
 

คู่มือประกอบแบบประเมินผล 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร กองทัพบก 

ตอนที่ 2 รายการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร  
           กองทัพบก  

รายการประเมินผล แนวทางการประเมินผล 
 
 
 
1. ด้านที่พักอาศัย 

 
 

 
    1.1 สภาพอาคารส านักงาน, ภมูิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
           การสุขาภิบาลของหน่วย 
 

- บริเวณโดยทั่วไป สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศของ 
   ความเป็นหน่วยทหาร 

- จัดและใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยรักษาธรรมชาติ และ    

   สิ่งแวดล้อม 

- จัดที่จอดยานพาหนะให้ก าลังพลอย่างเป็นระเบียบ มีร่มเงา  
   ไม่เบียดบังพ้ืนท่ีในอาคารชั้นล่างของหน่วย 

- มีร่องรับและระบายน้ าฝน หรือน้ าเสียที่บ าบัดแล้ว ไปยังแหล่งที่   
   สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
- มีระบบทิ้งหรือจ ากัดขยะของหน่วย ที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และ 

   ไม่เกิดมลพิษ 

- ไม่มีแหล่งสิ่งปฏิกูล น้ าขังเน่าเหม็นเป็นที่เพาะแมลงวันและยุง 

- จัดระเบียบไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับของหน่วยได้เหมาะสม  
   สวยงาม 

- มีปูายค าขวัญหรือปูายรณรงค์ต่อต้านอบายมุข อย่างเหมาะสม  
   สวยงาม 

- ก าหนดเขตสุขาภิบาลของหน่วย ความรับผิดชอบ และการพัฒนา 

   อย่างแน่ชัด 
 

    1.2 สภาพโรงนอนห้องนอนทหาร, ที่สวดมนต์, คลังอาวุธ,  
           สิ่งอ านวยความสุขของทหาร 

- อาคารโรงนอน สะอาด สวยงาม อากาศถ่ายเท ไม่มีเสียงและ 
   กลิ่นเหม็นรบกวน 

- จัดวางตู้ เตียงนอน ได้อย่างเหมาะสม มีพื้นที่และช่องว่างเพียงพอ  

  และอากาศถ่ายเทได้ดี 
- พื้นที่โรงนอน ระเบียงทางเดินและบันได สะอาด ไม่มีเศษขยะ  
   ไม่เป็นท่ีเก็บสิ่งอุปกรณ์เหลือใช้ 

- ประตูโรงนอน ต้องสามารถเปิด – ปิด ให้ทหารใช้ได้ทุกประตู 
- ผนังอาคารมีปูายค าขวัญ ข้อความปลุกใจให้รักชาติ บอร์ดระเบียบ 

   ปฏิบัติของทหาร 

- มีพื้นท่ีปฏิบัติศาสนกิจก่อนนอนอย่างเพียงพอ เหมาะสม 

- จัดให้มีแสงสว่างและพัดลมอย่างเพียงพอ 

- หน่วยจัดระบบคลังอาวุธได้ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ ทบ. 
 

 

 

คุณภาพชีวิตทหารกองประจ าการ 
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    1.3 ห้องสอนอบรมและแหล่งบ ารุงความรู้ของทหาร  
            สถานท่ีบริการและสันทนาการของทหาร 

- มีห้องสอนอบรมที่จัดอย่างเหมาะสม มีแสงสว่าง พัดลม โต๊ะ  
   เก้าอี้ เพียงพอกับจ านวนทหาร 

- มีที่อ่านหนังสือของกองร้อย จัดให้มีหนังสือบริการก าลังพล เช่น  
   หนังสือให้ความรู้ หนังสือให้ความบันเทิง และหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

- มีหน่วยสามารถจัดพื้นที่ช้ันล่างของอาคาร โรงนอนเป็นที่พักผ่อน  
   มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับทหารได้อย่างเหมาะสม สวยงาม 

- หน่วยจัดให้มีเครื่องให้ความบันเทิงและให้ความรู้แก่ทหารตาม  

   ความเหมาะสม อย่างน้อยต้องมีเครื่องรับโทรทัศน์ กองร้อยละ 1 เครื่อง 
   ที่ใช้การได้ดี 
- ห้องพักผ่อนของทหารเป็นสัดส่วน เรียบร้อย มีอุปกรณ์ประกอบ 

   อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของหน่วย มีแสงสว่างและพัดลม  

   เพียงพอ 

- มีระเบียบก าหนดการใช้บริการ ห้องพักผ่อน สิ่งอ านวยความสะดวก  
   และผู้รับผิดชอบดูแล 

- มีพื้นท่ีและเก้าอี้นั่งเพียงพอกับจ านวนทหารที่ใช้บริการ มีอุปกรณ์ 
   การเพาะกายอย่างง่ายที่หน่วยจัดท าข้ึนเอง โต๊ะปิงปอง 

- ไม่มีเครื่องเล่นที่ก่อให้เกิดการพนัน เช่น โต๊ะสนุกเกอร์ หรือโต๊ะ  

   บิลเลียด 

 
    1.4 ห้องน้ า-ห้องส้วม สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น 
            และเหมาะสม, พื้นที่หลังโรงนอนของทหาร 

