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คำานำา

           กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตก�ำลังพลและครอบครัว เป็นส่วนส�ำคัญในกำรพัฒนำก�ำลังพลทั้ง 

ร่ำงกำย ควำมรู้ คุณธรรม และจิตส�ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ตลอดจนสร้ำงควำมมั่นคงใน

ชีวิตเป็นกำรช่วยลดควำมกังวลห่วงใยในครอบครัว สร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับก�ำลังพลท�ำให้มี

สมำธมิุง่มัน่ท่ีจะปฏิบัตภิำรกจิท่ีได้รบัให้ส�ำเรจ็ เป็นทีย่อมรบั ศรทัธำ เชือ่มัน่ต่อกองทพับกของสงัคม

ภำยนอกและประชำชนทัว่ไป เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของผูบ้งัคบับญัชำทีต้่องกำรพฒันำก�ำลงัพลที่

เป็นส่วนส�ำคัญที่สุดของกองทัพบก 

          เอกสำรฉบับนี้ เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตก�ำลังพลและครอบครัว

ของกองทัพบกในข้ันต้นท่ีหน่วยต้องน�ำไปปฏิบัติให้ได้ และปรับปรุงพัฒนำให้มีควำมเหมำะสมกับ

สภำพของหน่วย เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตก�ำลังพลและครอบครัวของหน่วยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทน�า

ความเป็นมาโครงการจัดท�าคูม่อืการพัฒนาคณุภาพชวีติก�าลงัพลและครอบครวัของกองทพับก

	 กองทัพบกมีความมุ่งเน้นการพัฒนาก�าลังพลทั้งทางด้านกายภาพและคุณภาพเพื่อสร้าง

รากฐานที่เข้มแข็งให้กับกองทัพบก	 ก่อนที่จะน�าไปสู่การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการและ 

การปรบัโครงสร้างกองทพัให้มศีกัยภาพ	ทนัสมยั	เป็นทีเ่ชือ่มัน่ของประชาชนและเป็นหนึง่ในกองทพับก

ชั้นน�าของภูมิภาค	ผบ.ทบ.	ได้กรุณาแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์กองทัพบก	ประจ�าปี	๒๕๖๐	

เพื่อท�าหน้าที่น�านโยบายด้านความมั่นคง	 ยุทศาสตร์การป้องกันประเทศ	 กห.	 ยุทธศาสตร์ทหาร	

ตลอดจนผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องมาศึกษาวิเคราะห์และวิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้แนวความคิด 

	ข้อเสนอแนะในการจดัท�า	หรอืปรบัปรงุพฒันาเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต	โดยสอดคล้อง

กบัวสิยัทศัน์กองทพับกและสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นไป	สง.เลขานกุารคณะกรรมการยทุธศาสตร์	ทบ.	

ได้จัดสมัมนาคณะกรรมการยทุธศาสตร์	ทบ.	เพือ่ระดมความคดิเหน็ให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของ	 ทบ.	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส�าคัญ 

เร่งด่วนของ	ผบ.ทบ.	ทีต้่องการพฒันาก�าลงัพล	โดยให้ทุกหน่วยมคีูม่อืการพัฒนาคณุภาพชวีติก�าลังพล

และครอบครัวของกองทัพบกเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ	 ได้อย่างเป็น 

รูปธรรมตามแนวทาง	ดังนี้	

	 ๑.	 การพัฒนาก�าลังพลและครอบครัว	 มุ ้งเน้นในเรื่อง	 การพัฒนาร่างกายก�าลังพล	 

การพัฒนาจิตใจ	และการพัฒนาความรู้	รวมถึงการมีสวัสดิการด้านอื่นๆ	เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ

ให้กับก�าลังพลท�าให้มีสมาธิมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ	โดยพัฒนาก�าลังพลให้มีสมรรถภาพร่างกาย

ทีส่มบรูณ์แขง็แรงสามารถปฏบิตัภิารกจิได้อย่างมปีระสิทธภิาพมลัีกษณะทหารท่ีดีองอาจสง่าผ่าเผย

ท�าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อกองทัพบก	 ตลอดจนพัฒนาจิตใจให้ปฏิบัติตนตามหลักค�าสอนของ

ศาสนา	 ยึดมั่นในคุณธรรมและเป็นผู้ท่ีมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 รวมถึงพัฒนา

ความรู้ของก�าลังพลและครอบครัวให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นก�าลังพลได้มีโอกาสศึกษาต่อ

เพิ่มเติมทั้งการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและการศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นให้มี

คณุวฒุทิีส่งูข้ึน	ส่งเสรมิการศกึษาของบุตรหลานก�าลงัพลต้ังแต่ก่อนวยัเรยีนจนถงึให้ได้รบัการศกึษา

ต่อในสถาบนัการศกึษาทีส่งูขึน้	ตลอดจนการมสีวสัดิการด้านอืน่ๆ	เพ่ือสร้างขวญัและก�าลังใจให้กบั 

ก�าลังพลและครอบครัว	 เช่น	 การดูแลบุตรคู่สมรสและบุพการีที่มีความต้องการพิเศษ	ครอบครัว

ที่มีก�าลังพลเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	 และการส่งเสริมให้ก�าลังพลมี 

บ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง	เป็นต้น
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	 ๒.	การพฒันาสภาพแวดล้อม	มุง้เน้นในเรือ่ง	การพฒันาสภาพแวดล้อมในการท�างาน	และ

การพัฒนาสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัย	รวมถึงการป้องกันยาเสพติด	โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน	ให้เอื้ออ�านวย	ต่อการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ�าการ	

เช่น	 การปรับปรุงส�านักงาน	 การฝึก/อบรมให้ความรู้งานในหน้าที่และที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะความ

ช�านาญสามารถปฏิบัติ	 และแก้ปัญหาได้	 การรณรงค์ให้ก�าลังพลมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตส�านึก

ความรบัผดิชอบต่อหน้าที	่การเป็นตวัอย่างทีดี่ของผู้บงัคบับญัชาและการดูแลผู้ใต้บงัคบับญัชาอย่าง

มีคุณธรรม	 รวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตทหารกองประจ�าการ	 ในด้านปัจจัยสี่ที่เป็นความต้องการ 

พื้นฐานและสวัสดิการด้านอื่นๆ	 เพื่อให้ทหารกองประจ�าการ	มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 เป็นต้น	ตลอดจน

การพัฒนาสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยโดยส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

เขตสุขาภิบาล	 และการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายรวมถึงการป้องกันโรคอุบัติภัยต่างๆ	 รณรงค์ให้

ก�าลงัพลและครอบครวัไม่เข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิและป้องกนัยาเสพตดิไม่ให้เข้ามาในเขตทหาร

และชมุชนรอบค่าย	ตลอดจนการปลกูฝังครอบครัวของก�าลังพลให้รู้หน้าท่ีและมคีวามรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวมมีความรักสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	

	 ๓.	 การแก้ไขปัญหาหนีส้นิ	 มุง้เน้นในเรือ่งการแก้ไขปัญหาหนีส้นิตามโครงการโดยร่วมกบั			

การบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย	 การด�าเนินการตามแนวทางพระราชทานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือลดร่ายจ่ายเพ่ิมรายได้	 และการอบรมอาชีพเสริม

ให้ก�าลังพลและครอบครัว	 โดยการแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ท�าการส�ารวจคัดกรองแบ่งกลุ่มและปัญหาหนี้สินของก�าลังพลเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและน�า

สวสัดกิารด้านอืน่ๆ	เข้ามาร่วมส่งเสรมิให้การแก้ไขปัญหาหนีสิ้นได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม	รวมทัง้การ

จัดหาสถานที่จ�าหน่ายสินค้าเพื่อให้มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพเสริม	 ตลอดจนการน้อมน�า

แนวทางพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ก�าลังพลและครอบครัว 

น�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต	 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม	 

และยั่งยืนตลอดไป		

	 การพฒันาคณุภาพชวีติก�าลงัพลและครอบครวัของกองทพับกตามแนวทางทีไ่ด้ก�าหนดไว้					

เป็นการส่งเสรมิให้ก�าลงัพลและครอบครวั	มสีขุภาพร่างกายแขง็แรง	มจีติใจเข้มแขง็	มคีณุธรรมและ

จริยธรรม	รวมทัง้มจีติส�านกึรบัผดิชอบต่อหน้าที	่ตลอดจนให้ก�าลงัพลและครอบครวัสามารถด�าเนนิ

ชวีติอย่างมคีวามสขุแบบพอเพยีงสร้างขวญัและก�าลังใจในการปฏบิติังานอย่างเต็มขีดความสามารถ	

ซึง่เป็นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบทีไ่ม่มตีวัตนอนัส�าคญัยิง่ประการหนึง่	ซึง่จะส่งผลให้การปฏบิตัภิารกจิ

ของกองทัพบกบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น	 เป็นที่ยอมรับของประชาชน	 และสังคม

โดยทั่วไปในที่สุด	

 

------------------------------------------------------------------------
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของก�าลังพลกองทัพบก	 ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะชีวิต 

ให้สามารถน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันทั้งที่ท�างานและ 

ในครอบครัว	 นับเป็นปัจจัยส�าคัญยิ่งในการพัฒนาบุคลากรของกองทัพบก	 ให้เป็นผู้มีทัศนคติ

