นโยบายเฉพาะ
สำหรับในปี งบประมำณ ๒๕๕๔ เจ้ำกรมสวัสดิกำรทหำรบก ยังคงต้องกำรให้หน่วยขึ้นตรง
กรม
สวัสดิกำรทหำรบก และกองดุริยำงค์ทหำรบก ดำรงกำรดำเนินงำนจำกแผนงำนในปี งบประมำณ ๒๕๕๓ ที่ผกู พัน
ทั้งนี้เพื่อให้กำรพัฒนำกรมสวัสดิกำรทหำรบกเกิดควำมต่อเนื่ อง สอดคล้องตำมกรอบระยะเวลำที่กำหนด
โดยได้กำหนดนโยบำยเฉพำะด้ำน ประจำปี งบประมำณ๒๕๕๔ ไว้ดงั นี้
๑. ด้ านกาลังพล :
๑.๑ ดำเนินกำรบรรจุกำลังพลให้สอดคล้องกับแผน คำสั่ง และนโยบำยของกองทัพบก
กำรบรรจุ และแต่งตั้งกำลังพลในตำแหน่งต่ำงๆ ให้มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ในกำรปฏิบตั ิงำน บนพื้นฐำนของ
หลักธรรมำภิบำล โดยดำเนิ นกำรด้วยควำมบริ สุทธิ์ ยุติธรรม โปร่ งใส และหลักคุณธรรม ตลอดจนกำหนด
แนวทำงควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในกำรับรำชกำรของกำลังพลทุกชั้นยศอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้เกิดแรงจูงในและ
ควำมกระตือรื อร้นในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
๑.๒ ควบคุ ม อัต รำอนุ ม ัติ บ รรจุ ข องหน่ ว ย ให้ เ ป็ นไปตำมกรอบที่ ก ำหนด โดยพิ จ ำรณำ
ปรับอัตรำที่เปิ ดบรรจุให้เหมำะสมสอดคล้องกับกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง ตำมภำรกิจของแต่ละหน่วย
๑.๓ กำหนดมำตรกำรควบคุมกำลังพลในตำแหน่งประจำหน่วย และกำลังพลในตำแหน่งอื่นที่มำ
ช่วยรำชกำรในหน่วย โดยกำรมอบหมำยงำน กำรควบคุมควำมประพฤติระเบียบวินยั ตลอดจนกำรดำเนินกำร
ในเรื่ องบำเหน็จควำมชอบ กำรลงทัณฑ์และกำรลำให้เป็ นไปตำมระเบียบของกองทัพบกโดยเคร่ งครัด
๑.๔ กำรพัฒนำกำลังพลเป็ นเรื่ องสำคัญของผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับ โดยจะต้องมุ่งเน้นกำร
ปลูกฝังอุดมกำรณ์ให้กบั กำลังพลทุกนำย
๑.๕ พัฒนำและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำร
ปฏิบตั ิงำน
๑.๖ กำรปกครองกำลังพลต้องยึดถือกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแบบธรรมเนียม
ของทหำรเป็ นหลัก กำรให้บำเหน็จตอบแทนควำมดีควำมชอบ และลงทัณฑ์แก่กำลังพล ต้องเป็ นไปด้วย
ควำมบริ สุทธิ์ ยุตธรรม ถูกต้องชัดเจน รวดเร็ ว
๑.๗ ให้ทุกหน่วยประเมินค่ำกำรปฏิบตั ิงำนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ ตำมข้อเท็จจริ งและ
ยุติธรรม แล้วนำผลที่ได้ไปใช้ในกำรบริ หำรจัดกำรกำลังพล ให้มีประสิ ทธิ ภำพเป็ นรู ปธรรม
๑.๘ กำกับดูแลสิ ทธิ ของกำลังพลให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย โดยเฉพำะในด้ำนงบประมำณ
ที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลทุกนำย โดยเร่ งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมสิ ทธิ ที่ได้รับมอบให้ทนั ตำมห้วงระยะเวลำ
โดยเฉพำะกำรสร้ำงขวัญ และกำลังใจของกำลังพลชั้นผูน้ อ้ ยถือเป็ นหน้ำที่ของผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับ
๑.๙ ให้ทุกหน่วยร่ วมดำเนินกำรป้ องกัน และแก้ไขปั ญหำยำเสพติดในหน่วยทหำรให้หมดสิ้ น

และยัง่ ยืน โดยถือว่ำปั ญหำยำเสพติดเป็ นปั ญหำที่มีผลกระทบต่อกำลังพลและครอบครัว ทั้งนี้ให้มุง่ เน้นกำร
