บันทึกขอความ
สวนราชการ กพ.ทบ. (กองการศึกษา ฯ โทร ๐ - ๒๒๙๗ - ๗๘๒๖,๙๘๓๒๖)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๕๒
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๐
เรื่อง ขออนุมัตกิ ารดําเนินการโครงการ “การอานเพื่อความเปนทหารมืออาชีพ”
เรียน ผบ.ทบ.
- เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔ และกรุณาลงนาม
ในรางคําสั่ง ทบ. ฯ ที่แนบ

-

อนุมัตติ ามเสนอในขอ ๔
- ลงนามแลว

(ลงชื่อ) พล.ท. สรรชัย อจลานนท
(สรรชัย อจลานนท)
รอง เสธ.ทบ.(๑)
(ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท
๓๑ ก.ค. ๖๐
(เฉลิมชัย สิทธิสาท)
๔ ส.ค. ๖๐ (ลงชื่อ) พล.อ. สสิน ทองภักดี
(สสิน ทองภักดี)
เสธ.ทบ.
(ลงชื่อ) พล.อ. พิสิทธิ์ สิทธิสาร
๓๑ ก.ค. ๖๐
(พิสิทธิ์ สิทธิสาร)
รอง ผบ.ทบ.
๑ ส.ค. ๖๐ (ลงชือ่ ) พล.อ. เทพพงศ ทิพยจันทร
( เทพพงศ ทิพยจันทร )
ผช.ผบ.ทบ. (๑)
๓๑ ก.ค. ๖๐
สําเนาถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ท.หญิง พัดชา บุณยรักษ
(พัดชา บุณยรักษ)
หน.กพ.ทบ.
๓๑ ก.ค. ๖๐

- สําเนาคูฉบับ -

บันทึกขอความ

สวนราชการ
กพ.ทบ.
(กองการศึกษา โทร. ๐-๒๒๙๗-๗๓๒๖, ๙๗๓๒๖)
ที่ กห ๐๔๐๑/๒๗๕๒
วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๐
เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินโครงการ “การอานเพือ่ ความเปนทหารมืออาชีพ”
เรียน ผบ.ทบ.
อางถึง ๑. นโยบายการปฏิบตั ิงาน ทบ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. นโยบาย Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูค วามมั่งคัง่ มั่นคง และยั่งยืน
๓. คําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๑๘๔/๕๕ ลง ๘ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริม
การอานเพื่อความเปนทหารมืออาชีพ
๔. หนังสือ ยก.ทบ. ลับ ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๓/๗๖๘ ลง ๒ ก.ค. ๕๗
๕. หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๗๕๑ ลง ๑๔ มี.ค.๖๐ เรื่อง ขออนุมตั ิแผนกลยุทธการพัฒนา
และบริหารกําลังพลของ ทบ. ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
สิ่งที่สงมาดวย ๑. รายละเอียดโครงการ ฯ
๒. หนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตอ สปช.ทบ. ๑๓๙๕๙/๖๐ ลง ๕ มิ.ย.๖๐
๓. รางคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่............/๖๐ ลง.........ก.ค. ๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมการอานเพื่อความเปนทหารมืออาชีพ
๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติการดําเนินโครงการ “การอานเพื่อความเปนทหารมืออาชีพ”
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ สรุปดังนี้
๑.๑ วัตถุประสงค : เพื่อใหกําลังพลทุกระดับของ ทบ. มีการพัฒนาดานความรู
และประสบการณโดยตอเนื่อง อันจะทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องดวย
สภาวะของการปฏิบัติทางทหารตองการการตอบสนองที่รวดเร็วในสภาวะที่มีความสับสน และจํากัดดวย
ขอมูลสําหรับการตัดสินใจ ดังนั้นการสั่งสมความรูและประสบการณจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งตอการ
เตรียมการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันจะทําใหกําลังพลของ ทบ. กาวเขาสูความเปนทหารมืออาชีพ
๑.๒ กลุมเปาหมาย : กําลังพลประจําการ ตั้งแตชั้นยศ ส.ต. ขึ้นไป
๑.๓ แนวทางดําเนินการ : คณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อความเปนทหาร
มือ อาชีพ กํ าหนดรายชื่ อหนัง สือ สํา หรั บการอา นของกํ าลั ง พลในแตล ะระดั บ โดยหากไม มีห นัง สื อ
ภาษาไทยที่เหมาะสมสามารถดําเนิน การแปลหนัง สือจากตางประเทศ และใหนําหนัง สือ ที่กํา หนด
มาจัดพิมพ แจกจาย รวมทั้งนําเขาสูระบบออนไลน เพื่อใหงายตอการเขาถึงของกําลังพล และกําหนดให
เนื้อหาของหนังสือในโครงการเปนวิชาหนึ่งของการสอบประเมินผลของกําลังพลในแตละระดับ ทั้งนี้
เพื่อเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดานการอาน
๑.๔ ผูรับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อความเปนทหาร
มืออาชีพ มี จก.กพ.ทบ. เปนประธาน ผูแทนหนวยจาก กรม ฝสธ. หนวยงานดานการศึกษา และหนวย/
เหลาสายวิทยาการ ที่เกี่ยวของเปนกรรมการ