ที่ดีต่อการท�างานตลอดจนเพื่อนร่วมงาน	 นอกจากนั้นยังเสริมสร้างให้ก�าลังพลเหล่านั้นมีวิธีคิด 

เชงิบวก	ซ่ึงจะส่งผลต่อการด�าเนินชีวติของตนได้อย่างฉลาดรูเ้ท่าทนักระแสการเปลีย่นแปลงของโลก

ยุคทุนนิยมได้เป็นอย่างดี	 อันจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมของกองทัพบก	มีประสิทธิภาพ

สูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน	 ด้วยแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็น 

หลักการที่แสดงถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์	 ตลอดจนแสดงถึงตัวชี้วัดคุณภาพ

ชีวิตของคนในองค์กร	 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับความจ�าเป็นพื้นฐาน	 และแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา 

ทักษะชีวิต	 จะแสดงถึงหลักการส�าคัญท่ีจะพัฒนาแนวคิดตลอดจนการปฏิบัติท่ีจ�าเป็นในการ 

สร้างเสริมการด�าเนินชีวิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น	 ตามความจ�าเป็นพื้นฐานของคน 

แต่ละระดับ	 ซึ่งสอดคล้องอย่างชัดเจนกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ที่แสดงหลักการ 

ด�ารงชีวิตอย่างพอเพียง	 มีเหตุผล	 มีความพอประมาณ	 มีภูมิคุ้มกันที่ดี	 บนเงื่อนไขของความรู	้ 

และคุณธรรม	 ด้วยกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด�ารงอยู่ 

และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น	ที่เหมาะสมกับตนเอง	 โดยมุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต

เพือ่ความมัน่คงของชีวิตและความยัง่ยนืของสงัคมไทย	ทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัการปฏบิตัติน

ได้ในทุกระดับ	 ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีท้ังหมดนี้	 จะเป็นที่มาของแนวทางที่จะสร้างภูมิคุ้มกันชีวิต 

ให้ก�าลงัพลและครอบครวัของกองทพับก	 โดยสามารถน�าแนวทางตามแนวคดิทฤษฎนีีไ้ปประยกุต์ใช้	

ผ่านการตกผลึกเป็นแนวทางในคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตฉบับนี้	 ได้อย่างสอดคล้องกับบริบท

ของตน	 เพื่อให้สามารถเผชิญกับสภาพสังคม	 และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป	 และยังเป็นการ 

เสริมทักษะการเตรียมความพร้อมส�าหรับการด�าเนินชีวิตในอนาคต	 บนพ้ืนฐานความรู้ความ

เข้าใจในการพฒันาตนเอง	พฒันาการอยูร่่วมกนัในชมุชนบ้านพกั	ตลอดจนพฒันาการด�ารงชวีติของตน 

ในหน่วยทหารอย่างรู ้ เท ่าทันมีความมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์	 อันจะ 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท�างานที่สูงขึ้นของทั้งหน่วยตนและกองทัพบกโดยรวมในที่สุด

๑. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

  ความหมายของคุณภาพชีวิต 

			 	 ส�านักงานและคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ได้ให้ความหมายว่า

คุณภาพชีวิต	คือ	การด�ารงชีวิตของมนุษย์	ในระดับที่เหมาะสมตามความจ�าเป็นพื้นฐานของสังคม

หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง
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  องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต

	 	 การที่มนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น	ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ	เป็นองค์ประกอบมากมาย

แต่ละองค์ประกอบนัน้มคีวามส�าคญัมากน้อยแตกต่างกนัไป	ตามทศันะของผูม้องแต่ละคนหรอืแต่ละ

สังคมซึ่งพอจะกล่าวกว้างๆ	 ได้ว่าปัจจัยท่ีมีความส�าคัญที่เป็นองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตนั้นจะ

ต้องมีทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 ค่านิยมจิตใจ	 ฯลฯ	ปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้ได้มีนักวิชาการ	 

ทั้งหลายเสนอว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการมีคุณภาพชีวิตของมนุษย์	ดังนี้

	 	 ยูเนสโก	 ได้ช้ีให้เห็นถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตซ่ึงปัจจัยต่างๆ	 เหล่านี้	 

คือ	 ๑)	 อาหาร	 ๒)	 สุขภาพอนามัยและโภชนาการ	 ๓)	 การศึกษา	 ๔)	 สิ่งแวดล้อมและประชากร	 

๕)	ที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐาน	๖)	การท�างาน	๗)	ค่านิยม	ศาสนา	จริยธรรมกฎหมาย	และปัจจัย

ด้านจิตวิทยา

  ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต 

	 	 องค์การความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (Organization	 for	 Economic 

and	Development	 :	OECD)	ได้วัดความเป็นอยู่ที่ดีของประเทศต่างๆ	โดยใช้ดัชนีชี้วัด	๘	ด้าน	

คือ	๑.	สุขภาพ	๒.การพัฒนาของปัจเจกบคุคลโดยการเรยีนรู	้๓.	การจ้างงานและคณุภาพชวีติในการ

ท�างาน	๔.	เวลาและการใช้เวลาว่าง	๕.	ความต้องการในเรื่องสินค้าและบริการ	๖.	สิ่งแวดล้อมทาง

กายภาพ	(บ้านประชากร	ประโยชน์ทีป่ระชากรได้รบัจากการจดัการสิง่แวดล้อม)	๗.	ความปลอดภยั

ของบุคคลและการบริการกระบวนยุติธรรม	 (administration	 Justice)	๘.	 โอกาสทางสังคมและ

ความไม่เสมอภาค

			 	 ส�านกังานและคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิได้ก�าหนดตวัชีว้ดัคณุภาพ

ชวีติ	ของคนไทย	โดยใช้เครือ่งชีว้ดัความจ�าเป็นพืน้ฐาน	ม	ี๙	หมวด	คอื	อาหารและโภชนาการ	สภาพ

ทีอ่ยูอ่าศยั	บรกิารพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ	และสงัคมทีจ่�าเป็น	ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ	การ

พัฒนาอาชีพ	การวางแผนครอบครัว	การมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง	การมีคุณธรรมประจ�า

ใจ	และการบ�ารุงสิ่งแวดล้อม

			 	 เอสแคบ	(ESCAP)	แนวคดิการวัดคณุภาพชวีติขององค์การเอสแคบ็	ได้มกีารปรบัปรงุตลอด

มา	ล่าสุดได้มีการก�าหนดตัวแปรหลัก	๗	ตัว	แยกเป็นตัวชี้วัดรวม	๒๘	ตัว	ได้แก่

			 	 ๑.	ความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ	(รายได้	การใช้จ่าย	การอบรม	และความยากจน)

			 	 ๒.	สุขภาพ	(อายุเฉลี่ย	การเป็นโรค	การตาย	โภชนาการ	ภัยพิบัติ	หรือความหายนะ)

			 	 ๓.	 ชีวิตด้านการ	 ใช้สติปัญญา	 (การอ่านออกเสียงได้	 การศึกษานอนโรงเรียน	 การเรียนรู้

ตลอดชีวิต	ชีวิตเชิงวัฒนธรรม	ชีวิตด้านการใช้หลักเหตุผล)

			 	 ๔.	ชีวิตการท�างาน	(การว่างงาน	อุบัติเหตุจากการท�างาน	ความขัดแย้ง	ทางอุตสาหกรรม	

สภาพการท�างาน)
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			 	 ๕.	 สภาพแวดล้อมทางกายภาพ	 (ที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานในการคมนาคมและการ 

ติดต่อสื่อสารสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

			 	 ๖.	ชีวิตครอบครัว	(เด็ก	วันรุ่น	ผู้ใหญ่	และความแตกแยกในครอบครัว)

			 	 ๗.	ชวีติในชมุชนุ	(การมส่ีวนร่วมในสงัคม	การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงความวุน่วายในชมุชน

อัตราการเกิดอาชญากรรม)

  แนวคิดเกี่ยวกับความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน

		 	 แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งจ�าเป็นที่เพียงพอแก่การด�ารงชีวิต	หรือสิ่งจ�าเป็นพื้นฐานที่มนุษย์ควรมี

ปัจจัยต่อไปนี้

					 	 ๑.	ความต้องการขั้นต�่าของครอบครัวทางด้านบริโภคจ�านวนหนึ่ง	ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการมี

สิ่งต่างๆ	ที่พอเพียงที่จ�าเป็นแก่การด�ารงชีวิต	คือ	อาหาร	เสื้อผ้า	ที่อยู่อาศัย	เครื่องมือเครื่องใช้	และ

สิ่งของเบ็ดเตล็ด	ในครัวเรือน	ตลอดจนสิ่งอ�านวยความสะดวก

					 	 ๒.	บริการต่างๆ	ที่จ�าเป็นส�าหรับชุมชนที่รัฐบาลควรจัดให้กับประชาชน	โดยส่วนรวม	เช่น	

น�้าดื่ม	น�้าใช้	 ไฟฟ้า	การสาธารณสุข	การศึกษาภาคบังคับ	การสื่อสารการคมนาคมและการขนส่ง

ตลอดจนความปลอดภัยสังคม

					 	 ๓.	สทิธพิืน้ฐานของมนษุย์	เช่น	สทิธกิารมส่ีวนร่วมของประชาชนความเชือ่มัน่ว่าตนเองช่วย

ตนเองได้	ของคนในชุมชน	

  ความจ�าเป็นขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ หมายถึง	 สิ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้โดย

