
 
 

 
นโยบายเฉพาะ (ด้านก าลังพล) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๑. การก าหนดความต้องการและการคัดสรรก าลังพล 
  จัดหาและบรรจุก าลังพลให้กับหน่วยต่าง ๆ ด าเนินการตามนโยบายจัดหาและบรรจุก าลังพล 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และเพิ่มเติมให้กับหน่วยท่ีได้รับอนุมัติในกรณีพิเศษต่าง ๆ เช่น หน่วยท่ีจัดต้ังใหม่, 
หน่วยท่ีมีการแปรสภาพ หรือปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราก าลังพล และเตรียมการบริหารจัดการก าลังพล
ประเภทข้าราชการพลเรือนกลาโหม และก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราวท่ีจะปฏิบัติงานใน ทบ.  
ในอนาคต รวมถึงการพัฒนาระบบทหารกองประจ าการอาสาสมัคร ระบบก าลังพลส ารองอาสาสมัคร และระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นก าลังพลประเภทต่าง ๆ ของ ทบ. ให้มีความเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและได้ก าลังพลท่ีมี
คุณภาพ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ทบ.   

 ๒. การใช้และการควบคุมก าลังพล 
  ๒.๑ การพัฒนาระบบการแต่งต้ังโยกย้าย 
ก าลังพลให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ให้มีความเป็นมาตรฐาน ด้วยการ 
แต่งต้ังคณะกรรมการในทุกระดับเพื่อพิจารณากล่ันกรองก าลังพล 
ในการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ โดยยึดถือหลักคุณธรรม  
นิติธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการมีทัศนคติท่ีดี 
ต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้ได้ก าลังพลโดยเฉพาะผู้ท่ีด ารง 
ต าแหน่งผู้น าหน่วยหรือผู้บังคับหน่วยท่ีดีมีความสามารถ และ 
มีจิตวิญญาณในการเป็นทหารอาชีพ 
  ๒.๒ การพัฒนา ปรับปรุง ระบบการวิเคราะห์งานของ ทบ. ท้ังหมายเลขความช านาญการทางทหาร
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของทหาร ให้มีความทันสมัย เหมาะสม น าไปสู่การมีบุคลากรของ ทบ. ท่ีมีคุณสมบัติ    
มีขีดความสามารถ และสมรรถนะตรงตามต าแหน่งและหน้าท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนการจัดท ามาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งส าหรับข้าราชการพลเรือนกลาโหมใน ทบ. เพื่อรองรับการบริหารจัดการก าลังพลประเภทนี้ในอนาคต 
  ๒.๓ การพัฒนาระบบการประเมินค่าการปฏิบัติงานของก าลังพล ให้มีความเป็นมาตรฐานสากล 
เหมาะสมกับลักษณะและวัฒนธรรมองค์กรของ ทบ. โดยการประเมิน ต้องด าเนินการตามข้อเท็จจริงและยุติธรรม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินท่ี ทบ. ก าหนด มีการให้คุณและให้โทษต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ตามผลการประเมิน 
รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังพล เพื่อน ามาช่วยในการประเมินค่าการปฏิบัติงานของ
ก าลังพล ยกระดับการบริหารจัดการก าลังพล รวมถึงงบประมาณการก าลังพล ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

 ๓. การพัฒนาก าลังพล 
  ๓.๑ การพัฒนาความรู้ของก าลังพล ด้วยการ 
ส่งเสริมให้ก าลังพลมีการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือมีประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ี รวมถึงยกระดับความรู้ในด้านอื่น ๆ   
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อตนเอง ด้วยการศึกษาเพิ่มเติม 
ในรูปแบบหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น การศึกษาเพิ่มเติมตามรูปแบบการจัด 
การศึกษาต่าง  ๆในระบบการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
หรือการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
การทดสอบวัดความรู้ ฯลฯ กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ และเอกชน ท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจน 
การส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างความเป็นทหารอาชีพ เป็นต้น  โดย ทบ. ใหก้ารสนับสนุนในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  
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  ๓.๒ การพัฒนาทักษะของก าลังพล ด้วยการ 
สนับสนุนให้ก าลังพลมีความสามารถ และช านาญในการปฏิบัติงาน 
ตามต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง และต าแหน่งหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับ 
มอบหมายเพิ่มเติมตามความจ าเปน็ ส่งเสริมและสนับสนุนก าลังพล 
ทุกระดับให้มีจิตส านึกในการพัฒนา และยกระดับศักยภาพของ 
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถตามสมรรถนะ  
ในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพและ 
พฤติกรรมของก าลังพล ด้วยการก าหนดแนวทางหรือมาตรการ 
ในการรักษาสุขภาพอนามัย การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย การแต่งกาย 
ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของก าลังพล เพื่อส่งผลให้เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา และการยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