-๒๑.๕ ความตองการงบประมาณ : จํานวนทั้งสิ้น ๒,๑๓๐,๘๐๐ บาท ดังนี้
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๒๒๖,๑๖๐ บาท
- ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๙๕๒,๓๒๐ บาท
- ปงบประมาณ ๒๕๖๓ จํานวน ๔๗๖,๑๖๐ บาท
- ปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๔๗๖,๑๖๐ บาท
๒. ขอเท็จจริง
๒.๑ ผบ.ทบ. กรุณามอบนโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ในดานการพัฒนากําลังพล โดยใหเปนผูมีความรูความสามารถและจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ
ทั้งนี้ใหหนวยสงเสริมสนับสนุนกําลังพลใหไดรับการพัฒนา ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถของ
ตนเองอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามอางถึง ๑
๒.๒ นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในวาระที่ ๑ : การเตรียมคนไทย ๔.๐ ใหพรอม
กาวสูโลกที่หนึ่ง โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูตามแนวคิด Growth for People/ People for
Growth ปรับเปลี่ยนจากการเรียนรูเฉพาะในหองเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เปน การเรียนรู
นอกหองเรียน นอกโรงเรียน และนอกระบบ เพื่อเสริมสรางแรงบันดาลใจ มีความมุงมั่น เพื่อใหมีชีวิต
อยูอยางมีพลังและมีความหมาย (Purposeful Learning) รายละเอียดตามอางถึง ๒
๒.๓ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อความเปนทหาร
มืออาชีพ ประกอบดวยผูแทน กรม ฝสธ. หนวยการศึกษา หนวย/เหลาสายวิทยาการ มี จก.กพ.ทบ.
เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล การดําเนินการ
สง เสริม การอานเพื่อพัฒ นาความรู และปลูกฝง อุด มการณค วามเปน ทหารมือ อาชีพ รายละเอีย ด
ตามอา งถึง ๓ ทั้งนี้ กรม ฝสธ. ไดมีการปรับปรุงโครงสรางตามคําสั่ง ทบ. ตามอางถึง ๔ สงผลให
ตําแหนงของคณะกรรมการ ฯ ตองมีการปรับปรุงแกไข
๒.๔ ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัติแผนกลยุทธการพัฒนาและบริหารกําลังพลของ ทบ.
ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยกําหนดใหการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ใน ๕ มิติ ทั้งนี้กําหนดให “การสงเสริมการอานเพื่อความเปนทหารอาชีพ” เปนแผนงานที่ ๑๑ ในการ
พัฒนาในมิติที่ ๓ (มิติประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล) รายละเอียดตามอางถึง ๕
๒.๕ การอานเพื่อความเปนทหารอาชีพ (Military Professional Reading)
เปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนากําลังพลของกองทัพอารยะประเทศ สอดคลองกับหลักการเรียนรู
ตลอดชีวิต โดยเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนาความรูความเขาใจ นอกเหนือจากกระบวนการ
ใหความรูโดยกองทัพ เชน การฝก การศึกษาตามแนวทางรับราชการ การสั่ง สมประสบการณจาก
การทํางาน ซึ่งการอานเพื่อความเปนทหารอาชีพจะชวยใหกําลังพลมีการพัฒนาอยูเสมอ ทําใหเกิด
ความเขาใจอยางลึกซึ้งในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปฏิบัติการทางทหาร อันจะทําใหกองทัพมีกําลังรบ
ที่มีประสิทธิภาพ