ป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของยำเสพติดในหน่วยทหำร กำรสร้ำงภูมิคุม้ กันให้กบั กำลังพลและครอบครัว กำร
บำบัดรักษำและฟื้ นฟูสมรรถภำพผูต้ ิดยำเสพติด ซึ่ งเป็ นกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบ และกำร
ติดตำม ค้นหำข้อมูล ข่ำวสำร รวมทั้งกำรดำเนินกำรต่อกำลังพล ครอบครัว หรื อบุคคลพลเรื อนในหน่วยทหำรที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับยำเสพติด
๑.๑๐ ให้ผบู ้ งั คับบัญชำทุกระดับชั้น ประพฤติตนเป็ นตัวอย่ำงที่ดี ปกครองดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชำด้วย
ควำมเป็ นธรรม ปลูกฝังให้มีควำมเสี ยสละต่อส่ วนรวม มีจิตสำนึก และควำมกระตือรื อร้นในกำรปฏิบตั ิงำน
๑.๑๑ จัดให้มีกิจกำรสวัสดิกำรและสหกรณ์ของหน่วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นสวัสดิกำร
ช่วยเหลืออำนวยควำมสะดวก ในกำรดำรงชีวติ และกำรปฏิบตั ิงำน
๒. ด้ านการข่ าว :
๒.๑ จัดระบบรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสำร และสถำนที่ ให้ถูกต้อง ตำมระเบียบ ว่ำ
ด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ.
๒๕๔๔

๒.๒ ปลูกจิตสำนึกด้ำนกำรข่ำวให้กบั กำลังพลของหน่วยในกำรต่อต้ำนข่ำวกรอง ซึ่ ง
ต้อง
กระทำทั้งเชิงรุ กและเชิงรับ โดยเน้นให้กำลังพลได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ โดยเฉพำะกำรปฏิบตั ิงำน
เชิงรับ
๒.๓ เสริ มสร้ำงเครื อข่ำยงำนด้ำนข่ำวกรองให้เป็ นรู ปธรรม ทั้งเครื อข่ำยภำคประชำชน
พลทหำรกองประจำกำร ทหำรกองหนุน เพื่อให้สำมำรถรำยงำนข่ำวสำร และแจ้งเตือน สนับสนุนกำร
แก้ไขปั ญหำควำมไม่สงบเรี ยบร้อยภำยในประเทศได้

๓. ด้ านยุทธการ :
๓.๑ ยึดถือกรอบตำมแนวทำง และเป้ ำหมำยในกำรพัฒนำกองทัพตำมแผนพัฒนำกองทัพบก ปี
๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ และแผนแม่บทกำรพัฒนำหน่วย/เหล่ำสำยวิทยำกำรปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ที่ได้อนุมตั ิหลักกำร
ไว้แล้ว และปรับกลยุทธ์ กิจกรรมหลัก เป้ ำหมำย และตัวชี้วดั ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรดำเนิ นกำรในปี
๒๕๕๔ และกำรปรับปรุ งแผนพัฒนำกองทัพบกในระยะต่อไป
๓.๒ กำรดำเนินกำรจัดทำอัตรำข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรื อนในส่ วนของกรมสวัสดิกำรทหำรบก
ที่ตอ้ งดำเนินกำรตำมอนุมตั ิของกองทัพบก
๓.๓ พัฒนำรักษำขวัญ กำกับดูแลด้ำนสิ ทธิ กำลังพล สวัสดิกำร และกำรบริ กำรด้ำนต่ำงๆ ให้กบั
กำลังพลและครอบครัว สำมำรถดำรงชีพอยูไ่ ด้อย่ำงมีเกียรติ สมศักดิ์ศรี ตำมนโยบำยกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริ ม
อุดมกำรณ์ทหำรของกองทัพบก
๓.๔ กำรตรวจเยีย่ มงำนด้ำนสวัสดิกำรหน่วยทหำรในส่ วนภูมิภำค และกำรบรรยำยงำนด้ำน
สวัสดิกำรและสิ ทธิ กำลังพลให้กบั นักเรี ยนที่จะสำเร็ จกำรศึกษำ กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิให้หน่วยและกำลังพล
ได้รับประโยชน์สูงสุ ด