ปราศจาก	การตอบสนองในด้านความจ�าเป็นพืน้ฐานซึง่เกดิจากการวนิจิฉยัของมนษุย์เองการตอบสนอง

ต่อความจ�าเป็น		ขั้นพื้นฐานนี้จึงเป็นเงื่อนไขที่จ�าเป็นต่อการสะท้อนถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์

					 	 ๑.	ความจ�าเป็นขั้นต�่าในการบริโภคของครอบครัวหนึ่งๆ	ในเรื่องของการมีอาหารเพียงพอ

ที่อยู่อาศัย	เครื่องนุ่งห่ม	เครื่องมือ	เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์	(สิ่งอุปกรณ์ที่จ�าเป็นในบ้าน)

				 	 ๒.	การบริการที่จ�าเป็นที่จัดให้แก่ชุมชนโดยส่วนรวม	ในเรื่องของการคมนาคม	การศึกษา

และวัฒนธรรม	สาธารณสุขน�้าสะอาดบริโภค	เป็นต้น

					 	 ๓.	 ความจ�าเป็นข้ันพื้นฐานท่ีเกิดขึ้นยังคงเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการเพิ่มความเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ	การกระจายรายได้และการบริการออกไปให้ทั่วถึง

					 	 ๔.	นโยบายท่ีใช้ความจ�าเป็นข้ันพืน้ฐานเป็นหลกัจะเกีย่วข้องกบัการตัดสนิใจของประชาชน

โดยผ่านองค์กรประชาชนโดยการเลอืกของเขาเองเกีย่วกบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานและการมงีานท�า

					 	 ๕.	 แนวความคิดของความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการวางแผนพัฒนาชนบทและมี

เป้าหมาย	ที่จะลดการว่าง	งาน	การเพิ่มผลผลิต	การจัดหาสาธารณูปโภคให้เพียงพอตามมาตรฐาน

					 	 ๖.	แนวคิดความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน	จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับความจ�าเป็นเมื่อเวลา	และ			

สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป	ดังนั้นสังคมไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ยังมีความจ�าเป็นขั้นพื้นฐาน
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					 	 ๗.	 พื้นฐานความคิดในการใช้ความจ�าเป็นพื้นฐานในการวางแผนพัฒนาอย่างบังเกิดผล 

รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้ทั่วถึง

					 	 ๘.	 แกนน�าของดัชนีทางสังคมที่จะวัดความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานนั้น	 อย่างน้อยต้องเกี่ยวข้อง

ในเรื่องต่อไปนี้	คือ	สาธารณสุขในเรื่องของโภชนาการ	สุขาภิบาล	อันตรายที่มีสาเหตุมาจากโรคภัย	

ไข้เจ็บต่างๆ	ทางด้าน	การศึกษา	เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

๒. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทักษะชีวิต 

   ความหมายของทักษะชีวิต 

	 	 ทกัษะชวีติ	เป็นความสามารถของบุคคลทีจ่ะจดัการกบัปัญหาต่างๆ	ทีอ่ยูร่อบตัวในปัจจบุนั	 

และความสามารถในการเตรียมพร้อมส�าหรับการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

ทักษะชีวิตตามความหมายในศาสตร ์สาขาจิตวิทยาสังคมองค ์กรซึ่ ง เกี่ยวกับการดูแล 

และสุขภาพของมนุษย์ชาติและการศึกษาแก่มวลมนุษย์	 ซ่ึงได้แก่องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 หรือ	 UNESCO	 ได้ให้ความหมาย 

ไว้ดังนี้

							 ๑.	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	ได้ให้ความหมายทักษะชีวิตว่า	เป็นความสามารถในการ

ปรับตัว	 และการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวัน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็น	สิ่งที่จรรโลงให้เกิดการด�ารงไว้ซึ่งสภาวะสุขภาพจิตที่ดี	สามารถ

ปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องในขณะท่ีเผชิญแรงกดดัน	 หรือกระทบกับส่ิงแวดล้อม

ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นรอบตัว	 ความสามารถนี้ประกอบด้วย	 ความรู้	 ความเข้าใจเจตคติและทักษะ 

ในการจัดการกับปัญหาที่อยู่รอบตัวภายใต้สังคมปัจจุบัน

	 	 ๒.	 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 หรือ	 UNESCO	 

ให้ความหมายไว้ว่าทักษะชีวิต	 คือ	 ความสามารถในการปรับตัวและพฤติกรรมท่ีถูกต้องเหมาะสม

กับการเผชิญกับปัญหาต่างๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	ทักษะชีวิต	เป็นความสามารถเชิงจิตสังคม	จิตวิทยา	 

(Psychosocial	Competency)	ซึ่งเป็นความสามารถที่มีความส�าคัญต้องการส่งเสริมสุขภาพกาย

และจิตเพือ่การใช้ชวีติในสงัคมปัจจบัุนได้อย่างปกตสิขุเมือ่เกดิปัญหาทางด้านพฤตกิรรม	ความเครยีด

และแรงกดดันที่เกิดขึ้นในชีวิต	 จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาความสามารถเชิงจิตวิทยาสังคมอันจะ 

น�าไปสู่การส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น	 รวมถึงการส่งเสริม	 ให้บุคคล	 มีคุณลักษณะที่ 

พึงประสงค์ของสังคม

  องค์ประกอบของทักษะชีวิต 

	 	 องค ์ประกอบของทักษะชีวิต	 ได ้ก�าหนดองค ์ประกอบของทักษะชีวิตที่ส�าคัญ 

ในการสร้างและพฒันาภมูคิุม้กนัชวีติให้กบัเดก็และเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบนั	และเตรียมพร้อม

ส�าหรับการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้	๔	ประการพร้อมทั้งพฤติกรรม

ที่คาดหวังของเยาวชน	ในแต่ละองค์ประกอบ	ดังนี้	
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	 	 ๑.	 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง	 การรู้ความถนัด	 และ 

ความสามารถรู้จักจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง	 เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล	 รู้จักตนเอง	

ยอมรับเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น	 มีเป้าหมายของชีวิตและมีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม	พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง	คือ	การรู้ความถนัด	และความสามารถรู้จักจุดเด่นและ 

จุดด้อยของตนเอง	 ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลมองตนเองและผู้อื่นในแง่บวกเชื่อมั่น 

ในตนเองและผูอ่ื้น	รกัและเห็นคณุค่าในตนเองและผูอ้ืน่ภาคภมูใิจในตนเองและผูอ้ืน่เคารพในตนเอง

และผู้อื่น

	 	 ๒.	 การคดิวเิคราะห์และการตดัสนิใจอย่างสร้างสรรค์	หมายถงึ	 การแยกแยะข้อมลูข่าวสาร	

ปัญหาและสถานการณ์รอบตัว	 วิพากษ์	 วิจารณ์และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล	

รับรู ้ปัญหาและ	 สาเหตุของปัญหา	 หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ	 

อย่างสร้างสรรค์พฤตกิรรมทกัษะชวีติ	ทีค่าดหวงั	คอื	มทีกัษะในการเลอืกรบัข้อมลูข่าวสารไตร่ตรอง

และรู้เท่าทันสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 ตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ	 อย่างรอบคอบ	 เป็นระบบมี

จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

	 	 ๓.	การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด	หมายถงึ	ความเข้าใจและรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์

ของบุคคล	 รู้สาเหตุของความเครียด	 รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียดรู้วิธีหลีกเลี่ยงและ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 ท่ีก่อให้เกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์	 พฤติกรรมทักษะชีวิตที่คาดหวัง	 คือ	

สามารถประเมินและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง	 การจัดการกับความขัดแย้งต่างๆ 

อย่างเหมาะสม	รู้วิธีคลายเครียดที่สร้างสรรค์	รู้จักสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น

	 	 ๔.	 การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น	 หมายถึงการเข้าใจมุมมอง	 อารมณ์	 ความรู้สึกของ 

ผูอ้ืน่	 การใช้ภาษากาย	 และภาษาพดูทีส่ือ่สารความรู้สึกนกึคดิของตนเอง	 รับรู้ความรู้สึกนกึคดิของ

ผู้อื่นการวางตัวที่เหมาะสม	 การสื่อสารที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นสร้างความร่วมมือและ 

การท�างานร่วมกนักบัผูอ้ืน่ได้	อย่างมคีวามสขุ	พฤตกิรรมทกัษะชวีติทีค่าดหวงั	คอื	รูจ้กัการปฏเิสธเพือ่น

ในสถานการณ์ท่ีเสี่ยง	 และรู้จักเตือนเพื่อนให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ถูก

ต้อง	 กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์	 ท�างานด้วยจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นรู้จักหลักการ

ประชาธิปไตย	เข้าใจและเคารพกติกาของสังคม	คิดเชิงบวก	ให้ค�าปรึกษาผู้อื่นได้

ทักษะพื้นฐานในการพัฒนาคนใน ๓ มิติ ประกอบด้วย

	 	 ๑.	ทักษะการพัฒนาคน หมายถึง	ทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคตประกอบ

ด้วยพัฒนาบุคคล	ให้มีทักษะการเรียนรู้-คิด-สื่อสาร

			 	 ๒.	 ทักษะพัฒนางาน	 หมายถึง	 ทักษะพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการท�างาน	 ประกอบด้วยการ

