สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแม่บท
การพัฒนาระบบกาลังสารองของ ทบ. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
----------------๑. แนวทางการพัฒนาระบบการผลิตกาลังพลสารอง
๑.๑ ปั ญ หาและผลกระทบจากการรั บ สมั ค รและรายงานตั ว นศท. ในห้ ว ง ส.ค.
เพิ่มเติมจากห้วงเดือน พ.ค. - มิ.ย. อาจส่งผลกระทบในการรับสมัคร และรายงานตัว นศท. ในระดับอุดมศึกษา
ของ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. ในกรณีที่มีจานวนสถานศึกษาเป็นจานวนมาก มีแนวทางการแก้ปัญหา
จากผลกระทบดังกล่าว โดยการเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสม
๑.๒ ปัญหาและผลกระทบจากการฝึก นศท. (ภาคปกติ - ภาคสนาม) กรณีการรับสมัคร
รายงานตัว นศท. ห้วง เดือน ส.ค. โดยการฝึก นศท. ภาคปกติไม่มีปัญหาสามารถบริหารจัดการได้ สาหรับการ
ฝึ กภาคสนามของ นศท. (ห้ ว ง ม.ค. – มี. ค.) ซึ่ง นศท.ชั้น ปีที่ ๔ และ ๕ ในระดับอุดมศึก ษายั งอยู่ในห้ ว ง
การศึกษาของระดับอุดมศึกษา ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการฝึกภาคสนาม นศท. หากเกิดปัญหาจากการ
ปฏิบัติดังกล่าว ให้พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะต่อไป
๑.๓ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหน่วยฝึกวิชาทหาร (ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.มทบ.) กรณี
แปรสภาพจากหน่วย จทบ. เป็น มทบ. อาจส่งผลกระทบด้านกาลังพลที่มีจานวนครูฝึกไม่เพียงพอต่อจานวน
ยอด นศท. ที่อาจเพิ่มขึ้น มีแนวทางการแก้ปัญหาจากผลกระทบดังกล่าว เพื่อเพิ่มจานวนอัตราครูฝึก โดยการ
บรรจุ นนส., รับสมัครจาก นศท. และควรปรับ อจย. จาก นฝ.นศท.จทบ. เป็น ศฝ.นศท.มทบ.
๑.๔ แนวทางด าเนิน การของหน่วยฝึ กวิชาทหาร (ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.มทบ.)
กรณีแปรสภาพหน่วยจาก จทบ. เป็น มทบ. การกาหนดรูปแบบการฝึกโดยให้หน่วยรายงานขออนุมัติจาก
นรด. เป็นรายปี กรณีครูฝึกไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนกาลังพลจากหน่วยต้นสังกัดในเบื้องต้น หาก
ไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นที่ และการใช้วิทยากรนอกหน่วยบรรยายเพิ่มเติมใน
ภาคทฤษฎี
๑.๕ แนวทางพัฒนาการจัดการฝึกของหน่วยฝึกวิชาทหาร (รร.รด.ศสร., ศฝ.นศท.มทบ.,
นฝ.นศท.มทบ. และ นฝ.นศท.จทบ.)
๑.๕.๑ การพัฒนาครูฝึกโดยการฝึก Unit School ในวิชาที่ต้องการเพิ่มความรู้
ความสามารถของครูฝึก หรือส่งครูฝึกร่วมทาการฝึกกับหน่วยแต่ละระดับการฝึกจนถึงระดับ ทบ. และปรับปรุง
ตาราให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับชั้นปีของ นศท.
๑.๕.๒ การพัฒนาเครื่องช่วยฝึก ควรมีการกาหนดมาตรฐานของจานวน คชฝ. ที่
เหมาะสมตามจานวน นศท. ที่เข้ารับการฝึก และควรได้รับการสนั บสนุนอย่างเพียงพอ, ควรเพิ่มประสิทธิภาพ
ในเรื่องการส่งกาลังบารุงให้กับ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. การเพิ่มความสาคัญในการจัดหา คชฝ. ให้
เทียบเท่ากับหน่วยกาลังรบหลัก และการจัดหา คชฝ. ใหม่ให้กับ ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. โดยให้ นรด.