- ห้องอาบน้ าแห้ง สะอาด มีแสงแดดส่องถึง ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- มีที่วางอุปกรณ์อาบน้ า กระจกส่องหน้า และราวแขวนผ้า 

- ห้องส้วมแห้ง สะอาด มีแสงแดดส่องถึง ไม่มีกลิ่นเหม็น 

- มีน้ าใช้ตลอดเวลา และมีอุปกรณ์ท าความสะอาด 

- ประตูห้องส้วมและโถส้วมที่ช ารุด หน่วยสามารถซ่อมให้ใช้การได้ 
- บริเวณราวตากผ้าแสงแดดส่องถึง มีปริมาณเพียงพอ มีอุปกรณ์ 
   ขึงราวให้ตึงและปูองกันผ้าตกพ้ืน 

- ร่องระบายน้ ารอบห้องน้ า ห้องส้วม แห้งสะอาด ไม่มีเศษขยะ 

- น้ าเสียจากห้องน้ า ห้องส้วม ได้รับการบ าบัดด้วยกรรมวิธี 
   อย่างง่าย ๆ ไม่สิ้นเปลือง ก่อนสู่แหล่งรวมน้ า 

 
2. ด้านอาหารและโภชนาการ  
    2.1 สภาพอาคารโรงเลี้ยง, ภูมิทัศน์, สภาพแวดล้อม  
            และการสุขาภิบาล 

- บริเวณโรงเลี้ยง สะอาด อากาศถ่ายเท มีพัดลมพอเพียง ไม่มีกลิ่น 

   เหม็นรบกวน ที่นั่งรับประทานอาหารและภาชนะเพียงพอกับ 

   จ านวนทหารของหน่วย 

- ที่นอน ที่พักผ่อน ทหารสูทกรรม เหมาะสม สะอาด อากาศถ่ายเท  
   เครื่องนอนครบถ้วนและคณุภาพดี 
- ห้องน้ า ห้องส้วมของโรงเลี้ยงอยู่ในสภาพดี ไม่ช ารุดทรุดโทรม  
   ไม่มีกลิ่นเหม็น ระบายน้ าได้ดี 
- มีร่องรับและระบายน้ าฝนหรือน้ าเสียที่บ าบัดแล้ว ไปยังแหล่งรวมน้ า 
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    2.2 สภาพภายในโรงเลี้ยง, รายการอาหาร, คุณภาพ 
            อาหาร, รสชาติ , ปริมาณอาหาร, สิ่ งอ านวย 
            ความสะดวกต่าง ๆ  

- มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและตรวจรับอาหารประจ าวัน  
   กรรมการทั้ง 2 คณะ ต้องมีทหารกองประจ าการร่วมตรวจและ 

   ลงนามทุกวัน 

- อาหารที่น ามาประกอบเลี้ยง สด ใหม่ ราคาเหมาะสม ครบถ้วน  
   ตามรายการ 

- มีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและปรุงอาหาร 

- อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ต้องบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม สะอาด  
   มีฝาปิดมิดชิด 

- มี เครื่องปรุงรส เช่น น้ าปลา พริก หรือเครื่องปรุงรสตาม 

   ความนิยมของทหารแต่ละภูมิภาค 

- มีอาหารท้องถิ่น หรืออาหารพิเศษตามความเหมาะสม 

- มีอาหารเสริม อาทิ น้ านมถั่วเหลืองในมื้อเช้า ตามความเหมาะสม 

- มีหลักฐานยอดก าลังพลผู้มารับประทานอาหารทุกวัน 

- มีการประเมินผลความพึงพอใจของทหารต่อรสชาติ คุณภาพ  
   และปริมาณอาหาร 

 
    2.3 สภาพแวดล้อมเขตสุขาภิบาลโรงประกอบเลี้ยง,  
            สถานท่ีและอุปกรณ์ในการประกอบเลี้ยง 

- บริเวณโรงประกอบเลี้ยงโดยทั่วไป สะอาด ไม่มีน้ าขัง ไม่มีกลิ่น 

   เหม็น ที่ใส่ขยะมีฝาปิดมิดชิด ไม่เป็นแหล่งเพาะหนู แมลงสาบ  
   แมลงวัน 

- เจ้าหน้าที่ประกอบเลี้ยงทุกนาย มีสุขภาพอนามัยดี ร่างกาย 

   สะอาด ใส่ชุดกันเปื้อนและหมวกคลุมผมที่สะอาด ต้องมีหลักฐาน 

   ผ่านการตรวจโรคทุก 6 เดือน 

- อุปกรณ์เตรียมอาหารสะอาด เหมาะสม ห้องเตรียมอาหาร  
   อากาศถ่ายเท มีพัดลม มีตาข่ายกันแมลง 

- ภาชนะที่ ใ ช้ประกอบ ใส่หรือตักอาหาร สะอาดเก็บอยู่ ใน 

   ที่เหมาะสม 

- ตู้เก็บอาหารแห้งและตู้เย็นเก็บอาหารสด สะอาด เหมาะสม ไม่มี 
   กลิ่นเหม็น 

- ห้องเก็บข้าวสาร สะอาด อากาศถ่ายเท มีตาข่ายกันนก หนู และ 

   แมลง ไม่เป็นที่เก็บสิ่งอุปกรณ์เหลือใช้ 

- มีเครื่องช่ังข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง ที่ใช้การได้ดี 
- ถ้าหน่วยใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิงต้องตั้งในที่เหมาะสม ปลอดภัย  
   อากาศถ่ายเท 

