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คําสั่งกองทัพบก 

ที่ ๖๕/๒๕๔๒ 

เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ 
 

 

 ทบ. มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ  เพื่อใหทหารกองประจําการ  มี

สภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นระหวางอยูในกองประจําการแบะมีความรูในสายวิชาชีพเพียงพอที่จะนําไปประกอบ    อาชีพ

ภายหลังปลดจากกองประจําการ  โดยไดรับการบริการ  สวัสดิการ  ที่จําเปนอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ  ซึ่งนอกจากจะเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหพรอมที่จะปฏิบัติงานที่ตามลําดับหนาที่  

เพื่อรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอยางเต็มความสามารุแลว  ยังเปนการเสริมสรางภาพพจนที่ดีของ 

ทบ. อีกดวย 

 ๑.  ขอบเขต: การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ดําเนินการใน ๖ ดาน ดังนี้  

  ๑.๑ ดานอาหารและโภชนาการ 

  ๑.๒ ดานเครื่องแตงกาย  เครื่องนอน  และของใชประจําตัว 

  ๑.๓ ดานที่พักอาศัย 

  ๑.๔ ดานสุขภาพ รางกาย 

  ๑.๕ ดานสวัสดิการอื่น ๆ 

  ๑.๖ ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒.  การปฏิบัติ 

  ๒.๑ แนวความคิดในการปฏิบัติ 

   การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ  มุงพัฒนาในดานปจจัยสี่  ซึ่ง

เปนความตองการพื้นฐานของมนุษยเปนลําดับแรก  และดานอื่น ๆ เปนลําดับถัดไป ขณะเดียวกัน

จะตองพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมควบคูกันไปดวยอยางตอเนื่อง โดยกําหนดเปนแนวทางใหหนวย
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นําไปปฏิบัติ  เพื่อใหทหารกองประจําการในหนวยตาง ๆ ของ ทบ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   และ    เปน

มาตรฐานเดียวกัน  ทั้งนี้จะตองมีการติดตาม  ประเมินผล  เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม 

 ๒.๒ ดานอาหารและโภชนาการ 

  ๒.๒.๑ หนวยจะตองจัดใหมีการประกอบเลี้ยงแกทหารกองประจําการ  โดยคํานึงถึง  

คุณคาทางโภชนาการและความเพียงพอดานปริมาณเปนเบื้องตน  นอกจากนี้ควรมี  ความนา

รับประทาน  ในเรื่องของรสชาติ ความสะอาดและการจัดแตงดวย  ทั้งนี้จะตองมีการความคุมตรวจสอบ

การใชคาประกอบเลี้ยงใหเหมาะสม  สัมพันธกันกับคุณภาพ  และปริมาณอาหารอยางสม่ําเสมอ 

  ๒.๒.๒ อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นใหมีกับขาว ๒ อยาง   และใน ๑ สัปดาหให

จัดอาหารทองถิ่น  หรืออาหารพิเศษ อยางนอย ๑ มื้อ 

  ๒.๒.๓ ผูปรุงอาหารตองแตงกายสะอาด  และไมเปนโรคติดตอ,  โรงครัว,       ที่

รับประทานอาหาร, ภาชนะที่ใชประกอบ, ใสและตักอาหารตองสะอาด ถูกสุขลักษณะ  ปราศจากแมลง     หรือ

สัตวที่จะเปนพาหะนําเชื้อโรค 

  ๒.๒.๔ ภาชนะท่ีใสและตักอาหารรับประทาน  ตองลางใหสะอาดแลวผึ่งใหแหงทุก

ครั้งหลังใชงาน  เพื่อที่จะนําไปใชในมื้อตอไป 

 ๒.๓ ดานเครื่องแตงกาย เครื่องนอน  และของใชประจําตัว 

  ๒.๓.๑ เครื่องแตงกาย  เครื่องนอน และของใชที่ทหารกองประจําการไดรับ  การ

แจกจายจะตองมีความเหมาะสมทั้งรายการและจํานวนที่ไดรับ รวมทั้งมีคุณภาพดีพอที่จะใชไดตลอด

อายุการใชงาน (กบ.ทบ.ดําเนินการ) 

  ๒.๓.๒ จัดใหมีรานจําหนายเครื่องหมาย  และเครื่องแบบทหารในราคาที่ประหยัด

และเปนธรรม เพื่อใหทาหารสามารถจัดหา เพิ่มเติมตามความสมัครใจ   

 ๒.๔ ดานที่พักอาศัย 

  ๒.๔.๑ ปรับปรุงแบบอาคารที่เกี่ยวของกับทหารกองประจําการ  ไดแก        โรง

ทหาร  หองน้ํา, หองสวม, โรงเลี้ยง และโรงครัว  ใหสะดวกสบายและถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น      (กบ.ทบ.