เป็นผู้ดาเนินการจัดหา คชฝ. เป็นส่วนรวมเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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-2๑.๕.๓ การเพิ่มขีดความสามารถ และทรัพยากรในการฝึก โดยการออกแบบแนว
ทางการประเมิน ผลตามโครงการศูน ย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่ว มใจเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ให้มีค วาม
เหมาะสม และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสาคัญเร่งด่วน ๑๒ ประการของ ผบ.ทบ.
๑.๖ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานทะเบียน
พล ซึ่งมีปัญหาที่เกิดจาก Software และ Hardware แนวทางการแก่ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ นรด. จัด
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประสานงานและดูแล ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ., การจัดทาคู่มือการใช้ Software เพื่อ
แจกจ่ายให้กับหน่วย และให้ ศสร. จัดการเรียนการสอนแบบ E - learning อย่างน้อย ๑ วิชา ในแต่ละชั้นปี
๒. แนวทางการพัฒนาระบบการบรรจุและการใช้กาลังพลสารอง และระบบการควบคุมกาลัง
พลสารอง
๒.๑ แนวทางการกาหนดประเภทหน่วยในระบบกาลังพลสารองของหน่วยกาลังรบ
หลัก และหน่วยกาลังรบประจาพื้นที่ ซึ่งหาก ทบ. มีการกาหนดหน่วยประเภทดังกล่าว อาจส่งผลต่อการ
กาหนดประเภทหน่วยในระบบกาลังสารอง ซึ่งจะต้องเป็นหน่วยรับการบรรจุ/หน่วยฝึกฯ ในระบบกาลังสารอง
เมื่อ ทบ. มีความชัดเจนในการดาเนินการดังกล่าวแล้ว นรด. จะใช้เป็นแนวทางในการกาหนดประเภทหน่วยใน
ระบบกาลังสารอง ให้สอดคล้องกับการกาหนดประเภทหน่วยของ ทบ. เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยดังกล่าวต่อไป
๒.๒ แนวทางการกาหนดความต้องการกาลังพลสารองให้ครบทุกพื้นที่ของ มทบ./
จทบ. : ซึ่งปัจจุบันมี มทบ./จทบ. ที่ไม่มีการบรรจุและการใช้กาลังพลสารองในพื้นที่ เนื่องจากไม่มีหน่วยรับการ
บรรจุ/หน่วยฝึกฯ ในพื้นที่ ได้แก่ จทบ.ก.จ., จทบ.ส.ก., มทบ.๑๕, จทบ.ส.ร., จทบ.ล.ย., จทบ.น.พ., จทบ.ต.ก.,
มทบ.๓๒, จทบ.พ.ย., จทบ.อ.ต., จทบ.น.น., มทบ.๓๓, จทบ.ช.ร., จทบ.ช.พ. และ จทบ.ป.น. หากต้องการให้มี
ความต้องการกาลังพลสารองให้ครบทุกพื้นที่ ในการกาหนดประเภทหน่วย รับการบรรจุ/หน่วยฝึกฯ ควรต้องมี
การกาหนดให้หน่วยในส่วนของ มทบ./จทบ. เป็นหน่วยรับการบรรจุ/หน่วยฝึกฯ เพื่อให้มีการบรรจุและใช้กาลัง
พลสารอง
๒.๓ ปัญหาและแนวทางการดาเนินการบรรจุและการใช้กาลังพลสารองข้ามพื้นที่ กรณี
มีหน่วยรับการบรรจุ/หน่วยฝึกฯ ในพื้นที่มีจานวนมาก ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. ผลิตกาลังพลสารองที่
สาเร็จการฝึกวิชาทหารไม่เพียงพอกับการใช้กาลังพลสารอง ทาให้ต้องขอรับการสนับสนุนกาลังพลสารองเพิ่มเติม
แนวทางการแก้ไขขั้นต้น มทบ./จทบ. ซึ่งเป็นหน่วยเรียกพลช่วยควรแก้ไขเหล่า และ ชกท. ของกาลังพลสารองให้
ตรงตามเหล่า และ ชกท. ที่ต้องการเรียกพลช่วย
๒.๔ ความเหมาะสมของการจัดกลุ่มอาชีพกาลังพลสารอง ข้อพิจารณาการจัดกลุ่ ม
อาชีพกาลังพลสารอง เพื่อนามาบรรจุในบัญชีบรรจุกาลัง หน่วยเรียกพลส่วนใหญ่เลือกกลุ่มอาชีพทางานเอกชน
ที่มีความมั่นคงเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน ตรวจสอบได้, ง่ายต่อการปฏิบัติ, กลุ่ม
