลื่อน

แผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2566 - 2570) สู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่จะน าแผนไปปฏิบัติควรต้องพิจารณาและปฏิบัติใน

ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 1. แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies / Practices) 

  1) Digital Government Policy : (1) ดูแลให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติตามนโยบาย แผน

ยุทธศาสตร์ และ/หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต้นสังกัดโดยมุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการที่ตรงตามความ

ต้องการของประชาชน (2) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ และด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมจากประชาชน (Civic Participation) ผ่านทางเว็บไซต์

ของหน่วยงาน เช่น มีช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะมายังหน่วยงานและมีช่องทางให้หน่วยงานแจ้งกลับ มีการส ารวจความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์ มี

ช่องทางให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพ่ือรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมล มีความเคลื่อนไหวของเนื้อหาในเว็บไซต์มีลิงก์

หรือแชร์ข้อมูลไปยังสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น และ (3) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีช่องทางการรับเรื่อง
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ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียน และตรวจสอบสถานะค า

ร้องเรียน 

  2) Data Governance : ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open 

Government Data) ให้สามารถดาวน์โหลดผ่านช่องทางออนไลน์ โดยอนุญาตให้ทุกภาคส่วนสามารถน าข้อมูลไป

ใช้ได้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการน าข้อมูลออกไปใช้ต่อ 

  3) Cyber Security Policy : ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลในหน่วยงาน โดยเฉพาะมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 มีการป้องกัน

ไวรัส / Malware มีการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและท าตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เรื่องรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือส่วนงานของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญของ

ประเทศ (Critical Infrastructure) 

  4) Budget Allocation : (1) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาของบประมาณ โดยมุ่ง

สนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับที่พระราชบัญญัติการ

บริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ก าหนดไว้ (2) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้า

เมืองจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาขีด

ความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และ (3) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

จัดสรรบุคลากรในการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่การ

เป็นองค์กรดิจิทัลให้เกิดการใช้งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 2. ศักยภาพบุคลากรส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) 

  1) IT Professional : (1) พิจารณาปรับโครงสร้างส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและขนาดก าลังพลของ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสู่

การเป็นองค์กรดิจิทัลในระยะ 5 ปี (2) พิจารณาเพิ่มต าแหน่งงานผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 

ตามความเหมาะสม (3) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

จัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ส าคัญและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้แก่

บุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ (4) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร

วิชาชีพทางด้านดิจิทัลในด้านต่างๆ เช่น ด้านเครือข่าย ด้านซอฟต์แวร์  ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านฐานข้อมูล 

ด้านการบริหารโครงการ เป็นต้น 

  2) Digital Literacy : (1) สนับสนุนให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

อย่างเต็มที่ เพ่ือให้มีความสามารถและความรู้พ้ืนฐานตลอดจนทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนสู่การ
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เป็นองค์กรดิจิทัล และ (2) สนับสนุนให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและเรียนรู้

เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Digital Literacy ในทุกมิติ เช่น ด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรฐานองค์กรดิจิทัล 

ด้านการบริหาร โครงการและกลยุทธ์ในเชิงดิจิทัล ด้านทักษะการออกแบบ เขียนโปรแกรม สร้างสรรค์บริการ ด้าน

ความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Security Awareness) ด้านความตระหนักรู้ในการ

ท างานภายใต้สภาวะดิจิทัล (Digital Awareness) เป็นต้น 

  3) Data Literacy : ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีทักษะ

ในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3. การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) 

  1) Internal Integration : (1) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน

ให้ด าเนินการในรูปแบบดิจิทัล ได้แก่ ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบริหารงบประมาณ ระบบการเงิน

การบัญชี ระบบงานสารบรรณ ระบบงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ระบบงานบริหารจัดการพัสดุ ระบบงาน

จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดประชุม เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความสามารถใช้ งานระบบ (2) 

ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองบูรณาการเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการภายในดิจิทัลของหน่วยงานเข้าด้วยกัน 

เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งานแต่ละระบบเข้าด้วยกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาเป็นระบบ Enterprise 

Resource Planning (ERP) ที่จะช่วยวางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยรวมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด (3) 

ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาระบบงานต่างๆ ของหน่วยงานให้รองรับการท างานของระบบ Single 

Sign-on เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการให้บริการของระบบงานของหน่วยงานได้สะดวกด้วยการใส่รหัสหรื อการพิสูจน์

ตัวตนเพียงครั้งเดียว และ (4) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการจัดเก็บข้อมูลจากระบบบริหารจัดการ