จัดการ	มีความ	สามารถในการท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	ขยัน	อดทน	อดออม	และประหยัด
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			 	 ๓.	ทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม	ประกอบด้วย	การควบคุมตนเองได้	มีความรับผิดชอบมี

วินัยในตนเอง	ช่วยเหลือผู้อื่น	เสียสละ	มุ่งมั่นพัฒนา

	 	 การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิต	เป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้เด็กและเยาวชน	สามารถเผชิญ

กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	 และยังเป็นการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมส�าหรับการ 

ด�าเนินชีวิตในอนาคต	ให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง	พัฒนาชุมชน	และพัฒนาการอยู่

ร่วมกันในสงัคมจงึเป็นภารกจิส�าคญัของทุกหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็และเยาวชน	ทีจ่ะต้องบรหิาร

จัดการ	 ด�าเนินโครงการกิจกรรม	 ที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเยาชนของชาติ

สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้ทุกรูปแบบของสังคมใหม่ในอนาคต

๓. แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

					 	 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีชี้แนวทางการด�ารงชีวิต	 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว					

ภมูพิลอดลุยเดช	มพีระราชด�ารสัแก่ชาวไทยเพือ่เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิของประเทศ	

ให้สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม	๓	ห่วง	๒	เงื่อนไขที่

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติน�ามาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางส่ือต่างๆ 

อยู ่ในปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยความ	 พอประมาณ	 มีเหตุผล	 มีภูมิคุ ้มกันบนเง่ือนไขความรู้	 

และคุณธรรม	

							 จิรายุ	 อิศรางกูร	 ณ	 อยุธยา	 ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

อธิบายถึงการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทาง

สายกลางและความไม่ประมาทโดยค�านึงถึง	 ความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้าง

ภมูคิุม้กนัทีด่ใีนตวัตลอดจนการใช้ความรูค้วามรอบคอบละคณุธรรมประกอบการวางแผน	 การตัดสินใจ 

และการกระท�าต่างๆ	 ความพอประมาณหมายถึง	 ความพอดีที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป 

ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น	เช่น	การผลิตและการบริโภค	ที่พอประมาณความมีเหตุผล	หมายถึง

การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ	โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัย	ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่

คาดว่าจะเกดิขึน้อย่างรอบคอบ	การมภีมูคิุม้กนัทีด่หีมายถงึการเตรยีมตวัให้พร้อมรบั	 ต่อผลกระทบ	 

ทีเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงรอบตวัปัจจยัเหล่านีจ้ะเกดิขึน้ได้นัน้	จะต้องอาศยัความรู	้และคณุธรรม

เป็นเงือ่นไขพืน้ฐาน	กล่าวคอืเงือ่นไขความรูห้มายถงึความรอบรูค้วามรอบคอบ	และความระมดัระวงั

ในการด�าเนนิชวีติและการประกอบการงาน	ส่วนเง่ือนไขคณุธรรม	คอื	การยดึถือคณุธรรมต่างๆ	อาทิ	

ความซือ่สัตย์สจุรติ	ความอดทนความเพยีรการมุง่ต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปัน	ตลอดเวลา	

ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

และใช้จ่ายเงินท่ีได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด	 ตามก�าลังของเงินของบุคคลนั้นโดยปราศจาก
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การกู้หนี้ยืมสิน	 และถ้ามีเงินเหลือก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วนช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วนและอาจจะ 

ใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วนสาเหตุที่แนวทางการด�ารงชีวิตอย่างพอเพียงได้ถูกกล่าวถึง

อย่างกว้างขวาง	

	 	 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ได้รับการเชิดชู	 เป็นอย่างสูงจากองค์การสหประชาชาติ	 โดย 

นายโคฟ่ี	อนันนั	ในฐานะเลขาธกิารองค์การสหประชาชาติได้ทลูเกล้าฯ	ถวายรางวลัความส�าเร็จสูงสุด

ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เมื่อวันที่	 ๒๖	พฤษภาคม	 

พ.ศ.	๒๕๔๙	และได้มปีาฐกถาถึงปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงว่าเป็นปรชัญาทีม่ปีระโยชน์ต่อประเทศไทย 

และนานาประเทศและสามารถเริ่มได้จาก	 การสร้างภูมิคุ้มกันในตนเอง	 สู่หมู่บ้านและสู่เศรษฐกิจ 

ในวงกว้างขึ้นในที่สุดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี	้ถูกใช้เป็นกรอบแนวความคิดและทิศทางการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจมหาภาคของไทย	 โดยจะไม่เน้นเรื่องตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แต่ยังคงให้ความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจแบบทวิลักษณ์หรือระบบเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกัน

ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท	

  กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

	 	 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงมี 

พระราชด�ารัสชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า	 ๒๕	 ปี 

ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ	 และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย�้าแนวทางการแก่ไขเพื่อให้

รอดพ้นและสามารถด�ารงอยูไ่ด้	อย่างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต้กระแสโลกาภวิฒัน์	กล่าวได้ว่าปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็น	 Paradigm	 Shift	 ลักษณะหนึ่ง	 ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาและวิเคราะห์

สถานการณ์และความเปลีย่นแปลง	ตลอดจนนโยบาย	แนวทาง	และวธิกีารท่ีเกีย่วข้องกบัการพัฒนา

ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลากว่า	๓๐	ปีที่ผ่านมา	ซึ่งหมายรวมถึงการที่ชุมชนและประเทศ

ต่างๆ	มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยีวัฒนธรรมและค่านิยมทางสังคม	 คุณลักษณะ	 (Characteristics)	 เศรษฐกิจพอเพียง	 

เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว

ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ	 ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด�าเนินไปในทางสายกลางโดย

เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์

       ความพอเพียง (Sufficiency)	 ประกอบด้วย	 ๓	 คุณลักษณะพร้อมๆ	 กันได้แก่	 ความ

พอประมาณ	 ความมีเหตุผล	 และภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	 กล่าวคือ	 กิจกรรมใดๆที่ขาดคุณลักษณะใด

คุณลักษณะหนึ่งไปก็จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นความพอเพียงคุณลักษณะทั้ง	๓	ประกอบด้วย

			 		 ๑.	ความพอประมาณ	(Moderation) หมายถึง	ความพอดี	(dynamic	optimum)	ที่ไม่

มากเกินไปและไม่น้อยเกนิไปในมติต่ิางๆของการกระท�า	๓	ตวัอย่าง	เช่น	กจิกรรมทางเศรษฐกจิ	เช่น

การผลติและการบรโิภค	ทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณเพ่ือน�าไปสู่ความสมดุลและพร้อมต่อการรองรับ

การเปลี่ยนแปลง



14 คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก

			 		 ๒.	ความมีเหตุผล	(Reasonableness)	หมายถึง	การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ

พอประมาณในมิติต่างๆ	นั้น	 จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุ	ปัจจัย	 และข้อมูล 

ทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจน	ผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท�านัน้ๆ	(expected	results)	อย่างรอบคอบ

     ๓.	การมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่	ี(Self-immunity)	เพือ่เตรยีมตวัพร้อมรบัผลกระทบทีค่าดว่าจะ

เกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงด้านต่างๆ	เนือ่งจากเศรษฐกจิพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีมองโลกเชงิระบบท่ี

มีลักษณะพลวัตร	ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น	การกระท�าที่จะสามารถเรียกได้ว่า	พอเพียง	(systematic	

and	dynamic	optimum)	นั้นจึงมิใช่แต่จะค�านึงถึงเหตุการณ์และผลในปัจจุบันเท่านั้น	แต่จ�าเป็น

ที่จะต้องค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	 (scenario)	 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ทัง้ใกล้และไกลภายใต้ข้อจ�ากดัของความรูท้ีม่อียู	่(bounded	rationality)	และสร้างภมูคิุม้กนัในตวั

ให้พอเพียงที่จะสามารถพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้	กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	ระดับของความ

พอประมาณต้องครอบคลุมมิติการจัดการความเสี่ยง	(risk	management)	เชิงพลวัตร	(dynamic) 

จึงจะนับได้ว่าเป็นระดับพอเพียงที่สมบูรณ์

     เงือ่นไข (Conditions of Sufficiency Actions) ทัง้นีก้ารน�าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

มาใช้ต้อง	 อาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอนขณะเดียวกัน	 ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ 

ของคนในชาติ	ให้มีส�านึกคุณธรรม		ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม	ด�าเนินชีวิต

ด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติ	ปัญญา	และความรอบคอบโดยมีความหมาย	ดังนี้

		 	 ๑.	 เงื่อนไขกรอบความรู้	 (Set	of	knowledge)	ที่จะน�าไปสู่การตัดสินใจในการประกอบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับพอเพียง	ต้องประกอบด้วย

       ก)	 ความรอบรู้	 คือ	 มีความรู้	 (Stock	 of	 all	 relevant	 knowledge)	 เกี่ยวกับ	

วิชาการต่างๆ	 อย่างรอบด้านโดยครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นพื้นฐาน 

ส�าหรับการน�าไปใช้ในโอกาสและเวลาต่างๆ

							 	 ข)	 ความรอบคอบ	 คือ	 ความสามารถทีจะน�าความรู้และหลักวิชาต่างๆ	 เหล่านั้นมา

พิจารณา	 ให้้้เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน	 (Connectivity	of	 all	 acquired	knowledge)	ประกอบการ