ว่างงานและกลุ่มทางานส่วนตัว ส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในพื้นที่ และกลุ่มทางานภาคเอกชนมีความพร้อมมากกว่า
กลุ่ มอื่น ส าหรั บ การจั ดล าดั บ ความเร่ งด่ ว น ของกาลั งพลส ารองที่เ ข้ารับการเรี ยกพล ได้แก่ กลุ่ มว่างงาน
กลุ่มทางานส่วนตัว กลุ่มทางานภาคเอกชนที่มีความมั่นคง กลุ่มทางานในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาแหน่ง
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-3ประเภททั่วไประดับชานาญงานลงมา กลุ่มทางานในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาแหน่งประเภททั่วไประดับ
ชานาญงานขึ้นไป กลุ่มทางานภาคเอกชนที่ไม่มีความมั่นคง และกลุ่มบุคคล ๒๕ ประเภท ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๙ ออกตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มีความเหมาะสมแล้ว
๒.๕ ความเหมาะสมในการใช้น ายทหารประทวนกองหนุ น ประเภทที่ ๑ ชั้ น ที่ ๑
จานวน ๗ รุ่นปี หน่วยเรียกพลส่วนใหญ่เลือกใช้รุ่นปีหลักรุ่นที่ ๔ เป็นลาดับแรก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการ
กาหนดคุณสมบัติของกาลังพลสารอง ตามแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจาปี
๒.๖ ปัญหาและแนวทางดาเนินการควบคุมกาลังพลสารองตามระเบียบ กห. ว่าด้วย
การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน พ.ศ.๒๕๑๐ การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนในบัญชีตรวจสอบสภาพ
ทหารกองหนุน และนามาใช้ในบัญชีบรรจุกาลังจานวน ๗ รุ่นปี มีความเหมาะสม
๒.๗ แนวทางการดาเนินการควบคุมกาลังพลสารองการบรรจุและการใช้กาลังพลสารอง
กรณีการใช้ทหารหญิงพ้นราชการ (ผู้สาเร็จตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร) ควรมีการ
ควบคุมทางบัญชี โดย ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ. ตามบัญชี รด.๒๕ ในแต่ละปีที่จบการศึกษา และสาเนาให้
มทบ./จทบ. และ นรด. ทราบ และควรจัดทาและแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการปฏิบัติของทหารหญิง พ้นราชการ
โดยบรรจุในหน่วยที่มีทหารหญิงตามอัตรา ได้แก่ พัน สร., พัน สห., ศฝ.นศท.มทบ./นฝ.นศท.จทบ.
๒.๘ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการบรรจุและการใช้
กาลังพลสารอง และการควบคุมกาลังพลสารอง ประสบปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ต่อเนื่อง เนื่องจากการปรับย้ายหมุนเวียนไปรับราชการที่อื่น มีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการ
จัดทาคู่มือการปฏิบั ติเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน และการให้ความสาคัญต่อระบบสารสนเทศของ
หน่วยในระบบกาลังสารองให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน เพื่อความทันสมัย และการนามาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
จริงจัง เพื่อทาให้ผู้บังคับบัญชาได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยา และนาข้อมูลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับ
ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ได้ต่อไป
๓. แนวทางการพัฒนาระบบการเรียกพลหรือระดมพล
๓.๑ ปัญหาข้อขัดข้องและการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินกรรมวิธีเรียกพลตาม รปจ.ทบ.
