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(สําเนา) 

คําส่ังกองทัพบก 
ท่ี 65/2542 

เร่ือง     การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 

 ทบ.มีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ เพื่อใหทหารกองประจําการมีสภาพความ
เปนอยูท่ีดีข้ึนระหวางอยูในกองประจําการ และมีความรูในสายวิชาชีพเพียงพอท่ีจะนําไปประกอบอาชีพภายหลังปลดจาก
กองประจําการ โดยไดรับการบริการ สวัสดิการ ที่จําเปนอยางเหมาะสม และเพียงพอซ่ึงนอกจากจะเปนการเสริมสราง
ขวัญและกําลังใจ ใหพรอมท่ีจะปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ี เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอยางเต็มความสามารถ
แลว ยังเปนการเสริมสรางภาพพจนท่ีดีของ ทบ.อีกดวย 
 1. ขอบเขต  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ดําเนินการใน 6 ดาน ดังนี้ 
    1.1 ดานอาหารและโภชนาการ 
  1.2 ดานเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองนอน และของใชประจําตัว 
  1.3 ดานท่ีพักอาศัย 
  1.4 ดานสุขภาพ รางกาย 
  1.5 ดานสวัสดิการอ่ืน ๆ 
  1.6 ดานคุณธรรม และจริยธรรม 
 2. การปฏิบัติ 
  2.1 แนวความคิดในการปฏิบัติ   
   การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ มุงพัฒนาในดานปจจัยส่ี ซ่ึงเปนความตองการพื้นฐาน
ของมนุษยเปนลําดับแรกและดานอ่ืน ๆ เปนลําดับถัดไป ขณะเดียวกันจะตองพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไป
ดวยอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปนแนวทางใหหนวยนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหทหารกองประจําการในหนวยตาง ๆ ของ ทบ.มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเปนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังนี้จะตองมีการติดตามประเมินผล เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม     
  2.2 ดานอาหารและโภชนาการ 
    2.2.1 หนวยจะตองจัดใหมีการประกอบเล้ียงแกทหารกองประจําการ โดยคํานึงถึงคุณคาทาง
โภชนาการและความเพียงพอดานปริมาณเปนเบ้ืองตน นอกจากนี้ควรมีความนารับประทานในเร่ืองของรสชาติ ความ
สะอาด และการจัดแตงดวย ท้ังนี้จะตองมีการควบคุมตรวจสอบการใชคาประกอบเล้ียงใหเหมาะสมสัมพันธกันกับ
คุณภาพและปริมาณอาหารอยางสมํ่าเสมอ 
    2.2.2 อาหารมื้อกลางวัน และม้ือเย็น ใหมีกับขาว 2 อยาง และใน 1 สัปดาหใหจัดหาหารทองถ่ิน 
หรืออาหารพิเศษ อยางนอย 1 ม้ือ 
    2.2.3 ผูปรุงอาหารตองแตงกายสะอาดและไมเปนโรคติดตอ, โรงครัว, ท่ีรับประทานอาหาร 
ภาชนะท่ีใชประกอบใสและตักอาหารตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากแมลงหรือสัตวท่ีจะเปนพาหนะนําเช้ือโรค 
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    2.2.4 ภาชนะท่ีใชใสและตักอาหารรับประทาน ตองลางใหสะอาดแลวผ่ึงใหแหงทุกคร้ัง หลังใช
งาน เพื่อท่ีจะนําไปใชในม้ือตอไป 
  2.3 ดานเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองนอน และของใชประจําตัว 
    2.3.1 เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองนอน และของใชท่ีทหารกองประจําการไดรับการแจกจายจะตองมี
ความเหมาะสม ท้ังรายการและจํานวนท่ีไดรับ รวมทั้งมีคุณภาพดีพอท่ีจะใชไดตลอดอายุการใชงาน (กบ.ทบ.ดําเนินการ) 
    2.3.2 หนวยตองจัดใหมีอุปกรณและสถานท่ีสําหรับการซักรีดเส้ือผาแกทหารกองประจําการ หาก
ทําไดควรจัดหาเคร่ืองซักผา รีดผา และเจาหนาท่ีเพื่อบริการเปนสวนรวม โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดในราคาทุน 
    2.3.3 จัดใหมีรานจําหนายเคร่ืองหมายและเคร่ืองแบบทหารในราคาที่ประหยัด และเปนธรรม 
เพื่อใหทหารสามารถจัดหาเพ่ิมเติมไดตามสมัครใจ 
  2.4 ดานท่ีพักอาศัย 
    2.4.1 ปรับปรุงแบบอาคารท่ีเกี่ยวของกับทหารกองประจําการไดแก โรงทหาร, หองน้ํา, หองสวม, 
