
- บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      สผพ.กพ.ทบ.   (กองการเตรยีมพลฯ   โทร.ทบ. ๙๗๑๓๘, ๙๗๑๔๕)                   . 
ที ่       กห ๐๔๐๑.๒/ ๒๙๕                                 วันที ่     ๑๗     พ.ย. ๖๔                                     .               
เรื่อง  ขออนุมตันิโยบายการปฏบิัตงิานของ ผบ.ทบ. ป ี๒๕๖๕ (เพ่ิมเตมิ)  

เรียน    จก.กพ.ทบ. (ผ่าน รอง จก.กพ.ทบ.) 

อ้างถงึ ๑. นโยบายการปฏิบัตงิานของ พล.อ. ณรงค์พันธ ์จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. 
 ๒. สำเนาหนงัสือ กพ.ทบ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๑/๔๓๙ ลง ๒๐ ต.ค. ๖๔  

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาหนังสือ ยก.ทบ. ลับ ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๔๐๓/๑๗๐๕ ลง ๒๙ ต.ค. ๖๔ 

 ๑. ผบ.ทบ. กรุณาอนุมัตินโยบายการปฏิบัตงิานของ ผบ.ทบ. ปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) เพื่อให้
ทุกหน่วยรับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในส่วนของ กพ.ทบ. มีนโยบายที่เกี่ยวข้องตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยดังนี้ 
  ๑.๑ การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ โดยปรับปรุงวิธีการสมัครสอบ
การคัดเลือก การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นกำลังพลประเภทต่าง ๆ ให้เป็นระบบแบบรวมการ  
ในรูปแบบ One Stop Sevice โดยใช้ระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http:/recruitment.rta.mi.th 
หรือ http://สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก.rta.mi.th เพื่อให้ได้กำลังพลที่มีความสมัครใจ มีความเสียสละ
และมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานใน ทบ. (สผพ.กพ.ทบ.(กองการเตรียมพลฯ) : กำกับดูแล ติดตาม 
ประสานงาน, สพบ.กพ.ทบ. (กองจัดการฯ) : ดำเนินการฯ) 
  ๑.๒ การปรับลดการบรรจุทหารกองประจำการ เพ่ือให้ยอดบรรจุจริง ลดลงร้อยละ ๑๐
หรือประมาณ ๑๒,๐๐๐ อัตรา ในเดือน พ.ย. ๖๖ รวมทั้งจัดทำแผนปรับลดในห้วงตอ่ไป ให้สอดคล้องกับ
สถานภาพประชากรของประเทศ และความจำเป็นของแต่ละหน่วย โดยไม่กระทบต่อระดับความพร้อมรบ
และความพร้อมในการปฏิบัติการของหน่วย (สผพ.กพ.ทบ.(กองการเตรียมพลฯ)) 
  ๑.๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ โดยกำหนดแนวทางในการปรับปรุง
ระเบียบปฏิบัติประจำ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลความเป็นอยู่ขอ งทหารกองประจำการ 
ในห้วงรับราชการ รวมทั้งการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมในด้านวิชาการ ควบคู่กับการเสริมทักษะ
สำหรับการสร้างานและอาชีพ รองรับเมื่อปลดประจำการไปแล้ว (สปบ.กพ.ทบ.(กองบริการกำลังพลฯ) : 
แนวทางดูแลความเป็นอยู่และการเสริมทักษะฯ, สพบ.กพ.ทบ.(กองการศึกษาฯ) : การศึกษาเพิ่มเติมฯ, 
ยศ.ทบ. ปรับปรุง รปจ. และขออนุมัติใช้ รปจ. ตามสายงานต่อไป ตามอ้างถึง ๒) 
  ๑.๔ การปรับปรุงแนวทางการดำเนินการและแก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับการบริหารจัดการกำลังพลในภาพรวม เช่น การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิลำเนาทหาร เพื่อให้ทหารกองเกินสามารถเข้ารับตรวจเลือกในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในปัจจบุัน 
หรือประกอบอาชีพอยู่ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทหารกองเกินและลดปัญหาด้านธุรการอื่น ๆ  
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ที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญ ทำให้มีการสมัครใจร้องขอเข้าประจำการในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
รวมทั้งการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่บิดาหรือมารดา 
หรือทั้งบิดาและมารดามิได้มีสัญชาติไทย มีโอกาสเข้ามารับราชการใน ทบ. เป็นต้น (สผพ.กพ.ทบ.  
(กองการเตรียมพลฯ) : การเข้ารับการตรวจเลือกฯ, สพบ.กพ.ทบ. : ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ การเข้า
รับราชการใน ทบ. (กองจัดการฯ ในส่วนของบุคคลพลเรือน) และ (กองการศึกษาฯ ในส่วนของนักเรยีน
ในสถานศึกษาของ ทบ.)) 
   ๑.๕ การปรับสัดส่วนจำนวนทหารหญิงเพิ ่มขึ ้น โดยพิจารณาในตำแหน่งที่
เหมาะสมกับคุณสมบัติ ขีดความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน (สผพ.กพ.ทบ. (กองการเตรียมพลฯ) :  
การปรับสัดส่วนทหารหญิงฯ, สพบ.กพ.ทบ. (กองจัดการฯ) : พิจารณาตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติฯ ) 
   ๑.๖ การพัฒนาระบบกำลังสำรอง ภายใต้ พ.ร.บ. กำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา ๒๔ การเรียกกำลังพลสำรองเข้าปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของ กห. ในการปฏิบัติภารกิจ 