ว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ.๒๕๒๗ (รปจ.ทบ. (กสร.๒๗)) ใช้ รปจ.ว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อรองรับการ
เรียกพลและระดมพลตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓๖ และยกร่าง รปจ.ทบ.ว่าด้วยการเรียก
พล ฉบับใหม่เพื่อให้รองรับการเรียกพลตาม พ.ร.บ.กาลังพลสารอง พ.ศ. .... หรือแก้ไขเพิ่มเติม รปจ.ทบ.ว่าด้วยการ
เรียกพล พ.ศ.๒๕๒๗ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติเพื่อรองรับเพื่อการเรียกพลตาม พ.ร.บ.กาลังพลสารอง
พ.ศ. .... ด้วย เช่น การรับสมัครและการคัดเลือกกาลังพลสารอง เป็นต้น และแก้ไขรายละเอียดใน รปจ.ทบ.ว่าด้วย
การเรียกพล พ.ศ.๒๕๒๗ เช่น แบบพิมพ์ชุดเอกสารในการเรียกพลเป็นต้น
๓.๒ ปัญหาและแนวทางการจัดทาชุดเอกสารการเรียกพล ข้อมูลในชุดเอกสารการเรียกพล
ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนเนื่องจากขาดการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยเรียกพล และระยะเวลาในการตรวจสอบ
สภาพทหารกองหนุนกับการออกหมายเรียกพลกระชั้นชิด ควรให้หน่วยเรียกพล ได้แก่ ฝ่ายสรรพกาลัง มทบ./
จทบ. และเจ้าหน้าที่สัสดี ประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในเรื่องการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ให้เวลาการ
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-4ตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนประจาปี ให้กับจังหวัดที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีกาลังพลสารองจานวนมาก เพื่อให้
ได้สถานภาพที่แท้จริงและเป็นปัจจุบัน และการคัดเลือกกาลังพลสารองบรรจุในบัญชีบรรจุกาลัง (ตพ.๕) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๓ ปั ญหาและแนวทางการส่ งหมายเรี ยกพล, ค าสั่ งเรี ย กพล ให้ เจ้ าหน้ าที่ รั บพล
มอบหมายเรียกพลหรือคาสั่งเรียกพลครั้งต่อไปให้กับกาลังพลสารองก่อนการปลดปล่อยพล, ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
วางแผนจัดทาปฏิทินการเรียกพลให้กาลังพลสารองทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเข้ารับการเรียกพลได้ และ
แก้ไขกฎหมายหรือประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยเรียกพล (สัสดี) เข้าถึงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้ เพื่อ
ความสะดวกในการติดต่อกาลังพลสารอง โดยทราบสถานภาพปัจจุบัน
๓.๔ ปัญหาและแนวทางการดาเนินกรรมวิธี รับพล และส่งพลของหน่วยเรี ยกพล และ
หน่วยรับการบรรจุ/หน่วยฝึกฯ เจ้าหน้าที่รับส่งพลมีไม่เพียงพอและไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง แนว
ทางการแก้ไขปั ญหาดั งกล่ าว โดยให้ ขอรั บการสนั บสนุ นจากหน่ วยรับการบรรจุ/หน่ วยฝึ กฯ และแต่ งตั้งเป็ น
เจ้าหน้าที่รับส่งพล รวมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรียกพล เจ้าหน้าที่รับส่งพล เพื่อให้เกิดความรู้ความชานาญ สาหรับ
กาลั งพลส ารองที่พิการทุพลภาพ ที่เข้ารั บการเรียกพลสามารถดาเนินการปลดพ้นราชการทหารได้ แต่ยังไม่มี
มาตรการในการปลดกาลังพลสารองที่พิการทุพลภาพ ที่ไม่ได้รับการเรียกพล (อยู่นอกบัญชีบรรจุกาลัง) หาก