 ๔. การอนุรักษ์ก าลังพล 
  ๔.๑ การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ด้วยการดูแลด้านสิทธิประโยชน์ การบริการ และสวัสดิการ 
ให้กับก าลังพลและครอบครัวในกรณีต่าง ๆ อย่างถูกต้อง  
ครบถ้วน รวดเร็ว และบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย 
ร่วมกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของก าลังพล โดยการสร้าง  
รายได้เสริม ลดรายจ่าย สร้างอาชีพเสริม ตลอดจนพัฒนา  
ศักยภาพของก าลังพลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดดุลยภาพรวม 
ระหว่างการปฏิบัติงานและชีวิตส่วนตัว อันส่งผลต่อแรงจูงใจ 
ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ให้สูงขึ้น รวมถึงให้ความช่วยเหลือก าลังพล ทบ. ซึ่งพ้นราชการท่ีพิการ และครอบครัวก าลังพล ทบ. ท่ีพิการ โดยการ
ส่งเสริมให้ก าลังพลและครอบครัวดังกล่าว ได้ประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มเติมจากเงินบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินเดือนท่ี
ได้รับอยู่ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  ๔.๒ การให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ท่ีปฏิบัติงาน  
ดีเด่น ท้ังในสายงานปกติ และสายงานสนาม ท้ังในส่วนข้าราชการทหาร 
และทหารกองประจ าการ รวมถึงก าลังพลท่ีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการสนามซึ่งหายเป็นปกติแล้ว และยังคงรับราชการอยู ่
ได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาหรือดูงาน ท้ังภายในประเทศ และ 
ต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาบ ารุงขวัญ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ 
ให้กับก าลังพลดังกล่าว ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท เสียสละเพื่อ 
ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ ความรู้ และ 
ประสบการณ์ ให้กับก าลังพลท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในปัจจุบัน 
  ๔.๓ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง หรือหลักการต่าง ๆ ให้มีความ
ทันสมัย ท้ังสายงานปกติ และสายงานสนาม เพื่อให้ก าลังพลได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสม ครบถ้วน รวดเร็ว และ
ตรงตามความเป็นจริงของสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ก าลังพล เช่น การแก้ไขระเบียบ 
บ.ท.ช. ให้เหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อก าลังพลอย่างแท้จริง การพัฒนาขั้นตอนการรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ 
หรือการพิจารณาเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ท่ีพึงได้รับ ท่ีถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงการประสานงานและเร่งรัดการด าเนินการ
ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพิจารณาให้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ เป็นต้น 
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  ๔.๔ การควบคุม กวดขัน ความประพฤติ และวินัยของก าลังพล ด้วยการเน้นย้ าก าลังพลในการ
ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด ห้ามก าลังพล
เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดกฎหมายทุกประเภท รวมถึงการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ และปัญหายาเสพติด 
ท้ังนี้ การลงทัณฑ์ก าลังพลท่ีกระท าความผิดวินัยทหาร ต้องด าเนินการในขอบเขตตามแบบธรรมเนียมทหารเท่านั้น 
  ๔.๕ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร 
กับคุณลักษณะผู้น าทางทหารให้กับก าลังพลทุกระดับ และทุกโอกาส 
ท่ีสามารถกระท าได้ รวมถึงการปลูกฝังให้ก าลังพลเป็นผู้มีก าลังกาย 
และมีขวัญก าลังใจท่ีเข้มแขง็ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ ยึดมั่น 
ในอุดมการณ์ความรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณของ 
การเป็น “ทหารอาชีพ” มีเกียรติยศศักด์ิศรี ยึดมั่นในสายการ 
บังคับบัญชา มีความสามัคคีรักหมู่คณะ และมีความพร้อมส าหรับ 
การปฏิบัติภารกิจเพื่อพิทักษ์ ปกป้อง รักษาเอกราช อธิปไตย และ 
สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยของประชาชน   

 ๕. การพ้นราชการ 
  การพัฒนาระบบปลดถ่ายก าลังพล ด้วยการน าร่องจากการก าหนดแนวทางสร้างแรงจูงใจให้กับก าลัง
พลท่ีตัดสินใจลาออกด้วยความสมัครใจ หรือเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดร่วมกับมาตรการต่าง ๆ ท่ีจ าเป็น รองรับ
การเปล่ียนชีวิตจากการเป็นทหารสู่พลเรือน โดยประยุกต์จากแนวทางท่ีได้จากการศึกษาดูงานในกองทัพมิตรประเทศ    
ให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของ ทบ. รวมท้ังให้การดูแล ช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ ตามความจ าเป็น 
ให้กับก าลังพลท่ีออกจากราชการท้ังจากการเกษียณอายุราชการตามปกติ หรือการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด
เพื่อให้ก าลังพลดังกล่าวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ตามความเหมาะสม และสมควรแก่อัตภาพ 

 ๖. นโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  หน่วยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องบรรจุก าลังพลเต็มตามอัตราอนุมัติ           
โดยมาปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้จริง และสามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องได้ตลอดเวลา 
รวมถึงการดูแลสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับก าลังพล ให้ได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว 

 
ตรวจถูกต้อง 

              พ.อ. 
     (ประเสริฐ  ข่าทิพย์พาที) 
          ผอ.กอง กพ.ทบ. 
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