๓.๕ กำกับดูแลโรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ให้เป็ นไปตำมนโยบำยของกองทัพบก
๓.๖ เสริ มสร้ำงวัฒนธรรมแห่งกำรเรี ยนรู ้ขององค์กร ตำมแนวทำงกำรเรี ยนรู ้ตลอดชี วติ
กำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนภำยในหน่วย(Unit School) ตลอดจนนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรจัดทำ
ฐำนข้อมูลควำมรู ้ และเชื่อมโยงเครื อข่ำยกำรเรี ยนรู ้ระหว่ำงหน่วยงำน ทั้งภำยในและภำยนอก
๓.๗ กำรคัดเลือกกำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำและใช้ประโยชน์จำกผูท้ ี่สำเร็ จกำรศึกษำ ต้องให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่หน่วย
๓.๘ ส่ งเสริ มให้กำลังพลมีกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรมในหลักสู ตรต่ำงๆ ทั้ง
ทำงทหำร และพลเรื อน
๓.๙ ปรับปรุ ง และพัฒนำหลักสู ตรกำรเรี ยนกำรสอนของ กรมสวัสดิกำรทหำรบก ให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ปรำกฏผลเป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว
๓.๑๐ ประสำนควำมร่ วมมือกับส่ วนรำชกำรพลเรื อนและองค์กรเอกชน ตลอดจนประชำชน
ทัว่ ไป เพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรแก้ไขปั ญหำด้ำนควำมมัน่ คงของชำติในทุกพื้นที่ต้ งั แต่ภำวะปกติ
๓.๑๑ ให้ทุกหน่วยตระหนักและให้ควำมสำคัญต่อกำรบันทึก/รำยงำน และรวบรวมจัดทำเป็ น
บทเรี ยนของกำรปฏิบตั ิกำรในทุกภำรกิจที่ได้รับมอบ
๔. ด้ านการส่ งกาลังบารุ ง :

๔.๑ พัฒนำและปรับปรุ งระบบกำรส่ งกำลังบำรุ งของหน่วยให้เป็ นไปตำมระเบียบ คำสั่งคำ
ชี้แจง และอนุมตั ิหลักกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรส่ งกำลังบำรุ ง รวมทั้ง ระเบียบปฏิบตั ิประจำที่เกี่ยวข้อง
ให้มีควำมทันสมัย และง่ำยต่อกำรปฏิบตั ิ
๔.๒ นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกิจกำรด้ำนกำรส่ งกำลังบำรุ งอย่ำงเหมำะสม
๔.๓ กำรกำหนดควำมต้องกำร และเร่ งรัดดำเนินกำรจัดหำให้ตรงกับควำมต้องกำรของหน่วย
และสอดคล้องกับนโยบำยที่กำหนด
๔.๔ ให้เร่ งรัดกำรจัดซื้ อ จัดจ้ำงให้เป็ นไปตำมแผนงำนประจำปี สำหรับกำรเสนอควำมต้องกำร
เพิ่มเติมของหน่วยระหว่ำงปี ให้พิจำรณำเฉพำะรำยกำรที่มีควำมจำเป็ น เร่ งด่วนที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตั ิภำรกิจ
ของหน่วยอย่ำงแท้จริ ง
๔.๕ ให้หน่วยดำเนิ นกำรสำรวจตรวจสิ่ งอุปกรณ์ในควำมรับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
ทรำบสถำนภำพที่แท้จริ ง รวมทั้งกวดขันกำรรำยงำนสถำนภำพสิ่ งอุปกรณ์ตำมวงรอบที่กำหนด
๔.๖ เร่ งรัดและดำเนิ นกำรซ่อมแซมปรับปรุ งอำคำรบ้ำนพักอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ โดยเฉพำะอำคำรที่พกั ของกำลังพลชั้นผูน้ อ้ ย ตำมสถำนภำพด้ำนงบประมำณ รวมทั้งจัดทำระบบ
สำธำรณูปโภคให้ได้มำตรฐำน
๔.๗ กำหนดมำตรกำรใช้สิ่งอุปกรณ์ของทำงรำชกำรอย่ำงประหยัด อำทิ เช่น ครุ ภณ
ั ฑ์ และ
วัสดุสำนักงำน โดยใช้เท่ำที่จำเป็ นและให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