 
    2.4 พื้นที่ในการล้างและเก็บภาชนะ, ระบบบ าบัด 
            น้ าเสีย, การขจัดสิ่งปฏิกูล, การเกษตรเศรษฐกิจ 
            พอเพียง 

- ที่ล้างภาชนะถูกสุขลักษณะและสะอาด ใช้อุปกรณ์และน้ ายาล้าง 

   ภาชนะท่ีมีคุณภาพ 

- ที่ตากภาชนะพอเพียง มีตาข่ายปูองกันแมลง และได้รับแสงแดด 

   เพียงพอ 

- ร่องระบายน้ าแห้ง สะอาดไม่มีเศษอาหาร และไม่มีน้ าสกปรกขัง 

- ภาชนะท่ีล้างสะอาดแล้วน าไปผึ่งแดดให้แห้ง 
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 - มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ท่ีเกิดจากการเตรียมอาหาร การปรุงอาหาร  

   และการล้างภาชนะท่ีใช้การได้ดี 
- ไม่มีแหล่งปฏิกูล กลิ่นเน่าเหม็น ที่เพาะหนู แมลงสาบ แมลงวัน 

- บริเวณพื้นท่ีว่างเปล่าของโรงเลี้ยง ได้จัดให้มีการเกษตรเศรษฐกิจ 

   พอเพียงอย่างเหมาะสม เช่น บ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ฯลฯ 

 
3. ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน ของใช้ประจ าตัว  
    3.1 สิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ประจ าตัวทหารตามอัตรา 
            การแจกจ่ายจาก ทบ. 

- หลักฐานการเบิก การแจกจ่ายถูกต้อง 

- ทหารได้รับสิ่งของจริงครบตามอัตรา มีลายเซ็นรับ – จ่ายถูกต้อง 

- ทหารได้รับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายครบถ้วน เหมาะสมกับขนาด  

   ร่างกาย 

- ผู้บังคับหน่วย และเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ สนใจดูแล เสื้อผ้า เครื่อง 

   แต่งกายทหาร และด าเนินการแลกเปลี่ยนเมื่อพบว่าเครื่องแต่งกาย 

   ไม่เหมาะสมกับขนาดรูปร่างของทหาร 

- มีการรายงานและเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

   ทราบ เมื่อพบสิ่งของที่แจกจ่ายให้ทหารไม่มีคุณภาพ หรือ 

   ไม่เหมาะสมกับราคา 

 
    3.2 สิ่งของเครื่องใช้, เครื่องแต่งกาย, เครื่องนอนที่ 
            หน่วยจัดหาเพิ่มเติม 

- มีระเบียบก าหนดการท าความสะอาด ตาก ซัก รีด เครื่องนอน 

   และของใช้ประจ าตัวทหาร ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

- ที่รีดผ้าและอุปกรณ์ใช้งานได้ดี เพียงพอ เหมาะสม 

- มีอุปกรณ์ต้องกันไฟฟูาลัดวงจร ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟูาทุกประเภท 

   ตามความเหมาะสม 

- สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน ที่หน่วยจัดหาเพิ่มเติม 

   ต้องเป็นสิ่งจ าเป็นหรือเป็นความต้องการของทหารจริง ต้องมี 
   คุณภาพดี ราคายุติธรรม เหมาะสม 

 
    3.3 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องนอนทหาร  
            สภาพตู้เสื้อผ้า และเตียงนอนทหาร 

- สภาพแวดล้อมภายในห้องนอน บรรยากาศสบายเงียบสงบ  
   สะอาด เอื้อต่อการพักผ่อนหลับนอนของทหาร 

- สภาพแวดล้อมภายนอกห้องนอน ไม่มีสิ่งรบกวน การพักผ่อน 

   นอนหลับของทหาร 

- เตียงนอนมีอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน จัดวางเป็นระเบียบ 

   เหมาะสม สะอาด ไม่เก็บสิ่งไม่สมควรไว้ใต้ที่นอน 

- ตู้เสื้อผ้า ซ่อมปรับปรุงทาสีให้สวยงามใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ไม่มี 
   ร่องรอยการขีดเขียน 

- เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวท่ีเก็บไว้ในตู้จัดเป็นระเบียบ ไม่เปียกช้ืน  
   ไม่มีกลิ่นอับ 

- รองเท้าที่วางไว้ใต้เตียงจัดเป็นระเบียบ สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น  
   ไม่น าถุงเท้าไว้ในรองเท้า 
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4. ด้านสุขภาพร่างกาย  
    4.1 กระบวนการปูองกันและการบ าบัดการเจ็บปุวย 
            ขั้นต้นของทหาร 

- มีตู้ยาและเครื่องปฐมพยาบาลทุกอาคารโรงนอนทหาร 

- มียาสามัญประจ าบ้าน อาทิ ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย ฯลฯ  
   ปริมาณยาแต่ละชนิดเหมาะสมตามสัดส่วนทหาร และมีเครื่องมือ 