วางแผนก่อนที่จะน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน

							 	 ค)	 ความระมัดระวัง	 คือ	 ความมีสติในการน�าแผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชาต่างๆ	 

เหล่านั้นไปใช้ในทางปฏิบัต	ิ(Utilization	of	knowledge	at	any	point	of	time	with	carefulness

and	attentiveness)	เพราะในความเป็นจรงิแล้ว	สถานการณ์เปลีย่นแปลงตลอดเวลา	ดงันัน้	การน�า

ความรู้และความรอบคอบมาใช้จึงต้องอาศัยความระมัดระวังให้รู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไปด้วย
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  ๒	เงื่อนไขคุณธรรม	(Ethical	Qualifications)	ที่จะต้องเสริมสร้างใน	๒	ด้าน	ได้แก่

							 	 	 ก)	 ด้านจิตใจ	 /ปัญญา	 โดยเน้นความรู้คู่คุณธรรม	 กล่าวคือตระหนักในคุณธรรม	 

มีความซื่อสัตย์	สุจริต	และ	มีความรอบรู้ที่เหมาะสม

							 	 	 ข)	ด้านการกระท�า	หรอืแนวทางการด�าเนนิชวีติ	โดยเน้นความอดทน	ความเพียร	สติ	

ปัญญา	และความรอบคอบทั้งนี้	มีกลุ่มเป้าหมายที่เน้นเป็นพิเศษในการเสริมสร้างเงื่อนไข	๒	ด้าน

ข้างต้น	คือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎี	และนักธุรกิจในทุกระดับ	เนื่องจากการกระท�าใดๆ	ของคน

กลุ่มนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ	ในสังคมวงกว้างได้

  สรุป

	 	 กรอบแนวคิด	เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางทีควรจะเป็น

โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลามองโลก 

เชิงระบบท่ีมีลักษณะพลวัตร	 มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน

ของการพัฒนาคุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควร

จะเป็นสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ	 โดยมีแนวคิดทางสายกลางเป็น

หัวใจส�าคัญของกรอบแนวคิดความพอเพียง	ประกอบด้วย		๓	คุณลักษณะคือ	ความพอประมาณ	

ความมีเหตผุล	และการมภีมูคิุม้กนัในตวัทีด่	ีเพือ่เตรยีมตวัพร้อมรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลง

ด้านต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้น

       เงื่อนไข	 การตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น 

ต้องอาศยัทัง้เงือ่นไขความรูแ้ละเงือ่นไขคณุธรรม	กล่าวคอืเง่ือนไขความรู้	ประกอบด้วย	ความรอบรู้	

เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ	 อย่างรอบด้าน	 ความรอบคอบ	ที่จะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อม

โยงกันเพื่อประกอบการวางแผน	 และความระมัดระวังในการน�าแผนไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	

เง่ือนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง	 ประกอบด้วย	 	 ด้านจิตใจที่ตระหนักในคุณธรรม	 และความ

ซื่อสัตย์สุจริตและ	มีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญา

  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    เศรษฐกิจพอเพียง	 คือหลักการด�าเนินชีวิตที่จริงแท้ที่สุดกรอบแนวคิดของหลักปรัชญา

มุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาอันมีคุณลักษณะที่ส�าคัญ	 คือ	 สามารถประยุกต์

ใช้ในทุกระดับตลอดจน	 ให้ความส�าคัญกับค�าว่าความพอเพียง	 ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ

ความมีเหตุมีผล	 มีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการด�าเนินกิจกรรมที่

ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมหากทุกฝ่ายเข้าใจกรอบแนวคิดคุณลักษณะค�านิยาม 

ของเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างแจ่มชดัแล้วก็จะง่ายขึน้ในการน�าไปประยกุต์ใช้เป็นแนวทางปฏบิติัและ

จะน�าไปสู่ผลท่ีคาดว่าจะได้รบัคอืการพฒันาทีส่มดลุและยัง่ยนืพร้อมรบัต่อการเปลีย่นแปลง	ในทกุด้าน 

ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคมสิง่แวดล้อมความรูแ้ละเทคโนโลย	ีโดยมแีผนภาพ	ดงันี้



ิ



ภาคที่ ๓ 

หัวข้อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพล

และครอบครัวของกองทัพบก
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	 	 หัวข้อการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก	 ได้น�านโยบายของ

ผู้บัญชาการทหารบกและที่เกี่ยวข้อง	 ที่ต้องการพัฒนาก�าลังพลในทุกด้านเพ่ือให้ก�าลังพลมีความ 

สง่างาม	 (Smart)	 ท้ังร่างกายและจิตใจเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นทหารอาชีพ	 (Professional	 Army) 

รวมทั้งการจัดการความรู ้	 (Knowledge	 Management)	 ทั้งความรู ้ในการปฏิบัติงานและ 

ความรูอ่ื้นเพิม่เตมิเพือ่เพิม่คณุวฒุกิารศกึษาและการฝึกวชิาชพี	ตลอดจนการสร้างขวญัและก�าลงัใจ

ให้กับก�าลงัพลและครอบครวัในด้านการดแูลสวสัดกิารต่างๆ	ให้ตรงตามความต้องการของก�าลงัพล	 

ให้มกีารแก้ไขปัญหาหนีส้นิของก�าลงัพลร่วมการด�าเนนิการด้านสวสัดกิารของหน่วย	และน�าแนวทาง

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติให้ก�าลงัพลและครอบครวัสามารถด�าเนนิ

ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป				

	 	 จากนโยบายดังกล่าวคณะอนุกรรมการได้ระดมความคิดเห็นในการจัดท�าคู่มือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก	 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติใน

การพฒันาคณุภาพชวีติ	ทีท่กุหน่วยในกองทพับกต้องน�าไปปฏบิตัใิห้ได้ในขัน้ต้น	และมกีารปรบัปรงุ

พัฒนาการปฏิบัติเพิ่มเติมให้ดียิ่งข้ึนโดยให้ก�าลังพลทุกระดับและครอบครัวได้มีส่วนร่วม	 เพื่อให้ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบกได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและ 

ยั่งยืนต่อไป	

-----------------------------------------------------
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๑.๑	ด�าเนินการตามคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร	
พ.ศ.๒๕๕๘	
-	มีสถานที่หรือห้องออกก�าลังกายพร้อมอุปกรณ์ตามความเหมาะสม
-	 ก�าลังพลและครอบครัวได้ใช้ประโยชน์ห้องออกก�าลังกายอย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑.๒.๑	หน่วยจัดการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจ�าเดือน	
(ยามปกติ)	และการรายงานผลพร้อมภาพกิจกรรม	ให้หน่วยเหนือทราบ	
ทุกเดือนๆ	ละ	๑	ครั้ง	 	 โดยยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ	ยศ.ทบ.	 ว่า
ด้วยเรื่อง	 การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร	 ประจ�าเดือน	 (ยามปกติ)	
พ.ศ.๒๕๔๙
๑.๒.๒	 หน่วยจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมในวันส�าคัญทางศาสนา	 ให้
กับก�าลังพลและครอบครัว	 เช่น	 วันมาฆบูชา	 วันอาสาฬหบูชา	 และ 
วันวิสาขบูชา	เป็นต้น	
๑.๒.๓	หน่วยจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม	บรรพชาอุปสมบท	และกิจกรรม
พัฒนาคุณธรรม	 ในโอกาสวันส�าคัญของสถาบันชาติ	 ศาสนา	 และ 
พระมหากษัตริย์และจัดก�าลังพลและครอบครัวหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับ
หน่วยเหนือ	
๑.๒.๔	 หน่วยจัดอบรมคุณธรรมครูฝึกทหารใหม่	 ผู้ช่วยครูฝึกทหารใหม	่
และทหารใหม่ทุกผลัด	

๑.๒.๕	 หน่วยจัดสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจตามระเบียบ	 ค�าสั่ง	 และ 
หลักศาสนา	ดังนี้
-	สถานที่บูชาถูกต้องตามค�าสั่ง	ทบ.	ที่	๒/๒๕๕๗	ลง	๖	ม.ค.๕๗
-	ห้องปฏิบัติธรรมส�าหรับทหาร	เพื่อพัฒนาจิตใจ	
-	 ห้อง/สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอื่นๆ	 หากมีก�าลังพล 
ที่นับถือตามความเหมาะสม	
๑.๒.๖	 หน่วยจัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์	 ณ	 ที่รวมพล	 หน้าแถวหลัง
เคารพธงชาติ	
๑.๒.๗	หน่วยจัดให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ	ดังนี้
-	การไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหารของทหาร	กองประจ�า
การ	โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตาม	ค�าสั่ง	ทหาร	ที่	๐๗๓/๑๓๖๒๑	ลง	๓๐	
ม.ค.๗๘		เรื่อง	ระเบียบไหว้พระสวดมนต์		
-	การปฏิบัติศาสนกิจของทหารกองประจ�าการที่นับถือศาสนาอื่นๆ	
๑.๒.๘	หน่วยจัดการประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหาร

 ล�าดับ รายการ การด�าเนินการ

๑. การพัฒนาก�าลังพลและครอบครัว 
๑.๑	การพัฒนาร่างกายก�าลังพล

๑.๒	การพัฒนาจิตใจ
	 ๑ .๒ .๑ 	 ก า รอบรมศี ล ธ ร รม
วฒันธรรมทหารประจ�าเดอืน	(ยามปกต)ิ
 