โรงเล้ียง และโรงครัว ใหสะดวกสบายและถูกสุขลักษณะยิ่งข้ึน (กบ.ทบ.ดําเนินการ)  
    2.4.2 จัดสภาพแวดลอมโดยรวมภายในหนวยใหเปนระเบียบ สะอาด รมร่ืน สรางบรรยากาศท่ีดี 
ในการปฏิบัติงานและการพักอาศัย เฉพาะอยางยิ่งบริเวณอาคารโรงทหาร นอกจากจะตองสะอาดถูกสุขลักษณะแลว ควร
ปรับปรุงใหสะดวกสบายข้ึนเทาท่ีจะทําได อยางนอยท่ีสุดควรติดมุงลวดและพัดลมเพดานบริเวณโรงนอนทหาร 
    2.4.3 อาคาร หองน้ํา – สวม ทหารตองสะอาด มีการระบายนํ้าท่ีดีและปราศจากกล่ินเหม็น 
    2.4.4 จัดใหมีหองพักผอนและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในอาคารโรงทหาร อาทิโทรทัศน วีดีโอ 
สเตริโอ คาราโอเกะ หนังสือพิมพ และหนังสืออ่ืน ๆ เพื่อความรูและความบันเทิงแกทหารกองประจําการ 
  2.5 ดานสุขภาพรางกาย 
    2.5.1 หนวยระดับกองรอยตองจัดใหมีตูยา และเคร่ืองมือปฐมพยาบาลไวประจําหนวย 
    2.5.2 สงเสริมใหทหารกองประจําการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหมีรางกายแข็งแรง และ
หางไกลยาเสพติด โดย ผบ.หนวยทุกระดับช้ันนําทหารกองประจําการออกกําลังกายดวยตนเองเทาท่ีจะสามารถทําได 
    2.5.3 จัดสรางสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณกีฬาตามขีดความสามารถ โดยหนวยระดับกองพันหรือ
เทียบเทา ควรมีสนามฟุตบอลอยางนอย 1 สนาม และหนวยในระดับกองรอยควรจัดใหมีสนามตะกรอ สนามวอลเลยบอล
และโตะปงปอง ทุกกองรอย ท้ังนี้จะตองปลุกเราใหทหารกองประจําการสนใจเลนกีฬา ดวยการจัดใหมีการแขงขันกันตาม
โอกาสที่เหมาะสม 
    2.5.4 หนวยรักษาพยาบาล ตองใหการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลทหารกองประจําการใน
ระดับเดียวกันกับขาราชการทหาร 
  2.6 ดานสวัสดิการอ่ืน ๆ 
    2.6.1 การฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อใหทหารกองประจําการสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประกอบ
อาชีพหลังจากปลดประจําการไดจริง (กบ.ทบ.ดําเนินการ) 
    2.6.2 การขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อสงเสริมใหทหารกองประจําการไดศึกษาตอนอกระบบ
โรงเรียน (ยก.ทบ.ดําเนินการ) 
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    2.6.3 รานคาสวัสดิการ จําหนายสินคาท่ีจําเปนในชีวิตประจําวันในราคาถูก 
    2.6.4 รานตัดผม 
    2.6.5 การไปรษณีย, โทรศัพท 
    2.6.6 การบริการอ่ืน ๆ 
  2.7 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
    ดําเนินการโดยการอบรม ช้ีแจง ประจําวัน การอบรมศีลธรรมตามหวงเวลา รวมทั้งการรวม
กิจกรรมทางศาสนาในโอกาสอันควร เพื่อใหเกิดทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรม ในการดํารงชีวิตประจําวันในเร่ืองตอไปนี้ 
    2.7.1 ไมติดยึดกับความเปนวัตถุนิยม และมุงแสวงหาความสุขทางใจยิ่งกวาทางกาย 
    2.7.2 การไมยุงเกี่ยวและม่ัวสุมอบายมุขและส่ิงเสพติดทุกประเภท 
    2.7.3 การรูจักประหยัด อดออม ไมฟุมเฟอย และกอหนี้สิน 
    2.7.4 มีระเบียบวินัย เอ้ือเฟอเผ่ือแผ เสียสละ และมีความสามัคคี 
  2.8 รายการท่ีกําหนดตามแนวทางในคําส่ังนี้ ถือเปนเกณฑต่ําสุดท่ีหนวยตองดําเนินการใหไดและเปน
ความรับผิดชอบของ ผบ.หนวยทุกระดับ ตลอดจนหนวยท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองใหความรวมมือ 
  2.9 การตรวจสอบการประเมินผล   :   ผนวก  ก 
  2.10 คําส่ังใดท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ และขัดแยง หรือซํ้าซอนกับ
คําส่ังนี้ ใหยกเลิกและใชคําส่ังนี้แทน 
 3. การสนับสนุน 
  3.1 ใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยท่ีมีอยูในการดําเนินการ 
  3.2 ใหกรมฝายเสนาธิการและกรมฝายยุทธบริการใหการสนับสนุนในสวนท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     ส่ัง     ณ     วันท่ี   3     กุมภาพันธ     พ.ศ.2542 
 