เจ้าหน้าที่สัสดีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนประจาปี พบกาลังพลสารองพิการทุพลภาพ ให้เสนอ ผบ.มทบ. เพื่อ
เรียกพลเพื่อตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ และตั้งกรรมการแพทย์ในการตรวจร่างกายและปลดพ้นราชการทหาร ต่อไป
๓.๕ ปัญหาและแนวทางการดาเนินคดีกาลังพลสารองที่หลีกเลี่ยงขัดขืนการเรียกพลและ
การดาเนินการต่อผู้ขาดหนีระหว่างเข้ารับการเรียกพล การเนินคดีต่อกาลังพลสารองเป็นมาตรการเชิงลบ ส่งผล
ต่อความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายรับราชการทหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ควรสอบสวนถึงสาเหตุของการ
หลีกเลี่ยงขัดขืนการเรียกพล หากมีเหตุผลสมควรบรรเทาโทษ ให้ใช้มาตรการอื่นๆ แทนการแจ้งความดาเนินคดี
เช่น ให้ไปรายงานตัวเพื่อฝึกเพิ่มเติมหรือให้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์สาธารณประโยชน์ และหากมีเจตนา
หลีกเลี่ยงการเรียกพลให้ดาเนินคดีตามกฎหมาย โดยประสานการดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตารวจอย่างใกล้ชิด
๓.๖ แนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่กาลังพลสารองที่เข้ ารับราชการทหาร ตามร่าง
พ.ร.บ.กาลังพลสารอง พ.ศ. .... ควรให้สิทธิกับกาลังพลสารองในระหว่างที่ไม่ได้เข้ารับการเรียกพล และการให้
สิทธิการรักษาพยาบาลหรื ออื่นๆ แก่ครอบครัวกาลั งพลสารอง, การจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความ
ต้องการของกาลังพลสารองและนายจ้าง เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์วิจัย ในการให้สิทธิประโยชน์แก่กาลังพลสารอง
๓.๗ แนวทางการส่งคาสั่งเรียกกาลังพลสารอง กรณีการระดมพลตามร่าง พ.ร.บ.กาลัง
พลสารอง พ.ศ. .... โดยใช้แนวทางตาม รปจ.ทบ.ว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ.๒๕๕๗ และแนวทางที่กาหนดขึ้นตาม
กฎกระทรวง ข้อบังคับ กห. เพื่อรองรับ พ.ร.บ.กาลังพลสารอง พ.ศ. ....
๓.๘ แนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียกพลหรือระดมพล
ควรให้หน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติ ในด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ, การเชื่อมโยงข้อมูลของกาลังพลสารองต้องครอบคลุมระบบกาลังพลสารอง ๕ ระบบ
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-5๔. แนวทางการพัฒนาระบบการฝึกศึกษากาลังพลสารอง
๔.๑ ปัญหาข้อข้อข้องการฝึกศึกษากาลังพลสารอง ตามระบบ ๑:๑:๑:๓ ระยะเวลาการฝึก
ก าลั ง พลส ารอง บั ญ ชี ๑ จ านวน ๙ วั น เป็ น ข้ อ จ ากั ด ในการจั ด การฝึ ก ให้ กั บ ก าลั ง พลส ารองได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากหน่วยฝึกฯ ต้องดาเนินการทางธุรการ และต้องทาการฝึกให้กับกาลังพลสารองในคราว
เดี ย วกัน การฝึ กกาลั งพลส ารองได้รั บผลกระทบจากภารกิจของหน่วย ซึ่งรับภารกิ จเร่งด่วนจากหน่ วยเหนื อ
ส่งผลกระทบด้านยุ ทโธปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการฝึก และกาลังพลที่ใช้ดาเนินการฝึกกาลังพลส ารอง รวมทั้งการ