	 ๑.๒.๒	 การจัดกิจกรรมวันส�าคัญ	
ทางศาสนา	
 
	 ๑.๒.๓	การจดักจิกรรมปฏบิตัธิรรม	
บรรพชาอุปสมบท	 และกิจกรรมพัฒนา
คุณธรรมในโอกาสวันส�าคัญ
 
	 ๑.๒.๔	 การอบรมคุณธรรมครูฝึก		
ทหารใหม่	 ผู้ช่วยครูฝึกทหารใหม่	 และ
ทหารใหม่
	 ๑.๒.๕	การจดัสถานทีป่ฏบิตัศิาสนกิจ
 

 
	 ๑.๒.๖	 การไหว้พระสวดมนต์	 ณ	 
ที่รวมพลหน้าแถวหลังเคารพธงชาติ
	 ๑.๒.๗	 การไหว้พระสวดมนต์ตาม
แบบธรรมเนียมทหารของทหารกอง
ประจ�าการทีน่บัถือศาสนาพทุธ	และการ
ปฏิบัติศาสนกิจ	 ของทหารกองประจ�า
การที่นับถือศาสนาอื่นๆ
	 ๑.๒.๘	 การประกอบพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะของทหารใหม่
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 ล�าดับ รายการ การด�าเนินการ

	 	 ๑.๒.๙	การจดัท�าสือ่เผยแผ่	และ
อบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ทางศาสนา	 ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมไทย
	 	 ๑.๒.๑๐	การพทิกัษ์และเทดิทนู
สถาบันพระมหากษัตริย์	
			 	 	 ๑.๒.๑๐.๑	 การถวาย
ความปลอดภัยต่อสถาบันฯ	 ในทุก
โอกาส	
	 	 	 ๑.๒.๑๐.๒	 การถวาย		
พระเกียรติต่อสถาบันฯ	ในทุกโอกาส	
    

	 	 	 ๑.๒.๑๐.๓	การปกป้อง
มิ ให ้ มี ก ารล ่ ว งละ เ มิดหรื อห ม่ิน
สถาบันฯ		
     

	 	 	 ๑.๒.๑๐.๔	การปลกูฝัง	
สร้างเสริมความรักชาติและสถาบันฯ

   
    

๑.๒.๙	 หน่วยจัดท�าส่ือเผยแผ่และอบรมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร	์
ทางศาสนา	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 และวัฒนธรรมไทย	 ให้กับก�าลัง
พล	และครอบครัว	

๑.๒.๑๐.๑	หน่วยได้มกีารปฏบิตัหิรอืมแีผนการปฏบิตัเิกีย่วกบั	การถวาย
ความปลอดภัยในทกุโอกาส	มคีวามพร้อมในการถวายความปลอดภัยใน
ทุกโอกาส	ที่หน่วยได้รับมอบภารกิจ
๑.๒.๑๐.๒	 หน่วยมีการจัดกิจกรรมหรือปฏิบัติเกี่ยวกับความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	ตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้	
-	การประดับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนสถาบันพระมหากษัตริย์
-	การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่ส�าคัญของหน่วย
-	การถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์
-	จดังานหรอืจดัก�าลงัพลและครอบครวัเข้าร่วมกจิกรรมในวนัส�าคญัของ
สถาบันพระมหากษัตริย์	
๑.๒.๑๐.๓	 หน่วยด�าเนินการปกป้องมิให้มีการล่วงละเมิด	 หรือหมิ่น
สถาบันฯ	ตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้	
-	 การปกป้องการล่วงละเมิดและดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของ
บุคคล/	กลุ่มบุคคล
-	การส่งเสริมให้มีการแสดงพลังเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
-	 การตรวจสอบติดตามรายงานการกระท�าที่เป็นการละเมิด	หรือหมิ่น
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งการเผยแพร่ตามส่ือสารมวลชน	 ระบบ
อินเตอร์เน็ตและโซเชียลเน็ตเวิร์ค
๑.๒.๑๐.๔	หน่วยด�าเนนิการปลกูฝังสร้างเสรมิความรกัชาตแิละสถาบนัฯ	
ตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้	
-	ส่งเสรมิให้ก�าลงัพล	และครอบครวัมพีระบรมฉายาลกัษณ์ในทีพ่กัอาศยั
-	 อบรมปลูกฝังสร้างเสริมให้ก�าลังพลมีความรักและหวงแหนแผ่นดิน	
และแสดงออกในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง
เป็นรูปธรรม
-	 มีการจัดกิจกรรมหรือปฏิบัติเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ		
เช่น	การประดบัธงชาต,ิ	การแสดงการเคารพธงชาตหิรอืเพลงชาตไิทยใน
ทกุโอกาส	และ	การจดังานหรอืร่วมกจิกรรมในวนัส�าคญัของชาต	ิเป็นต้น
-	สนับสนุนให้ก�าลังพลและครอบครัวติดตามพระราชกรณียกิจ	และน�า
มาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต
-	 ประชาสัมพันธ์วันส�าคัญของชาติให้ก�าลังพลและครอบครัว	 รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไปทราบ 
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 ล�าดับ รายการ การด�าเนินการ

	 	 	 ๑.๒.๑๐.๕	 การส่ง
เสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ที่แสดงออกถึงความ	 จงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ	

๑.๓	การพัฒนาความรู้
	 ๑.๓.๑	 การพัฒนาความรู้และ
การศึกษาของก�าลังพล	
 

	 ๑.๓.๒	 การพัฒนาความรู้และ
การศึกษาของครอบครัวก�าลังพล

๑.๔	สวัสดิการ		
	 ๑.๔.๑	การดูแลครอบครัว
ที่มีบุตร	ที่มีความต้องการพิเศษ			

๑.๒.๑๐.๕	 หน่วยมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ	ตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้	
-	 สนับสนุนก�าลังพลและครอบครัวให้เข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ	ที่ภาครัฐและเอกชน	จัดขึ้น
-	 ลงข้อความ	 รูปภาพกิจกรรม	 ในส่ือโซเชียลเน็ตเวิร์ค	 และระบบ
อินเตอร์เน็ตที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ	ในทุกโอกาส

๑.๓.๑	 หน่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ให้กับก�าลังพลทุกระดับ	 
ให้มีความรู้เพิ่มขึ้น	ตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้		
-	ส่งเสริมให้ก�าลังพลมีการศึกษาเพิ่มเติมให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น	มีเงินกู้ยืม
เพือ่การศึกษาต่อ	ทัง้นี	้ให้อยูใ่นขดีความสามารถ/สถานะของครอบครวั	
โดยไม่เป็นภาระในการใช้หนี้เงินกู้ยืมภายหลัง
-	ส่งเสริมการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ	
-	การฝึกศึกษาตามต�าแหน่งหน้าที่และที่เกี่ยวข้อง	ให้สามารถปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ		
-	การฝึกอบรมวิชาชีพ	เพื่อให้ทหารกองประจ�าการสามารถน�าความรู้ที่
ได้รับไปประกอบอาชีพหลังจากปลดประจ�าการ	
-	การขยายโอกาสทางการศึกษาหน่วยส่งเสริมให้ทหารกองประจ�าการ	
ได้ศึกษาต่อนอกระบบโรงเรียน
๑.๓.๒	 หน่วยพัฒนาความรู ้และการศึกษาของครอบครัวก�าลังพล	 
ตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้	
-	ส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนส�าหรับบุตรหลานก�าลังพล
-	ส่งเสริมให้ครอบครัวก�าลังพลให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-	 ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของทหาร	 รัฐบาล	
และเอกชน
-	จัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และสอนพิเศษ	ให้ครอบครัวก�าลังพล	
-	การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรก�าลังพล

๑.๔.๑	หน่วยด�าเนนิการดแูลบตุร	คู่สมรสและบพุการ	ีทีม่คีวามต้องการ	
พิเศษที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	ดังนี้
-	การจดัเจ้าหน้าทีเ่สนารกัษ์และยานพาหนะให้การบรกิารสนบัสนนุโดย
ตลอดในการเดินทางไปรักษาตัว				
-	 การให้ทุนทรัพย์เพื่อด�าเนินการในเบื้องต้น	 การมอบเครื่องอุปโภค	
และบริโภค	