ท่ีต้องใช้ความรู้ ความเชี ่ยวชาญเป็นการเฉพาะ หรือเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จากภัยพิบัติตามกฎหมายวา่ดว้ยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย (สผพ.กพ.ทบ. (กองการเตรียมพลฯ)) 
   ๑.๗ พัฒนาและปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการสอบและคัดเลือกกำลังพล 
เข้ารับการศึกษา/ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งแนวทาง  
การรับราชการของกำลังพลดังกล่าวเมื่อจบภารกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ทบ.  (สพบ.กพ.ทบ.  
(กองการศึกษาฯ) : กำกับดูแลการสอบและคัดเลือกกำลังพลเข้ารับการศึกษาทางพลเรือนในต่างประเทศ 
โดย ยศ.ทบ. และสถานศึกษาของ ทบ. เป็นผู้ดำเนินการ, สพบ.กพ.ทบ. (กองจัดการฯ) : แนวทางการ 
รับราชการในภาพรวม ) 
  ๑.๘ ให้คณะทำงานของ ทบ. ที่ได้รับการแตง่ตัง้ดำเนนิการขับเคลือ่นในเรือ่งสำคญั ดังนี ้
    ๑.๘.๑ การพัฒนาและปรบัปรุงระบบการตรวจคุณภาพชีวิตกำลังพล ให้สามารถ
แก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพชีวิตกำลังพลได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่พักอาศัยของกำลังพล
ชั้นผู้น้อย เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล (สปบ.กพ.ทบ. (กองบริการกำลังพลฯ) : กำกับดูแล ติดตาม) 
    ๑.๘.๒ ติดตาม ตรวจสอบโครงการบ้านพักของ ทบ. ทุกโครงการ รวมถึง
บ้านธนารักษ์ และบ้านสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของกำลังพลที่เข้าร่วม
โครงการ หากตรวจพบโครงการใดมีปัญหา หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาให้รายงาน ทบ. เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่อไป (สปบ.กพ.ทบ. (กองบริการกำลังพลฯ) : กำกับดูแล ติดตาม) 
 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ ผบ.ทบ. ได ้กร ุณามอบนโยบายการปฏิบ ัต ิงานของ ผบ.ทบ. (ป ี ๒๕๖๔) 
รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ โดยกำหนดเจตนารมณ์ในการปฏิบัติงานให้ส่วนราชการของ ทบ. และกำลังพลทุก
นาย ต้องยึดถือแนวความคิดในการปฏิบัติงาน ๓ ประการ คือ “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษา
แผ่นดิน” รวมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในภาพรวม ประกอบด้วย 
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    ๒.๑.๑ ปี ๒๕๖๔ : มุ่งเน้นการจัดระเบียบงานในด้านต่าง ๆ  กำหนด หลักการ และ
แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย ผบ.ทบ. ให้มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒.๑.๒ ปี ๒๕๖๕ : ดำเนินตามแผน หลักการ และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย 
ผบ.ทบ. เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ 
    ๒.๑.๓ ปี ๒๕๖๖ : นำบทเรียนการปฏิบัติที่ผ่านมา ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
แนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนให้กับ  ทบ.  
ในทุก ๆ ด้าน 
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้กรุณาอนุมัติหลักการ ในการให้ ยศ.ทบ. ปรับปรุง รปจ. ของหน่วย 
เพ่ือให้ทหารกองประจำการได้รับการพัฒนาความสามารถ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้ามารับราชการ 
ตามอ้างถึง ๒ 
 ๓. สผพ.กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่านโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. ปี ๒๕๖๕ 
(เพิ่มเติม) เป็นการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี ๒๕๖๔ ตามนโยบาย
การปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. ตามอ้างถึง ๑ รวมทั้งนโยบายฯ (เพิ่มเติม) ตามข้อ ๑ มีนโยบายฯ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านกำลังพล ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลสิทธิของข้าราชการชั้นผู้น้อย และการพัฒนางานด้านกำลังพล 
ในด้านต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ นขต.กพ.ทบ.,  
นขต.สำนักฯ กพ.ทบ. และส่วนกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ. รับทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ กรุณารับทราบ นโยบายการปฏิบัติงานของ ผบ.ทบ. ปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) และ
อนุมัติมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายฯ ตามข้อ ๑ 
  ๔.๒ สำเนาให้ นขต.กพ.ทบ., นขต.สำนักฯ กพ.ทบ. และส่วนกำลังพล ฝกพ.ศปก.ทบ. 
ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔ 
 
 
    พล.ต. เกรียงไกร ปราสาฑสุวรรณ  
                                                                       ผอ.สผพ.กพ.ทบ. 
 


