นโยบายเฉพาะ (ด้ านกาลังพล) ของกองทัพบกประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒
๑. การกาหนดความต้องการและการคัดสรรกาลังพล
จัดหาและบรรจุกาลังพลให้กับหน่วยต่าง ๆ ดาเนินการตามนโยบายจัดหาและบรรจุกาลังพล
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และเพิ่มเติมให้กับหน่วยที่ได้รับอนุมัติในกรณีพิเศษต่าง ๆ เช่น หน่วยที่จัดตั้งใหม่,
หน่วยที่มีการแปรสภาพ หรือปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรากาลังพล และเตรียมการบริหารจัดการกาลังพล
ประเภทข้าราชการพลเรือนกลาโหม และกาลังพลสารองเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวที่จะปฏิบัติงานใน ทบ.
ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาระบบทหารกองประจาการอาสาสมัคร ระบบกาลังพลสารองอาสาสมัคร และระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกาลังพลประเภทต่าง ๆ ของ ทบ. ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและได้กาลังพลที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ทบ.
๒. การใช้และการควบคุมกาลังพล
๒.๑ การพัฒนาระบบการแต่งตั้งโยกย้าย
กาลังพลให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ให้มีความเป็นมาตรฐาน ด้วยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในทุกระดับเพื่อพิจารณากลั่นกรองกาลังพล
ในการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ โดยยึดถือหลักคุณธรรม
นิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการมีทัศนคติที่ดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้ได้ กาลังพลโดยเฉพาะผู้ที่ดารง
ตาแหน่งผู้นาหน่วยหรือผู้บังคับหน่วยที่ดีมีความสามารถ และ
มีจิตวิญญาณในการเป็นทหารอาชีพ
๒.๒ การพัฒนา ปรับปรุง ระบบการวิเคราะห์งานของ ทบ. ทั้งหมายเลขความชานาญการทางทหาร
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของทหาร ให้มี ความทันสมัย เหมาะสม นาไปสู่การมีบุคลากรของ ทบ. ที่มีคุณสมบัติ
มีขีดความสามารถ และสมรรถนะตรงตามตาแหน่ง และหน้า ที่รั บผิ ด ชอบ ตลอดจนการจัด ท ามาตรฐานก าหนด
ตาแหน่งสาหรับข้าราชการพลเรือนกลาโหมใน ทบ. เพื่อรองรับการบริหารจัดการกาลังพลประเภทนี้ในอนาคต
๒.๓ การพัฒนาระบบการประเมินค่าการปฏิบัติงานของกาลังพล ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล
เหมาะสมกับลักษณะและวัฒนธรรมองค์กรของ ทบ. โดยการประเมิน ต้องดาเนินการตามข้อเท็จจริงและยุติธรรม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ ทบ. กาหนด มีการให้คุณและให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ตามผลการประเมิน
รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกาลังพล เพื่อนามาช่วยในการประเมินค่าการปฏิบัติงานของ
กาลัง พล ยกระดับการบริหารจัดการกาลังพล รวมถึง งบประมาณการกาลังพล ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. การพัฒนากาลังพล
๓.๑ การพัฒนาความรู้ของกาลังพล ด้วยการ
ส่งเสริมให้กาลังพลมีการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ รวมถึงยกระดับความรู้ในด้านอื่น ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อตนเอง ด้วยการศึกษาเพิ่มเติม
ในรูปแบบหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาเพิ่มเติมตามรูปแบบการจัด
การศึกษาต่าง ๆ ในระบบการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
หรือการส่งกาลังพลเข้ารับการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน
การทดสอบวัดความรู้ ฯลฯ กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
การส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างความเป็นทหารอาชีพ เป็นต้น โดย ทบ. ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

-๒๓.๒ การพัฒนาทักษะของกาลังพล ด้วยการ
สนับสนุนให้กาลังพลมีความสามารถ และชานาญในการปฏิบัติงาน
ตามตาแหน่ง หน้าที่ ของตนเอง และตาแหน่ง หน้าที่อื่นที่ไ ด้รับ
มอบหมายเพิ่มเติมตามความจาเป็น ส่งเสริมและสนับสนุนกาลังพล
ทุกระดับให้มีจิตสานึกในการพัฒนา และยกระดับศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถตามสมรรถนะ
ในตาแหน่ง หน้าที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพและ
พฤติกรรมของกาลังพล ด้วยการกาหนดแนวทางหรือมาตรการ
ในการรักษาสุขภาพอนามัย การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย การแต่งกาย
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของกาลังพล เพื่อส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และการยอมรับจากบุคคลทั่วไป
๔. การอนุรักษ์กาลังพล
๔.๑ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้วยการดูแลด้านสิทธิประโยชน์ การบริการ และสวัสดิการ
ให้ กั บ กาลั ง พลและครอบครั ว ในกรณี ต่ า ง ๆ อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน รวดเร็ว และบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย
ร่วมกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกาลังพล โดยการสร้าง
รายได้เสริม ลดรายจ่าย สร้างอาชีพเสริม ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของกาลังพลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดดุลยภาพรวม
ระหว่างการปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัว อันส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น รวมถึงให้ความช่วยเหลือกาลังพล ทบ. ซึ่งพ้นราชการที่พิการ และครอบครัวกาลังพล ทบ. ที่พิการ โดยการ
ส่งเสริมให้กาลังพลและครอบครัวดังกล่าว ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มเติมจากเงินบาเหน็จบานาญ หรือเงินเดือนที่
ได้รับอยู่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
๔.๒ การให้รางวัลตอบแทนแก่ ผู้ที่ปฏิบัติง าน
ดีเด่น ทั้งในสายงานปกติ และสายงานสนาม ทั้งในส่วนข้าราชการทหาร
และทหารกองประจาการ รวมถึงกาลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามซึ่งหายเป็นปกติแล้ว และยังคงรับราชการอยู่
ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาบารุงขวัญ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับกาลังพลดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อ
ประเทศชาติ ตลอดจนเป็ น การสร้ า งขวั ญ กาลั ง ใจ ความรู้ และ
ประสบการณ์ ให้กับกาลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน
๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือหลักการต่าง ๆ ให้มีความ
ทันสมัย ทั้งสายงานปกติ และสายงานสนาม เพื่อให้กาลังพลได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม ครบถ้วน รวดเร็ว และ
ตรงตามความเป็นจริงของสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่กาลังพล เช่น การแก้ไขระเบียบ
บ.ท.ช. ให้เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อกาลังพลอย่างแท้จริง การพัฒนาขั้นตอนการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
หรือการพิจารณาเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ที่พึงได้รับ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงการประสานงานและเร่งรัดการดาเนินการ
ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพิจารณาให้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เป็นต้น

-๓๔.๔ การควบคุม กวดขัน ความประพฤติ และวินัยของกาลังพล ด้วยการเน้นย้ากาลังพลในการ
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ห้ามกาลังพล
เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดกฎหมายทุกประเภท รวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ และปัญหายาเสพติ ด
ทั้งนี้ การลงทัณฑ์กาลังพลที่กระทาความผิดวินัยทหาร ต้องดาเนินการในขอบเขตตามแบบธรรมเนียมทหารเท่านั้น
๔.๕ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร
กับคุณลักษณะผู้นาทางทหารให้กับกาลังพลทุกระดับ และทุกโอกาส
ที่สามารถกระทาได้ รวมถึงการปลูกฝัง ให้กาลังพลเป็นผู้มีกาลังกาย
และมีขวัญกาลังใจที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ ยึดมั่น
ในอุดมการณ์ความรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณของ
การเป็ น “ทหารอาชี พ ” มี เ กี ย รติ ย ศศั ก ดิ์ ศ รี ยึ ด มั่ น ในสายการ
บังคับบัญชา มีความสามัคคีรักหมู่คณะ และมีความพร้อมสาหรับ
การปฏิบัติภารกิจเพื่อพิทักษ์ ปกป้อง รักษาเอกราช อธิปไตย และ
สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยของประชาชน
๕. การพ้นราชการ
การพัฒนาระบบปลดถ่ายกาลังพล ด้วยการนาร่องจากการกาหนดแนวทางสร้างแรงจูงใจให้กับกาลัง
พลที่ตัดสินใจลาออกด้วยความสมัครใจ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกาหนดร่วมกับมาตรการต่าง ๆ ที่จาเป็น รองรับ
การเปลี่ยนชีวิตจากการเป็นทหารสู่พลเรือน โดยประยุกต์จากแนวทางที่ได้จากการศึกษาดูงานในกองทัพมิตรประเทศ
ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของ ทบ. รวมทั้งให้การดูแล ช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ ตามความจาเป็น
ให้กับกาลังพลที่ออกจากราชการทั้งจากการเกษียณอายุราชการตามปกติ หรือการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด
เพื่อให้กาลังพลดังกล่าวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ตามความเหมาะสม และสมควรแก่อัตภาพ
๖. นโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จัง หวั ดชายแดนภาคใต้ ต้องบรรจุกาลัง พลเต็มตามอั ตราอนุ มั ติ
โดยมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จริง และสามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา
รวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับกาลังพล ให้ได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว
ตรวจถูกต้อง
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