24 คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก

 ล�าดับ รายการ การด�าเนินการ

-	 การจัดท�าหนังสือขอรับการสนับสนุนการบริการด้านรักษาพยาบาล
และค่ารักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลกองทัพบก		
-	การรวบรวมข้อมลูและด�าเนนิการขอรบัรองการมสีทิธริบัเงนิ	ค่ารกัษา
พยาบาล
-	การปรบัปรงุซ่อมแซมทีพ่กัอาศัย	การสร้างทางลาดส�าหรบัรถเขน็ผู้ป่วย
การจัดท�าราวจับที่พยุงตัวในห้องน�้าหรือทางเดิน		
-	การติดตามสุขภาพของก�าลังพลและครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยง	
-	 การขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานพยาบาลของรัฐ	 มาให้ค�า
แนะน�าและเผยแพร่ความรู้			
-	 กรณีที่หน่วยไม่มีบุตร	 คู่สมรสและบุพการี	 ที่มีความต้องการพิเศษ	
หน่วยต้องมีแผนการส่งเสริมความรู ้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น	 และ
แผนการปฏิบัติอย่างไรหากมีเกิดขึ้นในหน่วย
๑.๔.๒	 หน่วยด�าเนินการดูแลก�าลังพลและครอบครัว	 ที่เสียชีวิต	 หรือ	
พกิารทพุพลภาพจากการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ได้รบัสทิธ	ิตามห้วง	ระยะเวลา
ที่ก�าหนด	ดังนี้
-	 อบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับให้กับก�าลังพลและ
ครอบครัว
-	 แต่งตั้งคณะท�างานติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวของก�าลังพล	
ที่เสียชีวิต/ทุพพลภาพ		
-	 ตรวจสอบหลักฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของก�าลังพลว่าถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้วแจ้งสถานภาพการตาย	 ก่อนส่งเอกสารขอรับเงิน	 และส่ง
หลักฐานได้อย่างครบถ้วนเพื่อให้ครอบครัวก�าลังพลได้รับสิทธิภายใน
ก�าหนดระยะเวลา
-	ตดิตามขอรบับ�าเหนจ็ตกทอด	เงนิเดอืนค้างจ่ายและเงนิช่วยเหลอือืน่ๆ	
ตามสิทธิของก�าลังพลและครอบครัวก�าลังพลเสียชีวิตที่ควรได้รับอย่าง
ครบถ้วนและตรงตามห้วงเวลา
-	สนับสนุนการจัดพิธีศพให้อย่างสมเกียรติ
๑.๔.๓	หน่วยจดัให้มบ้ีานพกัอาศยัให้กบัก�าลงัพลและครอบครวั	และส่ง
เสริมให้ก�าลังพลมีบ้านพักอาศัยเป็นของตนเอง	
๑.๔.๔	 หน่วยจัดให้มีร้านค้าสวัสดิการจ�าหน่ายสินค้าที่จ�าเป็นต่อการ
ด�ารงชีพที่มีคุณภาพดีราคาถูก	 เพื่อลดค่าครองชีพให้กับก�าลังพลและ
ครอบครัว	
๑.๔.๕	 หน่วยจัดให้มีสวัสดิการด้านอื่นๆ	 เช่น	 รถรับ-ส่ง	 บุตรหลาน 
ก�าลังพลไปโรงเรียนและก�าลังพลเดินทางมาท�างาน	การบริการอาหาร
กลางวันส�าหรับก�าลังพล	จัดหาชุดเครื่องแบบท�างาน	การเลี้ยงสังสรรค์
ตามโอกาสต่างๆ	และการจัดทัศนศึกษา	เป็นต้น

	 ๑.๔.๒	 การดูแลครอบครัวที่
มี ก� าลั งพล	 เสียชี วิ ต 	 หรือพิการ
ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	
 

	 ๑.๔.๓	ด้านบ้านพักอาศัย	
 
	 ๑.๔.๔	 การจัดให้มีการจ�าหน่าย
สินค้าราคาถูกเพื่อแบ่งเบาภาระค่า
ครองชีพ
	 ๑.๔.๕	สวัสดิการด้านอื่นๆ	
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การพัฒนาสภาพแวดล้อม 
๒.๑	สภาพแวดล้อมการท�างาน	
			 ๒.๑.๑	 สภาพแวดล้อมสถานที่
ท�างาน	

	 ๒.๑.๒	 กิจกรรมโครงการสร้าง
ราชการ	 ใสสะอาด	 ซ่ือสัตย์	 สุจริต	
ซื่อตรงต่อหน้าท่ีมีคุณธรรม	 มีจรรยา
บรรณ
	 ๒.๑.๓	โครงการ	“กองร้อยน่าอยู”่	
คุณภาพชีวิตทหารกองประจ�าการ
         
  ๒.๑.๓.๑	ด้านอาหารและ
โภชนาการ

  
	 	 ๒.๑.๓.๒	ด้านเครือ่งแต่งกาย	
เครื่องนอน	และของใช้ประจ�าตัว

	 	 ๒.๑.๓.๓	ด้านที่พักอาศัย 

 

๒.๑.๑	หน่วยมีการจัดระเบียบส�านักงานตามหลัก	๕	 ส.	 การปรับปรุง
ภูมิทัศน์และเขตสุขาภิบาลให้สะอาดสวยงาม	มีสถานที่พักผ่อน	หย่อน
ใจจากการท�างาน	และสิ่งอ�านวยความสะดวกตาม		ความเหมาะสม
๒.๑.๒	หน่วยด�าเนินกิจกรรม	ตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้	
-	การปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการท�างาน
-	การส่งเสริมการสร้างราชการใสสะอาด	มีคุณธรรม	มีจรรยาบรรณ	
-	การอบรมก�าลังพลให้มีทัศนคติและจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่				
๒.๑.๓	เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจ�าการ	ในด้านปัจจัย
สี่ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และด้านอื่นๆ	 เพื่อให้ทหาร 
กองประจ�าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ที่หน่วยต้องด�าเนินการให้ได้
๒.๑.๓.๑	หน่วยด�าเนินการด้านอาหารและโภชนาการ	ดังนี้	
-	 หน่วยจะต้องจัดให้มีการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจ�าการโดย
ค�านึงถึง	 คุณค่าทางโภชนาการและความเพียงพอด้านปริมาณเป็น 
เบื้องต้น	มีความน่ารับประทาน	รสชาติดีและมีความสะอาด
-	อาหารมื้อกลางวันและมื้อเย็นให้มีกับข้าว	๒	อย่าง	และใน	๑	สัปดาห์	
ให้จัดอาหารท้องถิ่นหรืออาหารพิเศษ	อย่างน้อย	๑	มื้อ	
-	 เจ้าหน้าที่ปรุงอาหารต้องแต่งกายสะอาด	 และไม่เป็นโรคติดต่อ,	 
โรงครัว,	ที่รับประทานอาหาร,	ภาชนะที่ใช้ประกอบ,	ใส่และตักอาหาร
ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะปราศจากแมลงหรือสัตว์ที่จะเป็นพาหะ 
น�าเชื้อโรค
-	ภาชนะทีใ่ส่และตกัอาหารรบัประทาน	ต้องล้างให้สะอาดแล้วผ่ึงให้แห้ง
ทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อที่จะน�าไปใช้ในมื้อต่อไป
๒.๑.๓.๒	หน่วยด�าเนนิการ	ด้านเครือ่งแต่งกาย	เครือ่งนอน	และ		ของใช้
ประจ�าตัว	ดังนี้
-	 เครื่องแต่งกาย	 เครื่องนอน	 และของใช้ที่ทหารกองประจ�าการได้รับ		
การแจกจ่ายจะต้องมีความเหมาะสมทั้งรายการและจ�านวนที่ได้รับ	 
รวมทั้งมีคุณภาพดีและใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน	
๒.๑.๓.๓	หน่วยด�าเนินการ	ด้านที่พักอาศัย	ดังนี้
-	ปรับปรุงแบบอาคารที่เกี่ยวข้องกับทหารกองประจ�าการ	ได้แก่	
โรงนอนทหาร	ห้องน�้า,	ห้องส้วม,	โรงเลี้ยง	และโรงครัวให้สะดวกสบาย	
และถูกสุขลักษณะยิ่งขึ้น
-	จัดสภาพแวดล้อมโดยรวมภายในหน่วยให้เป็นระเบียบ	สะอาด	ร่มรื่น	
สร้างบรรยากาศทีด่ใีนการปฏิบตังิานและการพกัอาศัย			เฉพาะอย่างยิง่
บริเวณอาคารโรงทหารนอกจากจะต้องสะอาดถูกสุขลักษณะแล้วควร
ปรบัปรงุให้สะดวกสบายขึน้เท่าทีจ่ะท�าได้	อย่างน้อยทีส่ดุควรตดิมุง้ลวด
และพัดลมเพดานบริเวณโรงนอนทหาร

๒.	
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	 	 ๒.๑.๓.๔	ด้านสขุภาพร่างกาย	

  

  ๒.๑.๓.๕	ด้านสวสัดกิารอืน่ๆ	
 

	 ๒.๑.๔	 การเป็นตัวอย่างที่ดีของ 
ผู้บังคับบัญชาต้อง	SMART	MAN	และ
การสร้างความเชือ่มัน่และศรทัธาให้กบั 
ผู้ใต้บังคับบัญชา