   ปฐมพยาบาลที่จ าเป็นเหมาะสม 

- บันทึกประวัติข้อมูลด้านสุขภาพของทหารกองประจ าการ เมื่อเข้า 
  เริ่มการปฏิบัติงานท่ีกองร้อย เช่น โรคประจ าตัว ฯลฯ 

- มีเจ้าหน้าที่พยาบาลของหน่วย พร้อมดูแลตลอดเวลา 

- มียานพาหนะพร้อมน าก าลังพลที่ปุวยเกินขีดความสามารถของ 

   หน่วย น าส่งโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา 

- ให้มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ หลังจากปฏิบัติหน้าที่เข้าเวร – ยาม 

- ผบ.หน่วย ติดตามเยี่ยมอาการเจ็บปุวยของก าลังพลที่รักษาตัว 

   อยู่ท่ีหน่วยรักษาพยายามสม่ าเสมอ 

- มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กรณีจ าเป็นต้องใช้เงินสดก่อน 

- จัดให้ทหารกองประจ าการตรวจร่างกายประจ าปี เหมือน 

  ข้าราชการ ทบ. 
 

    4.2 กระบวนการพัฒนาพลานามัย และสุขภาพร่างกาย 
            ทหาร 

- สอน แนะน าให้ทหารกองประจ าการมีความรู้ เรื่องเกี่ยวกับ 

   สุขภาพอนามัย และสุขศาสตร์ส่วนบุคคล 

- ปลูกฝักค่านิยม และส่งเสริมให้ทหารกองประจ าการออกก าลังกาย 

   และเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี 

- กวดขัน ดูแลให้ทหารออกก าลังกาย และรักษาสุขภาพอนามัย 
   ทุกวัน 

- ผู้น าหน่วยระดับกองพัน ร่วมออกก าลังกายกับก าลังพลของหน่วย 

   ทุกสัปดาห์ ตามความเหมาะสม 

- มีสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์กีฬาเหมาะสมเพียงพอตามศักยภาพ 

   ของหน่วย 

- จัดการแข่งขันกีฬาอย่างสม่ าเสมอทุกโอกาสที่เหมาะสม 

- จัดทดสอบสมรรถภาพร่างกายทหารกองประจ าการ เช่นเดียวกับ 

   ข้าราชการ ทบ. 
- ทุกวันพุธ จัดวันเวลาช่วงบ่ายให้ทหารได้เล่นกีฬา หรือออกก าลังกาย 

  ตามอัธยาศัยกับเพื่อนทหาร 

 
    4.3 กิจกรรมทางโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
            ร่างกายทหาร 

- สร้างแรงจูงใจให้ทหารกองประจ าการ ลด ละ เลิก บุหรี่ และ  

   อาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

- จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
   รวมทั้งโทษของเหล้า บุหรี่ และสารเสพติด 
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5. ด้านสวัสดิการอ่ืน ๆ  
    5.1 สถานบริการด้านสวัสดิการที่จ าเป็นและเหมาะสม 
            ประจ าโรงนอนทหาร/หน่วยทหาร 

- จัดร้านค้าสวัสดิการที่หน่วย เป็นสัดส่วน เหมาะสม สะอาด  
   สวยงาม 

- จัดสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้เพียงพอ คุณภาพดี ราคาถูก  
   และติดปูายแสดงราคา 

- จัดท าบัญชีร้านค้าสวัสดิการ ให้ตรวจสอบได้ 
- บริการตัดผมในราคาที่ เป็นธรรม เหมาะสมกับทหารกอง 

   ประจ าการ 

- ห้องตัดผม เครื่องมือและอุปกรณ์ตัดผม สะอาด 

 
    5.2 สถานบริการการศึกษานอกโรงเรียน และการฝึก
วิชาชีพ 

- แบ่งแยกและจัดกลุ่มคุณวุฒิการศึกษาของทหารกองประจ าการ  
   ตั้งแต่เริ่มเข้ารับราชการ 

- จัดการศึกษานอกโรงเรียน หรือฝากเรียนกับหน่วยข้างเคียง 

- โน้มน้าวและสนับสนุนให้ทหารกองประจ าการ เพิ่มคุณวุฒิ 
   การศึกษา โดยการศึกษานอกโรงเรียนทั้งในระดับประถมและ 

   มัธยม รวมถึงผู้ไม่รู้หนังสือ 

- จัดครูประจ ากลุ่ม สถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ส าหรับ  

   การศึกษานอกโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
    5.3 กิจกรรมการออมทรัพย์ของทหาร การช่วยเหลือ 
            บรรเทาทุกข์ทหาร การสวัสดิการอื่น ๆ 

- ประชาสัมพันธ์ให้ทหาร รู้จักอดออม ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังปวง 

- มีระบบเงินสวัสดิการ ช่วยเหลือทหารกองประจ าการและ 

   ครอบครัว เช่น ค่าจัดงานศพบิดามารดา ค่าเสียหายที่เกิดจาก  

   ภัยธรรมชาติ ตามความเหมาะสม 

 
6. ด้านอุดมการณ์ คุณธรรมและจริยธรรม  
    6.1 ปลูกฝังอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  
          และพระมหากษัตริย์ 