กาหนดห้วงการฝึกของหน่วยต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ, หลีกเลี่ยงการกาหนดห้วงการฝึกที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อตัวกาลังพลสารอง ปัญหาด้านความพร้อมของกาลังพลสารอง ในการเข้ารับการเรียกพล และความสัมพันธ์/
ทัศนคติ ของกาลั งประจ าการต่อกาลั งพลส ารอง การปรับทั ศนคติต่อกาลั งพลส ารองของหน่วยรั บการบรรจุ /
หน่วยฝึกฯ โดยต้องปฏิบัติต่อกาลังพลสารองเหมือนเป็นกาลังพลของหน่วย
๔.๒ แนวทางการฝึกกาลังพลสารอง เพื่อรองรับการปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ การฝึก
บรรเทาสาธารณภัย ควรให้ พล.พัฒนา เป็นหน่วยฝึกฯ เนื่องจากมีความพร้อมด้านกาลังพล ยุทโธปกรณ์ และภารกิจ
หน่วยรับการบรรจุ ควรมอบหมายให้ มทบ., จทบ. เป็นหน่วยรับการบรรจุทางบัญชี เพราะ มทบ., จทบ. รับผิดชอบ
งานบรรเทาสาธารณภัย, งานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ การกาหนดหลักสูตรควรเกี่ยวข้องกับงานบรรเทาสาธารณ
ภัย และการแก้ไขภัยพิบัติต่าง ๆ
๔.๓ แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกาลังพลสารอง หลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ ระยะเวลาเข้ารับการเรียกพลเพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ ๓๐ วัน มีความเหมาะสม การกาหนด
เหล่าในการเข้ารับการเรียกพลเพื่อเลื่อนยศ – ฐานะ เฉพาะ เหล่า ร., ม., ป. มีความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติตามแผนการเรียกพล เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสม ควรมีการเสริมประสิทธิภาพการฝึกเฉพาะหน้าที่
ให้กับกาลังพลสารองด้วยหลักสูตร E – learning เพื่อให้กาลังพลสารองได้ศึกษาความรู้เฉพาะหน้าที่ของตน
ก่อนเข้ารับการฝึก
๔.๔ แนวทางการฝึกกาลังพลสารอง ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วย โดยการมอบ
ความรับผิดชอบให้ พล.ร.๑๑ ฝึกกาลังพลสารองเพื่อทดแทนเป็นหน่วย และการฝึกกาลังพลสารองเป็นบุคคล โดย
เน้นการฝึกกาลังพลสารองตามตาแหน่ง และ ชกท. เพื่อทดแทนกาลังประจาการในแต่ละตาแหน่ง
๔.๕ แนวทางการฝึกกาลังพลสารองเพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และเป็นมวลชนของกองทัพ โดย
การดารงการติดต่อสื่อสารกับกาลังพลสารองอยู่เสมอ การใช้ระบบสารสนเทศ, แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร มีการปฏิสัมพันธ์กับกาลังพลสารองอย่างต่อเนื่อง และเสริมงานด้านมวลชน มีการจัดตั้งคณะทางาน
ของกาลังพลสารองที่เข้ารับการฝึกในแต่ล ะรุ่นปี เพื่อเป็นผู้ประสานงาน การให้เกียรติตามแบบ ธรรมเนียม
ทหาร โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อกาลังพลสารองที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
๔.๖ แนวทางการจัดทาคู่มือการฝึกกาลังพลสารอง ควรมีการจัดทาคู่มือการฝึก กาลังพล
สารองให้สามารถพกพาติดตัวได้สะดวก มีรายละเอียดในเรื่องสิทธิ, หน้าที่ และบทลงโทษที่สาคัญ
๔.๗ แนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการฝึกกาลังพลสารอง
ควรมีการกาหนดข้อมูลไว้ในโปรแกรม เพื่อให้หน่วยรับการบรรจุ/หน่วยฝึกฯ ได้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
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