




(ร่าง) นโยบายเฉพาะ (ดา้นกำลังพล) การปฏิบัติงานของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
หน่วย กพ.ทบ. 

๑. การกำหนดความต้องการและการคัดสรรกำลังพล 
 ๑.๑ การจัดหาและบรรจุกำลังพลให้กับหน่วยต่าง ๆ ดำเนินการตามนโยบายจัดหาและบรรจุ

กำลังพล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และเพิ่มเติมให้กับหน่วยที่ได้รับอนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่าง ๆ 
เช่น หน่วยที่จัดตั้งใหม่, หน่วยที่มีการแปรสภาพหรือปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรากำลังพล และ
เตรียมการบริหารจัดการกำลังพลประเภทกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั ่วคราวและ
ข้าราชการพลเรือนกลาโหมที่จะปฏิบัตงิานใน ทบ. ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาระบบการคัดเลือกบคุคล
เข้าเป็นกำลังพลประเภทต่าง ๆ นักเรียนใน รร.ทหารและสถานศึกษาของ ทบ. ตลอดจน อส.ทพ. ให้มี
ความเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและได้กำลังพลที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ทบ. 

 ๑.๒ การพัฒนาและเพ่ิมมาตรการจูงใจในการเข้าเป็นทหารกองประจำการให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนา
ระบบทหารกองประจำการอาสาสมัครให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

๒. การใช้และการควบคุมกำลังพล 
 ๒.๑ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพลเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ให้มีความเป็นมาตรฐาน

ด้วยการใช้ระบบฐานข้อมูลกลาง และดำเนินการในรูปคณะกรรมการในทุกระดับเพื่อพิจารณากลั่นกรอง
กำลังพลในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลและการมีทัศนคติ
ที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้ได้กำลังพล
ที่มีความสามารถและมีจิตวิญญาณในการเป็น
ทหารอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำ
หน่วยหรือผู ้บังคับหน่วย รวมทั้งนายทหาร
และนายสิบปกครองที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียนทหารจากแหล่งผลิตต่าง ๆ ซึ่งถือว่า
เป็นกำลังพลต้นน้ำของ ทบ. ตลอดจนการ
บริหารจัดการ อส.ทพ. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ๒.๒ การพัฒนาระบบการวิเคราะห์งานของ ทบ. ทั้งหมายเลขความชำนาญการทางทหารและ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของทหารให้มีความทันสมัย เหมาะสม นำไปสู่การมีบุคลากรของ ทบ. ที่มีคุณสมบัติ 
มีขีดความสามารถและสมรรถนะตรงตามตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการจัดทำมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งสำหรับข้าราชการพลเรือนกลาโหมใน ทบ. และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของกำลังพลสำรอง
เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว เพ่ือรองรับการบริหารจัดการกำลังพลประเภทดังกล่าวในอนาคต 

 ๒.๓ การพัฒนาระบบการประเมินค่าการปฏิบัติงานของกำลังพลให้มีความเป็นมาตรฐานสากล 
เหมาะสมกับลักษณะและวัฒนธรรมองค์กรของ ทบ. โดยการประเมินค่าจะต้องสะท้อนข้อเท็จจริง               
มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินค่า สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณา
บำเหน็จประจำปี หรือประกอบการบริหารจัดการกำลังพลด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  

 ๒.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวกับงานด้านกำลังพลอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อขยายขีดความสามารถของระบบฐานข้อมูลกำลังพลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ระบบสารสนเทศมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ด้านกำลังพล เพื่อช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดสำเนา
เอกสารทางราชการ รวมถึงเป็นการจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนผู้บังคับบัญชาและอำนวยการด้านกำลังพล
ทุกระดับ  



๓. การพัฒนากำลังพล 
 ๓.๑ การพัฒนาความรู้ของกำลังพล ด้วยการส่งเสริมให้กำลังพล ศึกษา เรียนรู้ พัฒนา ทักษะ

หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่และตามสมรรถนะที่กำหนด รวมถึงยกระดับ
ความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อตนเอง ด้วยการศึกษาเพิ่มเติมใน รูปแบบ
หรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาเพิ่มเติมตามรูปแบบการจัดการศึกษาต่าง ๆ  ในระบบการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
การทดสอบความรู้ ฯลฯ กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ ตลอดจนการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างความเป็นทหารอาชีพ เป็นต้น  
โดย ทบ. ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะกำลังพลประเภท ครู อาจารย์            
ใน รร.เหล่าสายวิทยาการและสถานศึกษา ของ ทบ. ซึ่งถือว่าเป็นกำลังพลต้นแบบสำหรับกำลังพลทั้ง ทบ. 

 ๓.๒ การพัฒนาทักษะของกำลังพล ด้วยการสนับสนุนให้กำลังพลมีความสามารถ และชำนาญ
ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเอง และตำแหน่งหน้าที่อื ่นที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม         
ตามความจำเป็น ส่งเสริมและสนับสนุนกำลังพลทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการพัฒนา และยกระดับ
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้มีขีดความสามารถตามสมรรถนะในตำแหน่งหน้าที่ที่รบัผิดชอบ 
ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของกำลังพล ด้วยการกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการ
รักษาสุขภาพอนามัย การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย การแต่งกาย  ความรู ้สึกนึกคิด อารมณ์ และ
พฤติกรรมของกำลังพล เพื่อส่งผลให้เกิดความเชื่อมัน่ 
ศรัทธา และการยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

 ๓.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้กำลังพล 
โดยเฉพาะ นนร. และ นนส. มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ
ความรู้ความสามารถในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากทักษะ 
ความรู้ ในงานตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
คอมพิวเตอร ์และ   เทคโนโลย ีสารสนเทศ ฯลฯ             
ซึ่งจะช่วยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๓.๔ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ ผบ.หน่วยและกำลังพล ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง 
ตลอดจนส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง การทดสอบ

ความรู้ ผบ.หน่วย ทั้งความรู้ทั่วไปและภาษาอังกฤษ 
ให้มีการเตรียมตัวและดำเนินการทดสอบอย่างจริงจัง
เพื ่อเป็นการพัฒนากำลังพลได้อย่างเป็นรูปธรรม         
มากยิ่งขึ้น 

๓.๕ ส่งเสริมให้กำลังพลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา         
โดยให้หน่วยต้นสังกัดให้การสนับสนุนกำลังพลที่มี
ความสามารถทางด้านการกีฬา (ไม่ใช่นักกีฬาทีมชาต)ิ 
เข้าร่วมการฝึกซ้อมและแข่งขันเพื ่อสร้างชื ่อเสียง

ให้กับหน่วย และ ทบ. อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วย 
 ๓.๖  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รองรับยุทธศาสตรช์าติ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ ทบ. 
ให้กับกำลังพลใน ทบ. ให้มีการพัฒนาด้านจิตใจ การมีใจเป็นจิตอาสา ทำให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม

- ๒ - 



จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธำรงรักษาไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงาม และอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก   

๔. การอนุรักษ์กำลังพล 
 ๔.๑ ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหารอาชีพและทหารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มี

ความเสียสละ มีจิตอาสา และมีความจงรักภักดี พิทักษ์ ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อย่างสูงสุด ตามคำขวัญกองทัพบก “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” 

 ๔.๒ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยการดูแลด้านสิทธิประโยชน์ การบริการ และ
สวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัวในกรณีต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และบูรณาการงาน
ด้านสวัสดิการของหน่วยร่วมกับการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของกำลังพล โดยการสร้างรายได้เสริม ลด
รายจ่าย สร้างอาชีพเสริม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
ของกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรม เพื ่อให้เกิดดุลย
ภาพรวมระหว่างการปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัว อัน
ส ่งผลต ่อแรงจ ูงใจในการปฏิบ ัต ิงาน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น รวมถึงให้ความช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ซึ่งพ้นราชการที่พกิาร 
และครอบครัวกำลังพล ทบ. ที่พิการ โดยการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวดังกล่าว ได้ประกอบ
อาชีพ มีรายได้เพิ่มเติมจากเงินบำเหน็จบำนาญ หรือเงินเดือนที่ได้รับอยู่  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 ๔.๓  การให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ที ่ปฏิบัติงานดีเด่น ทั้งในสายงานปกติ และสายงานสนาม             
ทั้งในส่วนข้าราชการทหารและทหารกองประจำการ รวมถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามซึ่งหายเป็นปกติแล้ว และยังคงรับราชการอยู่ ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา
หรือดูงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาบำรุงขวัญ และเสริมสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับกำลังพลดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อประเทศชาติ ตลอดจน
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความรู้ และประสบการณ์ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน 