- ผบ.หน่วยช้ีแจง อบรม ปลูกฝังอุดมการณ์ เทิดทูนสถาบันชาติ  
  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างสม่ าเสมอ 

- น าก าลังพลเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติทุกครั้ง 

 
    6.2 กระบวนการอบรมของผู้บังคับบัญชา และการ 
          ติดต่อสื่อสารกับญาติของทหารกองประจ าการ 

- มีการอบรมโดย ผบ.หน่วย เรื่องสิทธิของทหารกองประจ าการ  
  เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง การหักค่าประกอบเลี้ยง วันลาพัก เป็นต้น  
  อย่างสม่ าเสมอ 

- มีการอบรมโดย ฝอ. หรือ ผบ.นขต. ของหน่วยหรือวิทยากร 

   ภายนอก อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 

- กองร้อยจัดท าประวัติของทหารกองประจ าการทุกนาย เมื่อเข้า 
  ปฏิบัติงานท่ีหน่วย รวมทั้งประวัติด้านสุขภาพด้วย 

- ผบ.หน่วย มีการติดต่อสื่อสารกับญาติของทหารกองประจ าการ  
  เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเป็นประจ า 
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    6.3 การเข้าร่วมและการสืบสานกิจกรรมทางศาสนา,  
            ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

- ผบ.หน่วย น าก าลังพลของหน่วย ไปร่วมกิจกรรมส าคัญทาง 

   ศาสนาอย่างพร้อมเพรียง 

- การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตามโอกาสอันควร  
   เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 

 
    6.4 การปฏิบัติตนเป็นจิตอาสา เสียสละ ท างานเพื่อ 
          ส่วนรวม 

 

- ผบ.หน่วย น าก าลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท ากิจกรรม  
  สาธารณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมเป็นประจ า 

1. กิจกรรมหน่วยทหารต้านยาเสพติด - จัดท าข้อมูลและรายงานหน่วยเหนือเกี่ยวกับก าลังพล และ 

   ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

- ส่งตรวจปัสสาวะก าลังพลที่มีลักษณะท่าทางเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

- ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด 

   ในพื้นที่ท่ีหน่วยรับผิดชอบ 

- ให้ความร่วมมือในการปราบปรามจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
   ในพื้นที่รับผิดชอบ 

- มีปูายรณรงค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด ทั้งที่ 
   ส านักงานและที่บ้านพัก 

- กวดขันการเข้า – ออก บริเวณหน่วยทหารอย่างเคร่งครัด เป็น 

   รูปธรรม ท้ังบุคคลและยานพาหนะ 

- มีการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อสร้างทัศนคติและ 

   อุดมการณ์ให้ก าลังพลและครอบครัว มีจิตส านักในการปูองกัน 
   ยาเสพติด 

- มีมาตรการตรวจค้น บุคคล ยานพาหนะ และสัมภาระก าลังพลที่ 
   กลับจากลาพักและกลับจากราชการสนามชายแดน 

- จัดชุดตรวจค้นและก าหนดการตรวจค้น อาคารสถานที่ที่หน่วย  

   รับผิดชอบ ตามเหตุการณ์และเวลาที่เหมาะสม 

- จัดก าลังพลและครอบครัว ทัศนศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับยาเสพติดที ่
   โรงพยาบาล สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และ ทัณฑสถานจังหวัด  
   เพื่อให้เห็นภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 
 
 

    1.1 มาตรการปูองกันและการปูองปรามยาเสพติดของ 
            หน่วย 

 

 

 

 

 

 

เขตทหารปลอดยาเสพติด/คุณภาพชีวิต
ก าลังพลและครอบครัว 
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    1.2 กิจกรรมฟื้นฟู การบ าบัด และการลดปัจจัยเสี่ยง - มีการเตรียมบุคลากรและสถานที่ เพื่อร่วมบ าบัดรักษาและฟื้นฟู 

   สมรรถภาพก าลังพลของหน่วยที่ติดยาเสพติด โดยส่งเข้าศึกษา  
   อบรมและฝึกงาน จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- ส่งเสริมให้ก าลังพลออกก าลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้าง 

   สุขภาพ และปูองกันไม่ให้ทหารเกิดความเครียด 

- บริหารจัดการ การลา การลาพักผ่อน ให้ก าลังพลอย่างเหมาะสม 

   และยุติธรรม 

- จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี โดยให้ครอบครัวของก าลังพลเข้า 

   ร่วมกิจกรรม เช่น ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีวันสงกรานต์ 
ฯลฯ 

- จัดทัศนศึกษา สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ทางศาสนา  
   โรงงาน ฯลฯ เพื่อความรู้ ความบันเทิง และเป็นการสร้างความ  

   สามัคคีของหมู่คณะ 

- จัดค่ายฝึกภาคฤดูร้อน ส าหรับบุตรหลานของก าลังพลช่วง 
   ปิดเทอม 

 
2. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  
    2.1 กระบวนการกระจายความรู้ และวิธีการปฏิบัติ 
            กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทหาร และชุมชน                                     
           ท้องถิ่นรอบค่าย 

- มีการประชาสัมพันธ์ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างกว้างขวาง ทั้ง 

