
หน่วยได้รับค ำสัง่ เร่ืองกำรพฒันำคณุภำพชีวิตก ำลงัพลและครอบครัวและประสทิธิภำพหน่วยทหำรกองทพับก ประจ ำปี2561

หน่วยต้อง แตง่ตัง้คณะกรรมกำรของหน่วย มำ
รับผิดชอบและด ำเนินกำร ในเร่ืองกำรพฒันำ
คณุภำพชีวิตฯ 1 คณะ

1.ผบ.หน่วยเป็นผู้ลงนำมแตง่ตัง้
2.ใช้ต ำแหน่งในกำรแตง่ตัง้
3.เป็นใครก่ีคนก็ได้ (ปฏิบตัิงำนได้)

1.

เม่ือได้
คณะกรรมกำร

ตำม ข้อ 1.มำแล้ว

คณะกรรมกำรตำมข้อท่ี 1          
มี 2 แนวทำงในกำรปฏิบตัิ



แนวทำง
ท่ี 1

คณะกรรมกำรตำมข้อท่ี 1    ด ำเนินกำรเองทัง้หมด

คณะกรรมกำรตำมข้อท่ี 1 ต้องมีกำรประชมุแบง่และ
มอบหมำยหน้ำท่ี ให้คณะกรรมกำรแตล่ะทำ่น เพ่ือ
รับผิดชอบและด ำเนินกำรตำมหวัข้อเร่ืองยอ่ยใน เร่ือง
กำรพฒันำคณุภำพชีวิตฯ



กำรลงนำมในกำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรฯ ให้เร่ิมตัง้แต ่1 ตลุำคม 60  เร่ิมปี  งปประมำณ
หรือเมื่อหน่วยได้รับเอกสำร  เร่ืองกำรพฒันำคณุภำพชีวิตฯ

หมำย
เหตุ

แนวทำง
ท่ี 2

คณะกรรมกำรตำมข้อ 1 ต้องมีกำรประชมุเพ่ือคดัเลือกและ
หำคนมำช่วยท ำงำน โดยแตง่ตัง้เป็นคณะอนกุรรมกำรเพ่ือ
รับผิดชอบและด ำเนินกำรตำมหวัข้อเร่ืองยอ่ยใน เร่ืองกำร
พฒันำคณุภำพชีวิตฯ



กำรแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรรับผิดชอบด ำเนินกำรในเร่ืองยอ่ย 
ของ กำรพฒันำคณุภำพชีวิตฯ   (4 เร่ือง + 1 กำรประเมินผล)

1.ประธำนกรรมกำร กำรพฒันำคณุภำพชีวิตฯ 
(คณะกรรมกำรตำมข้อ1)เป็นผู้ลงนำมแตง่ตัง้ได้ 3
แนวทำง

1.1  ออกค ำสัง่+ผนวก (5ผนวก)
1.2. แตง่ตัง้โดยใช้ค ำสัง่เดียวกนัทัง้หมด  
1.3. ตำมเร่ืองยอ่ยทีละค ำสัง่)

2.ใช้ ยศ,ช่ือในกำรแตง่ตัง้
3.เป็นใครก่ีคนก็ได้ (ปฏิบตัิงำนได้)

- ด้ำนกำรพิทกัษ์และเทิดทนูฯ
- ด้ำนประสทิธิภำพหน่วยทหำรฯ
- ด้ำนกำรดแูลสวสัดิกำรของก ำลงัพลฯ
- ด้ำนกำรพฒันำคณุธรรม/จริยธรรม 
- ด้ำนกำรประเมินผล 

2.



หน้ำท่ีของคณะอนกุรรมกำรแตล่ะหวัข้อยอ่ย (แตล่ะด้ำน)

1.จดัท ำแผนงำนประจ ำปี
2.จดัท ำโครงกำร,กิจกรรม
3.น ำเรียนขออนมุตัิ (จำกคณะกรรมกำร ข้อ1)

โดยน ำ หวัข้อในแบบประเมินฯในแตล่ะหวัข้อยอ่ย (แตล่ะด้ำน)
มำจดัท ำแผนงำนประจ ำปี (ดใูนคูมื่อประกอบแบบประเมิน
ผลฯในช่องแนวทำงกำรประเมินผล)

3.



เม่ือ ประธำนกรรมกำร ข้อ1
อนมุตัิแผนงำนฯแล้ว

อนุกรรมการแต่ละหัวข้อ (แต่ละด้าน)
ต้องส าเนาแจกจ่าย

- ให้ นขต.
- หน่วยท่ีต้องปฏิบตัิ

1.กำรเขียนแผนงำน/โครงกำรมีกิจกรรม
2.รำยละเอียดกำรปฏิบตัิของกิจกรรม
3.ตำรำงเวลำกำรปฏิบตัิ (Time line)

ประกอบด้วยน ำเรียน ประธำนกรรมกำร ข้อ1

ท ำแผนฯเสร็จ



นขต.และหน่วยที่ต้องปฏิบตัิ   
เม่ือได้รับแผนฯ
ท ำอยำ่งไร

น ำแผนฯ
มำปฏิบตัิ

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิ    
พร้อม ภำพถ่ำย

เรียน  ประธำนกรรมกำร กำรพฒันำคณุภำพชีวิตฯ(ผ่ำนอนกุรรมกำรฯ)