 ๔.๔ การควบคุม กวดขัน ความประพฤติ และวินัยของกำลังพล ด้วยการเน้นย้ำกำลังพลในการ
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด 
ห้ามกำลังพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การเป็นผู้มีอิทธิพล การลักขโมย การฉ้อโกงหรือการยักยอกทรัพย์สิน 
การประพฤติตนในทางชู้สาว และการใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่สร้างความเสียหายตอ่ทางราชการ รวมทั้งการ
กระทำผิดกฎหมายทุกประเภท ทั้งนี้ การลงทัณฑ์กำลังพลที่กระทำความผิดวินัยทหาร ต้องดำเนินการ
ในขอบเขตตามแบบธรรมเนียมทหารเท่านั้น 

 ๔.๕  การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพ่ือรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงานในสังกัด ทบ. และ
หน่วยงานในกำกับของ ทบ. แบบบูรณาการและพัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน 

 ๔.๖ การจัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติราชการสนามด้านกำลังพล (Fieldwork Operation 
System : FOS) เพื่อปรับปรุงระบบการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณของ ศปก.ทบ. และขยายผลการ
ดำเนินโครงการไปยัง ศปก.ทภ. และ ศปก.นสศ. รวมถึงการพัฒนาระบบการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
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ของหน่วยกำลังป้องกันชายแดน ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ตลอดจนการขอรับ             
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกำลังพลให้สามารถขอรับสิทธิได้อย่างถูกต้อง  

 ๔.๗ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติราชการ
และครอบครัว (ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ.) เป็นหน่วยงาน ศปก.ทบ. ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ เป็นต้นไป เพื่อให้
การดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสรมิเพิ่มรายไดแ้ก่กำลังพล ทบ. เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง มีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีว ิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(มาตรา ๓๕) ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล  

 ๔.๘ การคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ นขต.ทบ. 
โดยการคัดเล ือกบุคลากรดีเด ่น ท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงาน           
ในหน้าที่ด้วยความตั้งใจ มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
มีจริยธรรม มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม ปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กำลังพลทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ต่อไป 

 ๔.๙ การสำรวจข้อมูลกำลังพลและครอบครัวที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสรมิให้
มีความก้าวหน้าหรือพัฒนาศักยภาพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป 

๕. การพ้นราชการ 
 การพัฒนาระบบปลดถ่ายกำลังพล ด้วยการ

ประยุกต์จากแนวทางที่ได้จากการศึกษาดูงานใน
กองทัพมิตรประเทศให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจรงิ
ของ ทบ. รวมทั้งให้การดูแล ช่วยเหลือหรือการ
สนับสนุนต่าง ๆ ตามความจำเป็น ให้กับกำลังพล         
ที่ออกจากราชการทั้งจากการเกษียณอายุราชการ
ตามปกติ หรือการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
เพื่อให้กำลังพลดังกล่าวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ตามความเหมาะสม และสมควรแก่อัตภาพ 

๖. นโยบายการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 หน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องบรรจุกำลังพลเต็มตามอั ตราอนุมัติ           

โดยมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จริง และสามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้
ตลอดเวลา รวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับกำลังพล ให้ได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 

 
ตรวจถูกต้อง 

           พ.อ. 
         ( ประเสรฐิ  ข่าทิพย์พาที ) 
               ผอ.กอง กพ.ทบ. 
           ส.ค. ๖๒ 
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