ภายในไว้ในฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

 2) External Integration : (1) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ

ดิจิทัลกับหน่วยงานภายนอก (2) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองใช้งานระบบดิจิทัลที่เป็นระบบกลางแทนการ

พัฒนาระบบขึ้นมาเอง เพ่ือช่วยให้เกิดการบูรณาการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของส านักงานตรวจคนเข้า

เมืองในองค์รวมและลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน (3) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถรับ/ส่งเอกสารติดต่อ

ราชการกับหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างเป็นทางการในรูปแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษ  และ (4) ส่งเสริมให้

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปสู่

องค์กรดิจิทัล โดยเฉพาะด้านการเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการกระบวนการท างานข้ามหน่วยงาน 

 4. โครงสร้างพื้นฐานความม่ันคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient Infrastructure) 

  1) Reliability Infrastructure : (1) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งโต๊ะ / โน๊ตบุ๊ค / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการใช้งาน  (2) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจ
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คนเข้าเมืองจัดสรร WiFi ส าหรับให้บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อใช้งาน รวมทั้งจัดให้

มีการดูแลและติดตามการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ (3) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคน

เข้าเมืองมีกลไกการยืนยันตัวตนของเจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าสู่ระบบที่ส าคัญ/ระบบที่มีความปลอดภัยสูงของหน่วยงาน 

เช่น Token Key, Username/Password, บัตรประจ าตัวประชาชน, Smart Card ของหน่วยงาน, Biometric 

Security (ลายนิ้วมือ ม่านตา เสียง) เป็นต้น และ (4) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพัฒนาระบบความ

มั่นคงปลอดภัยในการใช้ระบบดิจิทัลและมาตรการปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่อาจกระทบถึงความม่ันคงหรือความเป็น

ส่วนตัวของประชาชนที่มีความพร้อมใช้และน่าเชื่อถือ 

  2) Data Management : (1) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการบริหารจัดการเพ่ือลดความ

ซ้ าซ้อนของข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล (2) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการอัพเดตข้อมูลในฐานข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานอย่างเป็นระบบ เช่น อัพเดตทันที (Real Time) หรือรายวัน รายเดือน รายไตรมาส 

และอย่างน้อยรายปี (3) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลของ

หน่วยงานที่เก็บรักษาไว้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ (4) พิจารณาจัดท า Data Warehouse และ/หรือ Data Lake ตาม

ความเหมาะสม เพ่ือจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยพิจารณาจัดท าให้

ครอบคลุมความต้องการใช้งานของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วย (5) ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดท า

ข้อมูลตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล โดยต้องจัดท าเป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์เชื่อถือ

ได้ และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐ

แห่งอ่ืนและน าไปประมวลผลต่อไปได้ 

  5. เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) 

  1) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ/การสื่อสาร (Connectivity) เช่น Mobile, IoT, QR Code เป็นต้น : ส่งเสริม

ให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาน าเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ/การสื่อสาร (Connectivity) เช่น Mobile, IoT, 

QR Code เป็นต้น มาใช้ในการพัฒนาบริการดิจิทัลที่ให้บริการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองและเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว  

  2) เทคโน โลยี อั จฉริ ยะ  (Intelligence) เ ช่ น  AI, Big Data Analytic, Machine Learning, Deep 

Learning, Robotics เป็นต้น  : ส่งเสริมให้ส านักงานตรวจคนเข้าเ มืองพิจารณาน า เทคโนโลยี อัจฉริยะ 

(Intelligence) เช่น AI, Big Data Analytic, Machine Learning, Deep Learning, Robotics เป็นต้น มาปรับใช้

ให้เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น จัดท า Big Data เพ่ือใช้วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลในการสนับสนุนการ

ตัดสินใจและวางแผนให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ปรับปรุง

ประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการด าเนินงาน 
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  3) เทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Trusted Protocol) เช่น Block Chain เป็นต้น : ส่งเสริมให้ส านักงาน

ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาน าเทคโนโลยีด้านความมั่นคง (Trusted Protocol) เช่น Block Chain มา 

ปรับใช้ให้เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย และข้อมูลที่จัดเก็บมีความ

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

  4) เทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging) เช่น Quantum Computing, AR, VR เป็นต้น : ส่งเสริมให้

ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาน าเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging) เช่น Quantum Computing, AR, VR 

เป็นต้น มาปรับใช้ให้เหมาะสมตามภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือยกระดับการท างานของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้

มีประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการภาครัฐของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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