มำยงัประธำนกรรมกำรข้อ1
ผ่ำน อนกุรรมกำร



ประธำนอนกุรรมกำรฯ
รวบรวมรำยงำนปฏิบตัิของ นขต.และ
หน่วยท่ีปฏิบตัิ เพ่ือน ำเรียน ประธำน
กรรมกำร ข้อ1 (ใบปะหน้ำ)

เม่ือประธำนกรรมกำรข้อ1ลงนำมแล้ว
- อนกุรรมกำรฯในแต่ละหัวข้อย่อย (แต่ละด้าน)
เก็บเอกสำรในแตล่ะเร่ืองเข้ำแฟม้  ตำมแบบประเมิน
- เพ่ือน ำมำรับตรวจ

4.

เรียน  ประธำนกรรมกำร กำรพฒันำคณุภำพชีวิตฯ



กำรตรวจ 1.ตรวจเอกสำรและควำมถกูต้อง
2.ตรวจแผนงำนประจ ำปี 1.กำรเขียนแผนงำน/โครงกำรมี  กิจกรรม                               

2.รำยละเอียดกำร ปฏิบตัิของกิจกรรม

3.ตำรำงเวลำกำรปฏิบตัิ (Time line)

3. ตรวจรำยละเอียดกำรปฏิบตัิของกิจกรรมท่ีอนกุรรมกำรฯใน
แต่ละหัวข้อย่อย (แต่ละด้าน)เก็บเอกสำรในแตล่ะเร่ืองเข้ำแฟม้ 
4.ตรวจส ำเนำท่ีหน่วยปฏิบตัิ (เอกสำรฉบบัจริงรำยงำนมำเก็บไว้
ท่ีอนกุรรมกำรฯ)

กำรตรวจ
เอกสำร

1.

โครงกำรท่ีท ำตอ่เน่ืองระยะยำว ต้องมีกำรประเมินผลเป็นห้วง 



กำรตรวจ
สถำนท่ี

2.

1. ตรวจสถำนท่ีของหน่วย         
และตรวจกำรปฏิบตัิของ
หน่วยตำมแผนงำนประจ ำปี



การจัดท าโครงการ

ให้จดัท ำตำมหวัข้อแบบประเมิน
1 โครงกำร 1 หวัข้อยอ่ย

ตวัอยำ่ง
ด้ำนประสทิธิภำพหน่วยทหำร ทบ.

1.กองร้อยน่ำอยู ่คณุภำพชีวิตฯ  (1โครงกำร)
2. ประสทิธิภำพหน่วยทหำร       (1โครงกำร)
3.เขตทหำรปลอดยำเสพติด (1โครงกำร)

2

ให้จดัท ำเป็นโครงกำรใหญ่โครงกำร
เดียวโดยเขียนแยกย่อยไปตำมหวัข้อ
แบบประเมิน หวัข้อยอ่ย

ตวัอยำ่ง
ด้ำนประสทิธิภำพหน่วยทหำร ทบ.

1.กองร้อยน่ำอยู ่คณุภำพชีวิตฯ
2. ประสทิธิภำพหน่วยทหำร (1โครงกำร)
3.เขตทหำรปลอดยำเสพติด

1



หรือจดัท ำเป็นโครงกำรทกุกิจกรรม

3



กำรจดัท ำกิจกรรม

ให้แยกยอ่ยของหวัข้อยอ่ยในแบบประเมิน

ตวัอย่ำง
ด้ำนประสิทธิภำพหน่วยทหำร ทบ.
1.กองร้อยน่ำอยู่ คณุภำพชีวิตฯ
1.1 ด้ำนท่ีพกัอำศยั

- กิจกรรม..........................
- กิจกรรม.......................... 
- กิจกรรม..........................

1.2กำรรณรงค์เร่ืองสขุภำพร่ำงกำย
- กิจกรรม..........................
- กิจกรรม.......................... 
- กิจกรรม..........................