       (ลงช่ือ)   พล.อ.   สุรยุทธ     จุลานนท 
                                                                                  ( สุรยุทธ     จุลานนท ) 
                  ผบ.ทบ. 
กพ.ทบ. 
สําเนาถูกตอง 
     (ลงช่ือ)  พ.ท.   สวง     ธรรมสุธีร 
 ( สวง     ธรรมสุธีร ) 
                       ประจําแผนก กฝ.ยศ.ทบ. 
                                     2 มี.ค.42   
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ผนวก  ก   (การตรวจสอบและประเมินผล)  ประกอบคําส่ัง ทบ.ท่ี 65/2542  ลง 3 ก.พ.42 
เร่ือง     การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 

 
 1. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อใหหนวยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหความสนใจและดูแลเอาใจใสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร
กองประจําการใหดีข้ึน 
  1.2 เพื่อช้ีแจง แนะนํา และตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการของหนวย 
  1.3 เพื่อใหทราบขอเท็จจริงและปญหาขอขัดของในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 
  1.4 เพื่อตรวจสอบและประเมินคา ผบ.หนวยท่ีรับการตรวจสอบและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
 2. ประเภทของการตรวจสอบ 
  2.1 การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา เปนการตรวจสอบของ นขต.ทบ.ตามลําดับ จากหนวย 
กรม – กองพล – ทภ./นขต.ทบ. 
  2.2 การตรวจสอบของ ทบ.ดําเนินการโดยชุดตรวจเยี่ยมและแนะนําการปฏิบัติงานดานกําลังพล
ประจําป 
 3. การปฏิบัติ 
  3.1 การตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชา 
    3.1.1 ให นขต.ทบ.ตรวจสอบหนวยรองตามสายการบังคับบัญชา ท่ีไดรับทหารกองประจําการโดย
หนวยระดับกรม ตรวจหนวยระดับกองพัน, หนวยระดับกองพล ตรวจหนวยระดับกรม และหนวยระดับ ทภ./นขต.      
ตรวจกองพล/หนวยรองของ นขต.ทบ. 
    3.1.2 หนวยรับการตรวจ   :   หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทาข้ึนไปที่ไดรับทหารกองประจําการ 
    3.1.3 รายละเอียดในการตรวจ (อนุผนวก 1 – 2) 
    3.1.4 ใหชุดตรวจเยี่ยม และแนะนําการปฏิบัติงานดานกําลังพลประจําป รายงานผลการตรวจสอบ
ให ผบ.ทบ.ทราบ ภายหลังการตรวจภายใน 30 วัน 
 4. มาตรการควบคุม 
  4.1 การตรวจสอบตามสายงานการบังคับบัญชาและการตรวจสอบของ ทบ.ใหใชการตรวจโดยไมแจง
หนวยรับตรวจลวงหนา เพื่อใหทราบผลที่ตรงกับความเปนจริง 
  4.2 หนวยรับตรวจที่มีผลคะแนนตํ่ากวารอยละ 70 ใหหนวยรีบแกไขขอบกพรองภายใน 3 เดือน เพ่ือ
รับการตรวจซํ้าในคร้ังท่ี 2 
  4.3 หนวยรับการตรวจท่ีมีผลคะแนนตํ่ากวารอยละ 70 ติดตอกัน 2 คร้ัง ถือเปนขอบกพรองของ ผบ.
หนวย ใหหนวยเหนือตามสายการบังคับบัญชาพิจารณาลงโทษ หลังจากนั้นใหรายงานผลการลงโทษจนถึง ผบ.ทบ.แลว
ปรับยายออกจากตําแหนงตอไป 
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  4.4 หนวยรับการตรวจท่ีมีผลการตรวจเปนคะแนนไดเกินกวารอยละ 70 แตไมถึงรอยละ 85 จะตอง
พัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการใหดีข้ึนทุกป จนกวาผลการตรวจมีคะแนนเกินรอยละ 85 หากไมสามารถ
ดําเนินการไดใหพิจารณาการปรับยาย ผบ.หนวย ออกจากตําแหนงตอไป 
 5. ใหหนวยรับการตรวจและหนวยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตามความ
เหมาะสมท่ีหนวยตรวจ/ชุดตรวจ รองขอ 
 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
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อนุผนวก 1  (เร่ืองและหัวขอในการตรวจ) ประกอบ ผนวก  ก  (การตรวจและประเมินผล)