๔.๘ กำหนดมำตรกำรในกำรใช้พลังงำน เช่น กำหนดห้วงเวลำในกำรเปิ ด – ปิ ด หลอดไฟฟ้ ำให้
แสงสว่ำง และเครื่ องปรับอำกำศ เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย
๔.๙ กำหนดมำตรกำรกำรใช้น้ ำประปำอย่ำงประหยัด โดยให้ควำมสำคัญต่อกำรกวดขันและ
ตรวจสอบ กำรใช้น้ ำประปำของหน่วยตลอดจนอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรซ่อมแซมแก้ท่อประปำ
ที่แตกรั่ว วำล์วปิ ด – เปิ ดที่รั่วซึ ม และเครื่ องสุ ขภัณฑ์

๔.๑๐ ใช้ยำนพำหนะของหน่วยเท่ำที่จำเป็ น เพื่อลดกำรใช้ สป.๓ โดยใช้กำรติดต่อ
ประสำนงำน
ทำงโทรศัพท์เป็ นหลัก
๕. ด้ านกิจการพลเรือน

๕.๑ จัดกิจกรรมและสนับสนุ นกำรจัดกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงควำมจงรักภักดี กำร
เทิดทูนและกำรพิทกั ษ์รักษำไว้ซ่ ึงสถำบันพระมหำกษัตริ ย ์ อันเป็ นสถำบันหลักของชำติในทุกโอกำสอย่ำงเต็มขีด
ควำมสำมำรถ
๕.๒ ร่ วมกับทุกภำคส่ วน ดำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้ำงกระแสควำมรักควำม
สมำนฉันท์ และมีอุดมกำรณ์รักชำติให้เกิดขึ้นทั้งในส่ วนของกำลังพล ครอบครัว ส่ วนรำชกำรพลเรื อน
ภำคเอกชน และประชำชนทัว่ ไป
๕.๓ ดำเนิ นกำรประชำสัมพันธ์ เพื่อเร่ งสร้ำงภำพลักษณ์ในเชิงบวก ของกรมสวัสดิกำร
ทหำรบก
๕.๔ สนับสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข ตำม
นโยบำยกำรวำงตัวเป็ นกลำงทำงกำรเมือง และพร้อมให้กำรสนับสนุนแก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในทุกระดับ
รวมทั้งรณรงค์ให้กำลังพลและครอบครัว ไปใช้สิทธิ เลือกตั้งให้มำกที่สุดตำมวิถีแห่งระบอบประชำธิ ปไตย
๕.๕ พัฒนำศักยภำพทั้งด้ำนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ให้มีควำมพร้อมในกำรป้ องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนกำรช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ ตั้งแต่ยำมปกติ รวมทั้งบูรณำกำรกำรวำงแผน และ
ประสำนควำมร่ วมมือกับทุกภำคส่ วน
๕.๖ ดำเนินกำรกิจกรรมในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยเฉพำะกลุ่มเด็กเยำวชน ด้วยกำร
มุ่งเน้นทำงด้ำนกำรอบรม ส่ งเสริ มคุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนกำรเสริ มสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ
๕.๗ สนับสนุ นกำรแก้ไขปั ญหำสังคม ตำมนโยบำยของรัฐบำล และหน่วยเหนื อโดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ กำรแก้ไขปั ญหำยำเสพติด
๕.๘ ดำเนินกำรช่วยเหลือถวำยปั จจัยถวำยตำมควำมเหมำะสม ในเทศกำลเข้ำพรรษำและ
ออกพรรษำ
ตำมอนุมตั ิผบู้ ญั ชำกำรทหำรบกให้กรมสวัสดิกำรทหำรบกมีส่วนร่ วมรับผิดชอบดูแลพระสงฆ์
สำมเณรในพื้นที่จงั หวัดชำยแดนภำคใต้
๖. ด้ านงบประมาณ
๖.๑ กำรพัฒ นำระบบรำชกำรของกรมสวัส ดิ ก ำรทหำรบก โดยด ำเนิ น กำรทบทวน
และปรั บ ปรุ ง แนวทำงและวิธี ก ำรปฏิ บ ตั ิ รำชกำรทั้ง ระบบงำน และบุ ค ลำกร มุ่ ง สู่ ก ำรเป็ นหน่ วยงำนที่ มี ขี ด
สมรรถนะสู ง โดยนำเกณฑ์คุณภำพกำรบริ หำรจัดกำรภำครัฐมำใช้ ปรับปรุ งกลไกและระบบกำรประเมินผล จัด