1.3 อำหำรและโภชนำกำร
ฯลฯ



ขัน้ตอนการเขียนโครงการ

1.ชื่อโครงการ ต้องเป็นชื่อที่เหมำะสม ชดัเจน ดงึดดูควำมสนใจ และเฉพำะเจำะจงว่ำจะท ำอะไร
2.หลักการและเหตุผล เป็นกำรแสดงถึงปัญหำควำมจ ำเป็น ผู้ เขียนโครงกำรต้องพยำยำมหำเหตผุลต่ำง เพ่ือแสดงให้ผู้พิจำรณำโครงกำรเห็นควำม
จ ำเป็น และควำมส ำคญัของโครงกำร เพ่ือท่ีจะสนบัสนนุต่อไป
3.วัตถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นกำรแสดงถึงควำมต้องกำรท่ีจะกระท ำสิง่ใดสิง่หนึ่งกำรเขียนวตัถปุระสงค์ต้องเขียนให้
ตรงกบัปัญหำว่ำระบไุว้เพ่ือแสดงให้เห็นถงึจดุมุง่หมำยท่ีจะแก้ปัญหำนัน้ และต้องก ำหนดวตัถปุระสงค์ในสิง่ท่ีเป็นไปได้ สำมำรถวดัได้
4.วธีิด าเนินการ แสดงขัน้ตอนภำรกิจ(กิจกรรม)ท่ีจะต้องท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรและระยะเวลำในกำรปฏิบตัิแต่ละขัน้ตอน เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรพิจำรณำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร
5.ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ เป็นกำรระบเุวลำท่ีเร่ิมต้นและสิน้สดุโครงกำรและสถำนที่ท่ีจะท ำโครงกำรเพ่ือสะดวกในกำรพิจำรณำและ
ติดตำมผลของโครงกำร
6.งบประมาณ แสดงยอดรวมงบประมำณทัง้หมดท่ีใช้ในกำรด ำเนินโครงกำรแหลง่ท่ีมำและแยกรำยละเอียดค่ำใช้จำ่ยที่ชดัเจนว่ำเป็นค่ำใช้จำ่ย
อะไรบ้ำง
7.ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องระบช่ืุอผู้ ท่ีท ำโครงกำร
8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นกำรระบปุระโยชน์ท่ีคิดว่ำจะได้จำกควำมส ำเร็จเมื่อสิน้สดุโครงกำร เป็นกำรระบวุ่ำใครจะได้รับผลประโยชน์และผลกระทบ
หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงในเร่ืองอะไรทัง้เชิงคณุภำพและปริมำณและต้องสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
9.การประเมินผลโครงการ เป็นกำรระบวุ่ำหำกได้มีกำรด ำเนินโครงกำรแล้ว จะมีกำรติดตำมดผูลได้อย่ำงไร เมื่อใด



หน่วย....

ล ำดบั เร่ือง/กิจกรรม หน่วยปฏิบติั กำรปฏิบติั สถำนท่ี รำยงำนผลปฏิบติั หมำยเหตุ

1  กำรประดบัธงชำติ บก.พนั.(ฝอ.1) ประดบัท่ีอำคำรท่ีรับผิดชอบ 31-ม.ค.-61
ร้อย. นขต บก.พนั.และบำ้นพกัมำเบิกรับธงท่ีสำย4
บำ้นพกั ร้อย.นขต.จดัหำเองและด ำเนินกำรประดบั

ธงชำติในวนัท่ี 1 ม.ค.61

2 กำรประดบัพระบรมฉำยำ บก.พนั.(ฝอ.1) ให้ด ำเนินกำรจดัหำพระบรมฉำยำลกัษณ์ หน้ำบก.พนั. 31-ก.ค.-61
ลกัษณ์วนัเฉลิมพระชนน์ ร.10 ขนำด.....ฯลฯ และให้ด ำเนินกำรแลว้
พรรษำ (หน้ำ บก.พนั.) เสร็จใน 1 ก.ค.61

3 ..........................

กำรปฏิบติักิจกรรมตำมแผนงำนประจ ำปี



กำรจดัท ำแผนงำนประจ ำปี (ตำรำงเวลำ time line)

น ำรำยละเอียดของโครงและกิจกรรมมำจดัท ำเป็นตำรำงเวลำ (Time line)

หน่วยปฏิบติั หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓.. ประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก

๓.๑  คุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ

๓.๑.๑ ดา้นท่ีพกัอาศยั สะอาดร่มร่ืนบรรยาอาศดี การบริการฯ

กิจกรรม..................................... บก.,นขต.บา้นพกั

กิจกรรม..................................... บก.พนั.(ฝอ.1)

กิจกรรม..................................... บก.,นขต.

พ.ศ.๒๕๖๐

ห้วงเวลาด าเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๑ล าดบั โครงการ/กิจกรรม

แผนงำนประจ ำปี กำรพฒันำคณุภำพชีวิตก ำลงัพลและครอบครัวและประสิทธิภำพหน่วยทหำรกองทพับก ประจ ำปี๒๕๖๑
เร่ือง ประสทิธิภำพหน่วยทหำรกองทพับก 



ล าดบั โครงการ/กิจกรรม หน่วยปฏิบติัหมายเหตุ
พ.ศ.๒๕๖๐
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓.๑.๒การรณรงคเ์ร่ืองสุขภาพร่างการ ตอ้งสะอาด สมบูรณ์ฯ
กิจกรรม..................................... บก.,นขต.
กิจกรรม..................................... บก.,นขต.
กิจกรรม.....................................
กิจกรรม.....................................
กิจกรรม.....................................
๓.๑.๓ ดา้นอาหารและโภชนาการ
กิจกรรม..................................... บก.,นขต.
กิจกรรม..................................... บก.,นขต.

 กิจกรรม.....................................
กิจกรรม.....................................
กิจกรรม.....................................

พ.ศ.๒๕๖๑
ห้วงเวลาด าเนินการ



ขอบคุณ  ครับ