ประกอบคําส่ัง ทบ.ท่ี 65/2542  ลง 3 ก.พ.42

------------------------------------------------------------

แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ

หนวย.............................................................

ลําดับ รายการ
คะแนน ผลการตรวจ

หมายเหตุ
เต็ม คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

ดานอาหารและโภชนาการ  (20)

1 คุณภาพอาหารที่นํามาประกอบเล้ียงเหมาะสมกับ 5

ราคาครบถวนตามรายการ และการใชคาประกอบ

เล้ียงสอดคลองกับยอดเงินท่ีหักเบ้ียเล้ียงทหารกอง

ประจําการ

2 ผูปรุงอาหาร, สภาพโรงครัว, ท่ีรับประทานอาหาร 3

และภาชนะที่ใชประกอบ, ใส หรือตักอาหารสะอาด

ปราศจากเช้ือโรค

3 อาหารที่นํามาปรุงมีคุณคาทางโภชนาการ มีความ 6

เพียงพอ รสชาติ สะอาด และนารับประทาน

4 รายการอาหารมื้อกลางวันและเย็นมีกับขาว 2 อยาง 2

และใน 1 สัปดาห มีอาหารทองถ่ินหรืออาหารพิเศษ

อยางนอยสัปดาหละ 1 ม้ือ

5 สภาพท่ีลางภาชนะนําไปผ่ึงใหแหงหลังใชงาน 2

ดานเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองนอน และของใชสวนตัว

6 ไดรับครบตามรายการแจกจาย และมีคุณภาพ และ 3

เหมาะสมกับราคา

7 มีอุปกรณซักรีดเส้ือผาใหบริการทหารกองประจําการ 3

เชน เตารีด, เคร่ืองซักผา, เคร่ืองรีดผา เปนตน

8 จัดเจาหนาท่ีบริการซักรีดผาเปนสวนรวม โดยไมคิด 2

คาใชจายหรือคิดในราคาตนทุน
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ลําดับ รายการ
คะแนน ผลการตรวจ

หมายเหตุ
เต็ม คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

9 มีรานคาจําหนายเคร่ืองหมาย และเคร่ืองแบบในราคา 2

ท่ีประหยัดและเปนธรรม

ดานท่ีพักอาศัย  (20)