ใ ห้ มี ร ะ บ บ ก ำ ร เ รี ย น รู ้ แ ล ะ พั ฒ น ำ แ บ บ ใ ห ม่ มุ่ ง เ น้ น ก ำ ร เ รี ย น รู ้ จ ำ ก ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์ จ ริ ง
และกรณี ศึกษำ รวมทั้งส่ งเสริ มกำรปฏิ บตั ิตำมแนวนโยบำยกำรกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยกำรปฏิบตั ิงำนของ
หน่ วยจะต้องใช้วิธีกำรบริ หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี คำนึ งถึ งควำมรับผิดชอบ กำรมีส่วนร่ วม กำรเปิ ดเผยข้อมูล

กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล ตลอดจนจัดให้มีกำรประเมินผลตำมแผนปฏิบตั ิรำชกำร ๔ ปี ของกรม
สวัสดิกำรทหำรบก
๖.๒ นำระบบกำรบริ หำรงำนแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำตร์ในกำรจัดทำคำของบประมำณ
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ ของกองทัพบก
๖.๓ จัดทำแผนกำรปฏิบตั ิงำน และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี งบประมำณ ๒๕๕๔ ตำมที่
ได้รับกำรจัดสรรให้สอดคล้องกับห้วงเวลำกำรปฏิบตั ิ และให้หน่วยดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและปฏิบตั ิงำน
ตำมแผนที่ได้กำหนดไว้
๖.๔ ดำเนิ นกำรวำงระบบควบคุมภำยในให้ครบทุกกิจกรรมตำมภำรกิจ และรำยงำนตำม
สำยกำรบังคับบัญชำตำมระยะเวลำที่กำหนด
๖.๕ ให้นำระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำน และบริ หำรงำนให้มีควำมทันสมัย
เน้นกำรปฏิบตั ิงำนที่ส้ นั สะดวก และรวดเร็ ว
๖.๖ กำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมเป็ นจริ งเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและ
บังเกิดผลสู งสุ ด
๖.๗ ให้ หน.นขต.สก.ทบ. กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมระยะเวลำ และมำตรกำรเร่ งรัด กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณที่กองทัพบกกำหนดอย่ำงเคร่ งครัด
๗. ด้ านโครงการ
๗.๑ ปรับปรุ งสิ ทธิ กำลังพลในกำรปฏิบตั ิรำชกำรสนำม เพื่อยกระดับขวัญ กำลังใจกำลังพลที่
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมตรำกตรำ เสี ยสละ และเสี่ ยงอันตรำย
๗.๒ สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในควำมครอบครองของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดในกำรดำเนิ นโครงกำรด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
๗.๓ ติดตำมโครงกำรด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่ได้รับอนุมตั ิจำกกองทัพบก ทั้งยืมและไม่ยืมเงินจำก
กองทุนสวัสดิกำรกองทัพบก
๗.๔ ให้กำรจัดสวัสดิกำรของกองทัพบกที่มีรำยได้ มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรให้เป็ นไป
ตำมกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร มุง่ เน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ของกำลังพลและครอบครัว โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่ ข้ำรำชกำรชั้นผูน้ อ้ ย ทั้งในด้ำนที่พกั อำศัย ที่พกั ผ่อน ห้องน้ ำ ฯลฯ ให้มีคุณภำพที่ดี มีศกั ดิ์ศรี ทัดเทียมกับ
บุคลำกรอื่นๆ ของประเทศ
**************************

