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ตรวจเมื่อวันที่ ................................................................................................................................................................
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กองร้อยน่าอยู่/คุณภาพชีวิตทหารกองประจาการ
๑. ด้านที่พักอาศัย
๑.๑ สภาพอาคารสานักงาน, ภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม และการสุขาภิบาลของหน่วย
๑.๒ สภาพโรงนอน ห้องนอน ที่ปฏิบัติศาสนกิจ สิ่งอานวยความสุขของทหารกองประจาการ
๑.๓ ห้องสอน, อบรม, แหล่งบารุงความรู้ และสถานที่บริการและนันทนาการ ของทหาร
กองประจาการ
๑.๔ ห้องน้า, ห้องส้วม, สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น และพื้นที่พักผ่อนหลังโรงนอน
ของทหารกองประจาการ
๒. ด้านอาหารและโภชนาการ
๒.๑ สภาพอาคารโรงเลี้ยง, ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และการสุขาภิบาล
๒.๒ สภาพภายในโรงเลี้ยง, รายการอาหาร, คุณภาพอาหาร, รสชาติ, ปริมาณอาหาร
และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
๒.๓ สภาพแวดล้อมเขตสุขาภิบาล โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ และอุปกรณ์ในการประกอบเลี้ยง
๒.๔ พื้นที่ในการล้างและเก็บภาชนะ ระบบบาบัดน้าเสีย การขจัดสิ่งปฏิกูล การเกษตร
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน ของใช้ประจาตัว
๓.๑ สิ่งอุปกรณ์ของใช้ประจาตัวทหารกองประจาการ ตามอัตราแจกจ่ายจาก ทบ.
๓.๒ สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอนที่หน่วยจัดหาเพิ่มเติม
๓.๓ สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกห้ องนอน สภาพตู้เสื้ อผ้ า และเตียงนอนทหาร
กองประจาการ
๔. ด้านสุขภาพร่างกาย
๔.๑ กระบวนการปูองกันและการบาบัดการเจ็บปุวยขั้นต้นของทหารกองประจาการ
๔.๒ กระบวนการพัฒนาพลานามัยและสุขภาพร่างกาย
๔.๓ กิจกรรมทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายทหารกองประจาการ
๕. ด้านสวัสดิการอื่น ๆ
๕.๑ สถานบริการด้านสวัสดิการ ที่จาเป็นและเหมาะสม ประจาโรงนอน/หน่วยทหาร
๕.๒ ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนและการฝึกวิชาชีพ
๕.๓ กิจกรรมการออมทรัพย์ การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ การสวัสดิการอื่น ๆ ของทหาร
กองประจาการ และบัญชีเงินเดือนทหารกองประจาการ
๖. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย
๖.๑ กระบวนการอบรมของผู้บังคับบัญชา การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของหน่วย
๖.๒ กระบวนการอบรมการปฏิบัติธรรม โดยอนุศาสนาจารย์
๖.๓ กระบวนการอบรมการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย
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-๒รายการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนนเต็ม
ได้

๖.๓ กระบวนการอบรมการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย
กองพันเข้มแข็ง/ประสิทธิภาพหน่วยทหารของ ทบ.
๑. การบริหารจัดการกาลังพลของหน่วย
๑.๑ ลักษณะผู้นาของผู้บังคับหน่วย
๑.๒ การจัดการกาลังพล
๑.๓ ลักษณะผู้นาของทหาร สภาพขวัญ กาลังใจ วินัย ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง
ของหน่วย
๒. สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา
๒.๑ การปฏิบัติเพื่อการดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒.๒ สถานที่ทางานที่ปลอดภัย
๒.๓ การให้ความรู้ด้านการดูแล/ส่งเสริมสุขภาพแก่กาลังพลในเรื่องต่าง ๆ
๓. การรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์
๓.๑ มาตรการการเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย
๓.๒ การปรนนิบัติบารุง การซ่อมบารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ และการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์
ของหน่วย
๓.๓ การประดิษฐ์คิดค้น สป. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน
ของอาวุธยุทโธปกรณ์
๔. ระบบการฝึกของหน่วย
๔.๑ สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกเป็นบุคคลและการฝึกเป็นหน่วย
๔.๒ การจัดการฝึกตามคาสั่งและนโยบายของหน่วยเหนือ และระดับความพร้อมรบ
ของหน่วย
๔.๓ ความริเริ่มในการจัดการฝึกพิเศษอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วย
๕. การพัฒนาสัมพันธ์กับทหารกองหนุน
- การดารงการติดต่อ และการพัฒนาสัมพันธ์กับทหารกองหนุน
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เขตทหารปลอดยาเสพติด/คุณภาพชีวิตกาลังพล และครอบครัว
๑. การร่วมใจพัฒนาชุมชน และค่ายทหาร
๑.๑ เขตสุขาภิบาล, ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในเขตบ้านพักของหน่วย
๑.๒ การบริหารจัดการบ้านพัก/ที่พักอาศัย การทาความสะอาด และการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารบ้านพักของกาลังพล
๑.๓ กระบวนการจัดให้บริเวณบ้านพักกาลังพล เป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนปลอดยาเสพติด
๑.๔ การจัดสถานบริการต่าง ๆ ที่จาเป็นให้กับชุมชนและเพื่อการพัฒนาการของบุตรหลาน
๒. กิจกรรมหน่วยทหารต้านยาเสพติด
๒.๑ มาตรการปูองกันและการปูองปรามยาเสพติดของหน่วย
๒.๒ กิจกรรมฟื้นฟู บาบัดรักษา และลดปัจจัยเสี่ยง
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รายการประเมิน
๓. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑ การกระจายความรู้และวิธี การปฏิบัติกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการแก้ปัญหา
หนี้สินของกาลังพล
๓.๒ การบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่า ของหน่วยให้เกิดประโยชน์แก่กาลังพล
๓.๓ กระบวนการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของกาลังพล หรือของหน่วย
ที่ผลิตได้
๔. การรักษาระเบียบวินัย
๔.๑ กระบวนการอบรมให้ความรู้แก่กาลังพล
๔.๒ ผลสัมฤทธิ์ของการเป็นผู้มีวินัยของกาลังพล
๕. กิจกรรมโครงการราชการใสสะอาด
๕.๑ สถานที่ และกระบวนการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
๕.๒ การส่งเสริมแผนราชการใสสะอาด และจริยธรรม
รวมคะแนนทั้งสิ้น

ตรวจถูกต้อง
พ.อ.
( ธนัสถา ถมังรักษ์สัตว์ )
ผอ.กตป.จบ.
ธ.ค. ๖๓
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