-๓๒.๖ กพ.ทบ. ไดจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อความเปนทหารอาชีพ
เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๐ ณ หองประชุม กพ.ทบ. โดยมี ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เปนประธาน ซึ่งประชุมเห็นชอบให
กําหนดแนวทางดําเนินโครงการ “การอานเพือ่ ความเปนทหารอาชีพ” ดังนี้
๒.๖.๑ คณะกรรมการส ง เสริ ม การอ า นเพื่ อ ความเป น ทหารมื อ อาชี พ
เปนผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการ
๒.๖.๒ ลักษณะของหนังสือในโครงการ : หนังสืออานเพื่อการสันทนาการ
โดยไมใชเอกสาร ตํารา คูมือการฝก คูมือราชการสนาม
๒.๖.๓ กลุม ระดับ ขอบเขตเนื้อหา และหนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมที่ ๑ (ส.ต. – จ.ส.อ.(พ)) : ประวัติ/เทคนิคการเปนผูนําหนวย
ทหารขนาดเล็ก บทเรียนจากการรบ ประวัติศาสตรการสงคราม การนําหนวยภายใตสภาพแวดลอมของ
การรบ รับผิดชอบโดย ยศ.ทบ.
กลุมที่ ๒ (ร.ต. – ร.อ.) : ประวัติศาสตรการสงคราม ชีวประวัติผูนํา
ทางการทหารของโลก บทเรียนจากการรบ รับผิดชอบโดย ยศ.ทบ.
กลุมที่ ๓ (พ.ต. – พ.อ.) : ทฤษฎีการสงคราม/แผนการทัพ การวางแผน
การรบ ปฏิบัติการทางทหารในยุคใหม การบริหารจัดการกองทัพในอารยะประเทศ รับผิดชอบโดย
ยศ.ทบ. (รร.สธ.ทบ.)
กลุมที่ ๔ (พ.อ.(พ) ขึ้นไป) : ทฤษฎีการสงคราม/การอํานวยการยุทธ
ยุทธศาสตรชาติ เทคโนโลยีและเครื่องมือในการบริหารงานสมัยใหม รับผิดชอบโดย ยศ.ทบ. (วทบ.)
๒.๖.๔ ความรับผิดชอบของหนวย
๒.๖.๔.๑ หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละกลุมประชุมหนวยงานดาน
การศึกษาที่เกี่ยวของเพื่อคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสม เสนอใหคณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อความเปน
ทหารมืออาชีพ เพื่ออนุมัติการแปลและจัดพิมพ กลุมละ ๑ – ๒ เลม/ป ตามงบประมาณที่ไดรับการ
จัดสรร รวมทั้งนําเขาสูระบบ E-Book ของโครงการสงเสริมการอานซึ่งรับผิดชอบโดย ยศ.ทบ.
๒.๖.๔.๒ หนวยงานที่รับผิดชอบในแตละกลุมสามารถจัดกิจกรรม
ประกวดงานเขียนดานการทหารตามขอบเขตเนื้อหาที่รับผิดชอบ เพื่อคัดเลือกและนํามาใชในโครงการ
สงเสริมการอาน
๒.๖.๔.๓ ยศ.ทบ. และ นขต.ทบ. สงเสริมการแปลวรรณกรรมทาง
การทหารเพื่อนํามาเผยแพรในระบบ E-Book ของโครงการ
๒.๖.๔.๔ หนว ยดา นการศึก ษากํา หนดใหเ นื้อ หาของหนัง สือ ใน
โครงการ เปน สวนหนึ่งของวิชาในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ
แตละชั้นยศ
๒.๖.๔.๕ นขต.ทบ. นําเนื้อหาของหนังสือในโครงการเปนวิชาหนึ่งใน
การสอบเลื่อนฐานะในแตละชั้นยศ
๒.๖.๔.๖ กพ.ทบ. ดําเนินโครงการนํารอง โดยนําหนังสือตามเนื้อหา
ที่กําหนดจัดลงสูระบบ E-Book รวมถึงจัดทําระบบการเขาถึงใหกับกําลังพลของ ทบ. โดยเตรียมสงมอบ
ระบบให ยศ.ทบ. รับผิดชอบในหวงตอไป และอํานวยการให นขต.ทบ. สงเสริมการอานของกําลังพล
ตามโครงการ ฯ

-๔๒.๗ สปช.ทบ. ตรวจสอบและพิจารณาแลว การดําเนินการโครงการ ฯ ดังกลาว
เปนไปเพื่อใหกําลังพลทุกระดับของ ทบ. มีการพัฒนาความรูและประสบการณอยางตอเนื่อง แตเนื่องจาก
ทบ. ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ฯ ประจําป ๒๕๖๐ อยางจํากัด จึงใหเสนอความตองการงบประมาณ
จํานวน ๒,๑๓๐,๘๐๐ บาท ไวในแผนงานประจําปถัดไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๒
๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหกําลังพลของ ทบ. เกิดอุปนิสัยในการพัฒนา
ตนเองทั้งทางดานรางกายและความคิด ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมเพื่อเผชิญตอสถานการณ
ทางทหารภายใตบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันเปนการสรางกําลังพลของ ทบ. ใหมีความ
เปนทหารมืออาชีพ ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติโครงการ และเพื่อใหการดําเนินของคณะกรรมการสงเสริมการ
อานเพื่อความเปนทหารมืออาชีพ มีความสอดคลองกับตําแหนงหนาที่ซึ่งมีการปรับปรุงตามคําสั่ง ทบ.
ตามอางถึง ๔ จึงเห็นควรอนุมัติใหแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ ในคราวเดียวกัน
๔. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติโครงการ “การอานเพื่อความเปนทหารมืออาชีพ” ตามรายละเอียดในขอ ๑
๔.๒ ใหยกเลิกคําสั่งตามอางถึง ๓ และใหแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการอาน
เพื่อความเปนทหารมืออาชีพ ขึ้นบังคับใชทดแทนตามสิ่งที่สงมาดวย ๓
๔.๓ ให นขต.ทบ. ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
๔.๔ ให กพ.ทบ. ดําเนินโครงการนํารอง ตามขอ ๒.๖.๔.๖
๔.๕ ให สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณตามขอ ๒.๗ โดยให ยศ.ทบ. จัดสรรไวใน
แผนงานประจําป ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔
และลงนามในรางคําสั่ง ทบ. ฯ ที่แนบ (สําเนาคูฉบับ ๑, จริง ๑) ทั้งนี้ อยูในอํานาจของ ผบ.ทบ.
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