ดําเนินการ)  

  ๒.๔.๒ จัดสภาพแวดลอมโดยภายในหนวยใหเปนระเบียบ  สะอาด  รมรื่น  สราง

บรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและการพักอาศัย  เฉพาะอยางยิ่งบริเวณอาคารโรงทหาร  นอกจาก
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จะตองสะอาด, ถูกสุขลักษณะแลว  ควรปรับปรุงใหสะดวกสบายขึ้นเทาที่จะทําได        อยางนอยที่สุด

ควรติดมุงลวดและพัดลมเพดานบริเวณโรงนอนทหาร 

  ๒.๔.๓ อาคาร  หองน้ํา - สวมทหาร  ตองสะอาด  มีการระบายน้ําที่ดี และ

ปราศจากกลิ่นเหม็น 

  ๒.๔.๔ จัดใหมีหองพักผอนและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารโรงทหาร  

อาทิ โทรทัศน  วีดีโอ  สเตริโอ  คาราโอเกะ หนังสือพิมพและหนังสืออื่น ๆ   เพื่อใหความรูและความ

บันเทิงแกทหารกองประจําการ 

 ๒.๕ ดานสุขภาพรางกาย 

  ๒.๕.๑ หนวยระดับกองรอยตองจัดใหมีตูยาและเครื่องมือปฐมพยาบาล         ไว

ประจําหนวย 

  ๒.๕.๒ สงเสริมใหทหารกองประจําการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหมี

รางกายแข็งแรง  และหางไกลยาเสพติด  โดย  ผบ. หนวยทกุระดับชั้นนําทหารกองประจําการ  ออก

กําลังกายดวยตนเองเทาที่จะสามารถทําได 

  ๒.๕.๓ จัดสรางสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณกีฬาตามขีดความสามารถ  โดยควร

จัดใหมีสนามระกรอ  หรือเทียบเทา ควรมีสนามฟุตบอลอยางนอย ๑ สนาม  และหนวยในระดับ

กองรอยควรจัดใหมีสนามตะกรอ สนามวอลเลยบอล และโตะปงปอง  ทุกกองรอย  ทั้งนี้จะตองปลุกเรา

ใหทหารกองประจําการสนใจเลนกีฬา  ดวยการจัดใหมีการแขงขันกันตามโอกาสที่เหมาะสม 

  ๒.๕.๕ หนวยรักษาพยาบาล   ตองใหการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลทหาร

กองประจําการ  ในระดับเดียวกันกับขาราชการทหาร 

 ๒.๖ ดานสวัสดิการอื่น ๆ  

  ๒.๖.๑ การฝกอบรมวิชาชีพ  เพื่อใหทหารกองประจําการ  สามารถนําความรูที่

ไดรับไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจําการไดจริง  (ยก.ทบ. ดําเนินการ) 

  ๒.๖.๒ การขยายโอกาสทางการศึกษา  เพื่อสงเสริมใหทหารกองประจําการ   ได

ศึกษาตอนอกระบบโรงเรียน  (ยก.ทบ. ดําเนินการ) 

  ๒.๖.๓ รานคาสวัสดิการ  จําหนายสินคาที่จําเปนในชีวิตประจําวันในราคาถูก 

  ๒.๖.๔ รานตัดผม 
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  ๒.๖.๕ การไปรษณีย , โทรศัพท 

  ๒.๖.๖ การบริการอ่ืน ๆ 

 ๒.๗ ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  ดําเนินการโดยการอบรม ชี้แจง  ประจําวัน การอบรมศีลธรรมตามหวง เวลา 

รวมทั้งการรวมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสอันสมควร  เพื่อใหเกิดทัศนคติ คานิยม และพฤติกรรม  ใน

การดํารงชีวิตประจําวันในเรื่องตอไปนี้ 

  ๒.๗.๑ ไมติดยึดกับความเปนวัตถุนิยม  และมุ งแสวงหาความสุขทาง

ใจยิ่ งกวาทางกาย 

  ๒.๗.๒ การไมยุงเก่ียวและมั่วสุมอบายมุขและสิ่งเสพติดทุกประเภท 

  ๒.๗.๓ การรูจักประหยัด  อดออม  ไมฟุมเฟอย และกอหนี้สิน 

  ๒.๗.๔ มีระเบียบวินัย, เอื้อเฟอเผื่อแผ, เสียสละ  และมีความสามัคคี 

 ๒.๘ รายการที่กําหนดตามแนวทางในคําสั่งนี้ถือเปนเกณฑต่ําสุดที่หนวยตอง

ดําเนินการใหได  และเปนความรับผิดชอบของ ผบ. หนวยทุกระดับ  ตลอดจนหนวยที่เกี่ยวของที่จะตอง

ใหความรวมมือ 

 ๒.๙ การตรวจสอบและประเมินผล  : ผนวก ก 

 ๒.๑๐ คําสั่งใดที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ  และขัดแยง

หรือซ้ําซอนกับคําสั่ง  ใหยกเลิกและใชคําสั่งนี้แทน 

 ๓. การสนับสนุน 

  ๓.๑ ใชงบประมาณและทรัพยากรของหนวยที่มีอยูในการดําเนินการ 

  ๓.๒ ใหกรมฝายเสนาธิการและกรมฝายยุทธบริการใหการสนับสนุนในสวนที่

เกี่ยวของ ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   สั่ง   ณ   วันที่  ๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.๒๕๔๒ 
     

     (ลงชื่อ) พล.อ.สุรยุทธ  จุลานนท   
   
      ( สุรยุทธ    จุลานนท) 

       ผบ.ทบ. 
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