   เอกสาร หนังสือ และนิทรรศการ 

- จัดให้มีการศึกษา อบรม “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้ก าลังพลและ 

   ครอบครัว เข้าใจอย่างจริงจัง 

- จัดดูงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือโครงการที่เกี่ยวกับ  
   “เศรษฐกิจพอเพียง” 

- มีการตรวจสอบหนี้สินของก าลังพลทั้งในระบบและนอกระบบ 

   การเซ็นสินค้าจากร้านค้าสวัสดิการของหน่วย และมีมาตรการ 

   ควบคุม 

- มีกิจกรรมให้ก าลังพล ลด ละ เลิก อบายมุข และด ารงชีวิตอย่าง 

   พอมีพอกิน 

- มีโครงการจัดสอนหลักสูตรการเสริมรายได้ แก่ครอบครัวของ 

   ก าลังพล เช่น หลักสูตรท าของช าร่วยและดอกไม้ประดิษฐ์  
   หลักสูตรกรอบรูปวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเสริมสวย ฯลฯ 

- มีกิจกรรมส่งเสริมให้ก าลังพลและครอบครัว มีรายได้จุนเจือ 

   ครอบครัวเพิ่มขึ้น เช่น จักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า ฯลฯ 

- หน่วยมีมาตรการทางการปกครอง ช่วยเหลือก าลังพลที่มีปัญหา 

   หนี้สิน ท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

- ผู้บังคับหน่วยมีศักยภาพเป็นที่พ่ึง ท่ีปรึกษา ช่วยเหลือก าลังพลได้ 
   ทุกระดับ เพื่อให้อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างมีเกียรติ  
   มีศักดิ์ศรี 
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    2.2 การบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วยให้เกิด 
            ประโยชน์แก่ก าลังพลตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
            พอเพียง 

- มีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงที่ เป็นรูปธรรมอย่างเป็นระบบใน 
  หน่วย เช่น กิจกรรมการเกษตร ตามแนวเกษตรทฤษฎี ใหม่  
  กิจกรรมส่งเสริมให้ประหยัดอดออม กิจกรรมหารายได้เสริมที่สุจริต 
- หน่วยบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าของหน่วย ให้ใช้ประโยชน์ได้ 
  อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเกษตร ปศุสัตว์ และพืชผักสวนครัว 
- หน่วยบริหารจัดการน้ าเสียที่บ าบัดแล้ว จากหน่วยและบ้านพักได้ 
  อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 
 

   2.3 กระบวนการบริหารจัดการผลประโยชน์ที่ได้จาก 
           ผลผลิตของก าลังพล หรือของหน่วยท่ีผลิตได้ 

- หน่วยได้ด าเนินกรรมวิธีและก าหนดการผลิตพืชผักสวนครัว  
  ปศุสัตว์หรือประมงให้ได้ผลผลิต ตามเวลาที่ต้องการ 
 

3. กิจกรรมร่วมใจพัฒนาชุมชน และค่ายทหาร  
    3.1 เขตสุขาภิบาล, ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายใน 
            เขตบ้านพักของหน่วย 

- สภาพภูมิทัศน์ทั่วไปของหน่วย สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ 
  เรียบร้อย สวยงาม 
- มีค าสั่งการพัฒนาและก าหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้หน่วย 
  ด าเนินการตามห้วงเวลาที่เหมาะสม 
- มีการรณรงค์รักษาความสะอาดเป็นส่วนรวม ไม่ทิ้งและเผาขยะ 
  มูลฝอย ที่จะท าลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
- มีปูายจราจร และการปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด 
- ต้นไม้บริเวณอาคารบ้านพัก ได้รับการดูแล แต่งกิ่งให้มีร่มเงา 
  ร่มรื่น สวยงาม 
- ไม่เป็นที่อาศัยของสุนัขเร่ร่อน มีการประสานกับหน่วยงาน 
  รับผิดชอบ เพ่ือปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- สุนัขเลี้ยงจะต้องได้รับการดแูล และอยู่ในความควบคุมของผู้เลี้ยง 
 

    3.2 การจัดระเบียบและการท าความสะอาด, การปรับปรุง 
            ซ่อมแซมอาคารบ้านพักของก าลังพล 

- บริเวณบ้านพักอาศัยของก าลังพล น่าอยู่ สะอาด ร่มรื่น เป็น  
  ระเบียบ สวยงาม 
- มีการระบายน้ าออกจากอาคารบ้านพัก ต่อไปยังท่ีรวมน้ า หรือท่อ 
  ระบายน้ ารวม 
- มีระบบบ าบัดน้ าเสีย ด้วยกรรมวิธีอย่างง่ายและประหยัด ก่อน 
  ปล่อยลงสู่ที่รวมน้ า หรือท่อระบายน้ ารวม 
- บริเวณอาคารบ้านพักไม่มีน้ าท่วมขัง ไม่สกปรก รกรุงรัง ไม่เป็นที่ 
  เพาะยุงหรือแมลงวัน และไม่มีกลิ่นเหม็น 
- ไม่ปล่อยให้อาคารบ้านพักผุพัง ช ารุดเสียหาย ทั้งที่สามารถ 
  ซ่อมเองได้ 
- มีการจัดทิ้งขยะและจัดเก็บขยะอย่างเหมาะสม 
- ไม่มีกลิ่นจากขยะ น้ าเสีย ปศุสัตว์ รบกวนบริเวณที่พักอาศัย 
- พื้นที่บริเวณหลังอาคารบ้านพักใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ไม่ปล่อย 
  ทิ้งไว้ว่างเปล่า รกรุงรัง 
- จัดระเบียบภายในบ้านให้เรียบรอ้ย เป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม 
- มีกิจกรรมประกวดบ้านพัก 
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    3.3 กระบวนการจัดให้บริเวณบ้านพักของก าลังพลเป็น 
            ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนปลอดยาเสพติด 