10 มีสภาพแวดลอมโดยรวมของหนวยเปนระเบียบ, 5

สะอาด และรมร่ืน

11 บริเวณอาคารโรงทหารเปนระเบียบ สะอาด รมร่ืน 6

สะดวก สบาย โรงนอนทหารมีการติดมุงลวดและ

พัดลมเพดาน

12 มีหองพักผอน และส่ิงอํานวยความสะดวก 6

13 สภาพหองน้ํา - สวม ทหาร สะอาด และปราศจาก 3

กล่ินเหม็น

 ดานสุขภาพ  (10)

14 หนวยระดับกองรอยมีตูยาและเคร่ืองมือปฐมพยาบาล 2

15 หนวยระดับกองพันหรือเทียบเทา มีสนามฟุตบอล 2

อยางนอย 1 สนาม

16 หนวยระดับกองรอย มีสนามตะกรอ, สนามวอลเลยบอล 2

และโตะปงปอง

17 หนวยรักษาพยาบาลใหการดูแลสุขภาพและรักษา 2

พยาบาลทหารกองประจําการ ในระดับเดียวกับ

ขาราชการทหาร

18 มีการออกกําลังกายประจําวันอยางสมํ่าเสมอ โดย ผบ. 2

หนวยทุกระดับเปนผูนําออกกําลังกาย

ดานสวัสดิการอ่ืน ๆ  (20)

19 มีการฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อใหทหารกองประจําการ 8

นําความรูไปประกอบอาชีพไดจริง หลังปลดประจําการ

20 มีการจัดการศึกษาตอนอกระบบโรงเรียน 3

21 มีรานคาสวัสดิการจําหนายสินคาท่ีจําเปนในชีวิต 3

ประจําวันราคาถูกกวาทองตลาด
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ลําดับ รายการ
คะแนน ผลการตรวจ

หมายเหตุ
เต็ม คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

22 มีรานตัดผม มีบริการไปรษณีย และโทรศัพททางไกล 4

23 การบริการอ่ืน ๆ 2

ดานคุณธรรมและจริยธรรม  (20)

24 มีการอบรมช้ีแจงประจําวัน 3

25 มีการอบรมศีลธรรมตามหวงเวลา 3

26 มีการนําทหารไปรวมกิจกรรมทางศาสนาตาม 2

โอกาสอันควร

27 จํานวนทหารกระทําผิดวินัย ติดยาเสพติด และ 6

อบายมุขอ่ืน ๆ มีนอยมากหรือไมมีเลย

28 มีการแสดงออกถึงความมีวินัยท่ีดี อาทิ การตบแตง 6

รางกาย  เคร่ืองแตงกาย และการแสดงความเคารพ

เปนตน

รวม  (100)
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อนุผนวก 2   (หลักเกณฑการใหคะแนนในการตรวจ) ประกอบ ผนวก  ก (การตรวจสอบและประเมินผล) 
ประกอบคําส่ัง ทบ.ท่ี 65/2542   ลง 3 ก.พ.42 

 
 หลักเกณฑการใหคะแนนในการตรวจเพ่ือประกอบผลการปฏิบัติ กําหนดเปนระดับ  ดังนี้.- 
 
 
 1. ดีเลิศ แสดงผลการปฏิบัติอยูในระดับสูงสุด เม่ือคิดเปนคะแนนใหถือรอยละ 95 ข้ึนไป 
 2. ดีมาก แสดงผลการปฏิบัติอยูในระดับสูง แตยังไมถึงระดับดีเลิศ เม่ือคิดเปนคะแนนใหถือรอยละ    
  85 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 95 
 3. ดี แสดงผลการปฏิบัติอยูในระดับคอนขางสูง แตยังไมถึงระดับดีมาก เม่ือคิดเปนคะแนนใหถือ   
  รอยละ 75 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 85 
 4. พอใช แสดงผลการปฏิบัติวาไดสําเร็จลุลวงไปอยางนอยท่ีสุด ก็สมความมุงหมายในข้ันตํ่า เม่ือคิด 
  เปนคะแนนใหถือรอยละ 71 ข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 75 
 5. ยังไมพอใช แสดงผลการปฏิบัติวายังไมถึงข้ันความมุงหมายท่ีกําหนดไวข้ันตํ่า เม่ือคิดเปนคะแนนถือวาตํ่า 
  กวารอยละ 70 
  
 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