- มีมาตรการ ระเบียบ ค าสั่งการเข้าพักอาศัย และการบังคับใช้ 
  อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
- มีหั วหน้าห้องแถว หัวหน้าหมู่บ้ าน สอดส่องดูแล รักษา 
  ผลประโยชน์และความปลอดภัย 
- มีระบบปูองกันยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นรูปธรรม 
- มีกิจกรรมทางประเพณี วัฒนธรรม และศาสนา เช่น ท าบุญปีใหม่  
  ท าบุญห้องแถว รดน้ าด าหัวผู้บังคับบัญชาและผู้อาวุโส ฯลฯ 
- จัดตั้งเครือข่ายเยาวชนในชุมชนบ้านพัก 
- มีกิจกรรมการออก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 
 

    3.4 การจัดสถานบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับชุมชน 
            และเพื่อการพัฒนาการของบุตรหลาน 

- สนามเด็กเล่นของหน่วย มีอุปกรณ์ที่ใช้การได้ดี จ านวนพอเพียง  
  เหมาะสม สวยงาม ปลอดภัย 
- มีกิจกรรมงานวันเด็ก 
- มีสถานที่ออกก าลังกาย หรือสนามกีฬา บริเวณอาคารบ้านพัก 
  ของก าลังพล ตามความเหมาะสม 
- มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของครอบครัว 
- มีโครงการตลาดนัดสินค้าราคาถูก สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- มีพื้นที่ให้ขายอาหารส าเร็จรูป อาหารสด ที่มีคุณภาพราคา 
  ยุติธรรมทุกวัน 
- มีร้านค้าสวัสดิการ ขายสินค้าที่จ าเป็นต่อการครองชีพท่ีมีคุณภาพ  
  ราคายุติธรรม 
- โครงการผู้บังคับหน่วย เยี่ยมบ้านพักก าลังพลและครอบครัว 
 

4. การแก้ปัญหาหนี้สิน  
    4.1 การแก้ปัญหาหนี้สินตามโครงการแก้ไขปัญหา 
            หนี้สินก าลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้าน 
            สวัสดิการของหน่วย 

- ปฏิบัติตามอนุมัติหลักการโครงการ ฯ 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน 
- การบริหารจัดการหนี้สิน 
- การมีส่วนร่วมของก าลังพลและครอบครัว 
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ 
- การฝึกอบรมอาชีพเสริม 
 

    4.2 การให้ความรู้และจัดท าบัญชีครัวเรือน - ให้ความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการท าบัญชีครัวเรือน 
- รณรงค์ให้ก าลังพลและครอบครัวจัดท าบัญชีครัวเรือน 
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1. การบริหารจัดการก าลังพลของหน่วย 

 
 

    1.1 ลักษณะผู้น าของผู้บังคับหน่วย และผู้บังคับบัญชา 

            ตามล าดับชั้น  
- ผบ.หน่วย มีกิริยา ลักษณะท่าทาง เข้มแข็ง องอาจ ผึ่งผาย สง่างาม  
  ท่วงทีวาจาชัดเจน มีไหวพริบในการเจรจา 
- ผบ.หน่วย มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตวิญญาณของ 
  นักพัฒนา 
- ผบ.หน่วย แต่งกายถูกระเบียบรัดกุม ผม หนวดเครา ตัดแต่ง 
  เรียบร้อย 
 

    1.2 การจัดการก าลังพล การรักษายอดก าลังพล   - ก าลังพลมีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ และมีความรู้ 
  ความสามารถเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ 
- บริหารจัดการการท างานเป็นทีม สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อ 
  การเรียนรู้ 
- มีระบบการจัดการก าลังพล “จัดคนเหมาะสมกับงาน” “จัดทีมงาน 
  เหมาะสมกับภารกิจ” 
- จัดให้มีทหารกองประจ าการหลายผลัดในทีมงาน/หน่วย 
- ก าลังพลของหน่วยที่เหลืออยู่ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ 
- ไม่ใช้งานก าลังพล โดยเฉพาะทหารกองประจ าการ ลักษณะเป็น 
  เพียงแรงงานราคาถูก 
 

    1.3 ลักษณะผู้น าของทหาร สภาพขวัญ ก าลังใจ วินัย  
            ความสามัคคี ความพร้อมเพรียงของหน่วย 

- ทหารกองประจ าการมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เข้มแข็ง  
  อดทน มีลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 
- ทหารกองประจ าการแต่งกายถูกระเบียบ สะอาด สง่างาม 
- ทหารกองประจ าการมีวินัย มีมารยาทดี แสดงการเคารพถูกต้อง  
  เข้มแข็ง 
 

2. การรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์  
    2.1 มาตรการเก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย - คลังอาวุธสะอาด เป็นระเบียบ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ 

  เข้มงวด 
- ยุทโธปกรณ์ในคลัง ต้องเก็บรักษาอย่างถูกวิธี ให้คงสภาพการใช้งาน 
  ได้อย่างเหมาะสม 
- อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไม่มีคลังเก็บเฉพาะ ต้องได้รับการดูแลรักษาใน 
  สถานท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 
- การบันทึก/รายงาน การน าอาวุธเข้าออกจากคลัง 
 

 

การบริหารจัดการและประสิทธิภาพหน่วย
ทหารของกองทัพบก 
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    2.2 มาตรการการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย - อาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด ได้รับการปรนนิบัติบ ารุงให้ใช้งาน 

   ได้ดีอยู่เสมอ 

- ก าลังพลประจ าอาวุธยุทโธปกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ 

   ยุทโธปกรณ์ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

   ได้อย่างมืออาชีพ 

 
    2.3 ระบบการปรนนิบัติบ ารุงและการซ่อมบ ารุงอาวุธ 

            ยุทโธปกรณ์ของหน่วยตาม รปจ. 
- ผบ.หน่วย มีความคิดริเริ่ม ในการบริหารการจัดการอาวุธ 

   ยุทโธปกรณ์ของหน่วย ภายใต้สภาวะความขาดแคลนให้ปฏิบัติ  
   ภารกิจได้เต็มขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้น าหน่วยสามารถประยุกต์ขีดความสามารถก าลังพลกับ 

   สมรรถนะอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างคุ้มค่า  
   เหมาะสม 

 
    2.4 การประดิษฐ์คิดค้น สป. การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของอาวุธยุทโธปกรณ์ 

- ก าลังพลของหน่วยสามารถประดิษฐ์เครื่องช่วยฝึก ใช้ประกอบ 
  การฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. การพัฒนาสมรรถภาพร่างกายก าลังพล  
    3.1 ด าเนินการตามคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย  
            พ.ศ. 2558 

- ผบ.หน่วย จัดท าโปรแกรมการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายตาม 
  คู่มือ ฯ และมีการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้ค านึงถึงช่วง 
  อายุและความพร้อมของร่างกายแต่ละบุคคล 
- ผบ.หน่วย ต้องปฏิบัติเป็นตัวอย่าง และเข้าร่วมในการออกก าลังกาย 
  กับก าลังพลอย่างน้อย 3 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์ รวมทั้งร่วมเล่นกีฬา 
  กับก าลังพลเป็นประจ า 
- ผบ.หน่วย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

    3.2 การจัดสถานที่/ห้องออกก าลังกายและอุปกรณ์ 
         การเข้าใช้ประโยชน์ของก าลังพลและครอบครัว 

- จัดให้มีสนามกีฬา และห้องออกก าลังกายที่เหมาะสม รวมทั้ง 
  จัดเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการใช้เครื่องออกก าลังกายอย่าง   
  ถูกต้อง ปลอดภัย 
- ผบ.หน่วย จัดเวลาให้ก าลังพลได้เล่นกีฬาและเข้าห้องออกก าลังกาย 
  อย่างน้อย 3 - 5 ครั้งต่อสัปดาห์ 
- ก าลังพลที่ BMI เกินมาตรฐาน มีจ านวนลดลง 
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รายการประเมินผล แนวทางการประเมินผล 
4. ความเสียสละของ ผบ.หน่วย ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยไม่ใช้งบประมาณของ ทบ. 

 

    4.1 ผบ.หน่วย มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพ 

         ชีวิตทั้ง 6 ด้าน ให้กับทหารกองประจ าการ 
- ผบ.หน่วย จัดให้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้ง 6 ด้าน และเพิ่มเติม 
  สิ่งอ านวยความสะดวกให้กับทหารกองประจ าการ เช่น ติดมุ้งลวด 
  ในอาคารโรงนอน, จัดหาพัดลมให้เพียงพอภายในโรงนอน, จัดหา 
  อุปกรณ์ในการซักผ้า และราวตากผ้าให้เพียงพอ เป็นต้น 
- ผบ.หน่วย มีแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร สถานท่ีต่าง ๆ ให้ดู 
  เรียบร้อย สวยงาม และมีบรรยากาศของความเป็นหน่วยทหาร 
 

    4.2 ผบ.หน่วย มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพิ่มเติมให้กับ 

         ก าลังพลและครอบครัว 
- ผบ.หน่วย จัดให้มีการศึกษา อบรม โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่      
  หรือโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรม 
  ส่งเสริมให้ก าลังพลและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น 
- ผบ.หน่วย สนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรของก าลังพล เช่น  
  ให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติม, จัดให้มีการกวดวิชาเรียนต่าง ๆ โดยไม่คิด 
  ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
- ผบ.หน่วย มีการบริหารจัดการพื้นที่ว่างเปล่าหรือบริเวณบ้านพัก 
  ของหน่วย ให้มีกิจกรรมโครงการตลาดนัดสินค้าราคาถูกอย่างน้อย 
  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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