-	 อาคาร	 ห้องน�้า	 –	 ห้องส้วม	 ต้องสะอาด	 มีการระบายน�้าที่ดี	 และ
ปราศจากกลิ่นเหม็น
-	จดัให้มห้ีองพกัผ่อนและส่ิงอ�านวยความสะดวกภายในอาคาร	โรงทหาร	
อาทิ	โทรทัศน์	วีดีโอ	สเตริโอ	คาราโอเกะ	หนังสือพิมพ์และหนังสืออื่นๆ	
เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ทหารกองประจ�าการ
๒.๑.๓.๔	หน่วยมีการด�าเนินการด้านสุขภาพร่างกาย	ดังนี้
-	 หน่วยระดับกองร้อยต้องจัดให้มีตู้ยาและเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้
ประจ�าหน่วย	
-	 มีการบันทึกการจ่ายยาประจ�าวัน	 พร้อมทั้งมีการตรวจสอบวันหมด
อายุของแต่ละประเภท/ชนิดของยา	
-	ส่งเสริมให้ทหารกองประจ�าการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	เพื่อให้
มีร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด	 โดย	 ผบ.หน่วย	 ทุกระดับชั้น 
น�าทหารกองประจ�าการออกก�าลังกายด้วยตนเอง
-	จัดสร้างสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามขีดความสามารถ	
หน่วยระดับกองพันขึ้นไปควรมีสนามฟุตบอลอย่างน้อย	 ๑	 สนามและ
หน่วยในระดับกองร้อยควรจัดให้มีสนามตะกร้อ	 สนามวอลเล่ย์บอล	
และโต๊ะปิงปอง	ทุกกองร้อย	ทั้งนี้	 จะต้องปลุกเร้าให้ทหารกองประจ�า
การสนใจเล่นกฬีา	ด้วยการจดัให้มกีารแข่งขนักนัตามโอกาสทีเ่หมาะสม
-	หน่วยรกัษาพยาบาล	ต้องให้การดแูลสุขภาพและรกัษาพยาบาลทหาร
กองประจ�าการ	ในระดับเดียวกันกับข้าราชการทหาร
๒.๑.๓.๕	หน่วยด�าเนินการด้านสวัสดิการอื่นๆ	ดังนี้	
-	 ร้านค้าสวัสดิการจ�าหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบทหาร	 รวมทั้ง
สินค้าที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันในราคาถูก	เพื่อให้ทหารสามารถจัดหา
เพิ่มเติม	ตามความสมัครใจ
-	การบริการอื่น	ๆ 	เช่น	ร้านตัดผม,	การไปรษณีย์	และโทรศัพท์	เป็นต้น
๒.๑.๔	 ผู้บังคับบัญชามีการด�าเนินการตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	
ดังนี้	
-	ผูบ้งัคบัหน่วยแสดงออกถงึความเป็นผูน้�าหน่วย	เช่น	การควบคมุและสัง่
การอยู่	ณ	พืน้ทีว่กิฤต,	ความรบัผดิชอบต่อภารกจิและการปกครองของ
หน่วย,เป็นผูน้�าในการปฏบิตัภิารกจิอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่ง	เป็นต้น
-	ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่แสดงถึงความเสียสละเอาใจใส่ต่อ	
การปฏิบัติงานและการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของก�าลังพล		
อย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ	
ของก�าลังพลทุกระดับชั้น
-มีการปฏิบัติที่แสดงถึงความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชา	 
กับผู้ใต้บังคับบัญชา	 เช่น	 การประดับรูปของผู้บังคับบัญชา,	 การเชิญ	
อดีตผู ้บังคับบัญชาและผู ้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นร่วมกิจกรรม 
ภายในหน่วย	เป็นต้น



คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก 27

 ล�าดับ รายการ การด�าเนินการ

	 ๒.๑.๕	 การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	
อย่างมีคุณธรรมเท่าเทียมกันไม่ล�าเอียง
หรือมอีคต	ิตลอดจนยกย่องผูท้ีป่ระพฤตดิี			
ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่าง
 

	 ๒.๑.๖	ก�าลังพลมีความเป็นทหาร
อาชีพ	รวมทั้งมีลักษณะทหารที่ดี

  

  
	 ๒.๑.๗	 การสร้างความภาคภูมิใจ
ในหน่วยของตน	และยดึมัน่ในเกยีรตยิศ
ศักดิ์ศรีของทหาร

-	 ผู ้บังคับหน่วยปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารให้กับ 
ก�าลังพล	 ตามห้วงเวลาที่เหมาะสมและดูแลเอาใจใส่หาวิธีรับทราบ
ปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการที่แท้จริงของพลทหาร	รวมทั้งการ
พูดคุย	และรับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
-	 ผู้บังคับหน่วยมีการอบรมปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร
ให้กับพลทหารตามหน้าที่และตามห้วงเวลาที่เหมาะสม	เช่น	สิบเวร,	
นายทหารเวร,	ผบ.มว.,	ผบ.ร้อย.,	ฝอ.	เป็นต้น	
๒.๑.๕	ผู้บังคับบัญชา	มีการด�าเนินการตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	
ดังนี้	
-	การปฏบิตัทิีแ่สดงถงึความเทีย่งตรงในเรือ่งการปกครองบงัคบับญัชาที่
ให้ความยตุธิรรมความเสมอภาคตรงไปตรงมา	เช่น	เรือ่ง		การพจิารณา
เลื่อนยศ,	ปลด,	ย้าย,	การพิจารณาความดีความชอบ	เป็นต้น
-	 การคัดเลือกก�าลังพลให้เป็นตัวอย่างในด้านต่างๆ	 เช่น	 การปฏิบัติ
งาน,	 ความเสียสละ,	 สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยและกองทัพบก,	 และ
ลักษณะทหารที่ดี	 เป็นตัน	 โดยมีหลักเกณฑ์และการพิจารณาเป็นที่
ยอมรับ	 มีการมอบรางวัลให้เป็นก�าลังใจ	 และประกาศยกย่องให้เป็น
ตัวอย่างของหน่วย		
๒.๑.๖	หน่วยมีการด�าเนินการตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้
-	 หน่วยมีการฝึก/อบรมให้ความรู้แก่ก�าลังพลเกี่ยวกับงานในหน้าที่
และที่เกี่ยวข้อง	 ให้มีความรู้ในภารกิจที่ปฏิบัติ	 มีทักษะความช�านาญ
สามารถปฏิบัติได้และแก้ปัญหา	ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว	รวม
ทั้ง	สามารถอธิบายเหตุผลความจ�าเป็นในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	
-	ก�าลังพลแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเป็นแบบอย่างเหมือนกัน	
ทั้งหน่วย	 เครื่องแต่งกายมีความพอดีเหมาะสมกับรูปร่าง	 ไม่เล็กหรือ
ใหญ่เกินไป	สะอาด	เรียบร้อย	ไม่เก่าหรือช�ารุดทรุดโทรม	
-	ก�าลังพลมีลักษณะทหารที่ดี	มีสุขภาพแข็งแรง	จิตใจเข้มแข็ง	อดทน	
มีความมั่นใจ	กล้าแสดงออกอย่างเข้มแข็ง	มีบุคลิกดี	มีไหวพริบ	และ
ตื่นตัวอยู่เสมอ	
๒.๑.๗	หน่วยมีการด�าเนินการตามที่ยกตัวอย่างหรือมากกว่า	ดังนี้
-	 สถานที่แสดงถึงเกียรติประวัติของหน่วยที่ผ่านมา	 (ตามที่หน่วย
สามารถด�าเนินการได้)	 เพื่อให้ก�าลังพลของหน่วยได้ทราบและ	 เกิด
ความภาคภูมิใจในหน่วยและยึดมั่นในเกียรติยศศักดิ์ของตนเอง					
ตลอดจนครอบครัวและบุคคลทั่วไปได้ทราบ	เช่น	อนุสาวรีย์	อนุสรณ์
สถานหรือพิพิธภัณฑ์	 ห้องประวัติศาสตร์ของหน่วย	 ห้องเกียรติยศ	 
และห้องแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ	ของหน่วย	เป็นต้น	
-		มกีจิกรรมหรอืการปฏิบตัทิีแ่สดงออกถงึความภาคภูมใิจในเกยีรตยิศ
และศักดิศ์รขีองหน่วยและรกัหน่วยของตน	เช่น	จดังานวนัสถาปนาหน่วย,	
การสวนสนามสาบานธง,	 จัดทหารกองเกียรติยศ,	 การรักษาการณ์,	 
การพัฒนาหน่วย,	การร้องเพลงมาร์ช	และเพลงปลุกใจ	เป็นต้น
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๒.๒.๑	หน่วยมีการบริหารจัดการบ้านพักอาศัย	 ตามที่ยกตัวอย่างหรือ
มากกว่า	ดังนี้	
-	 การจัดตั้งชุมชน	 มีคณะกรรมการชุมชน	 ส�านักงานชุมชน	 แผนการ
ด�าเนินงาน	มีฐานข้อมูลผู้พักอาศัยในชุมชน	มีระเบียบชุมชน	และการ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนและระเบียบ	
-	การจัดกิจกรรมร่วมใจพัฒนาชุมชนและค่ายทหาร	
-	การบรหิารจดัการบ้านพกั/ทีพ่กัอาศยั	ให้ก�าลงัพลเข้าพกัอาศยั			อย่าง
ทั่วถึง	
-	 บ้านพักได้รับการดูแลเอาใจใส่	 ไม่ปล่อยให้ช�ารุดทรุดโทรมมีการ
ซ่อมแซม	 ให้ใช้การได้	 รวมทั้งการต่อเติมเพิ่มพื้นที่ในการใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสม	
-	การไปพบปะก�าลังพลและครอบครวัทีช่มุชนบ้านพกัของผู้บงัคับบญัชา	
๒.๒.๒		หน่วยด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์	สิ่งแวดล้อม	และ
เขตสขุาภบิาล	ในพืน้ทีบ่รเิวณชมุชนและบ้านพกัให้มคีวามน่าอยู	่สะดวก	
สบาย	สะอาด	สวยงาม	ถูกสุขอนามัยในการด�าเนินชีวิต		
๒.๒.๓	 หน่วยด�าเนินการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีมีร่างกายแข็งแรง	มีการ
ป้องกันโรคและอุบัติภัย	 เช่น	 มีลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬา	 การจัดการ
แข่งขันกีฬา	การรณรงค์ลด	ละ	เลิกอบายมุข	กวดขันวินัยจราจร	และ
การกวดขันร้านค้าในการขายบุหรี่และสุรา	เป็นต้น	
๒.๒.๔	 หน่วยจัดการปลูกฝังก�าลังพลและครอบครัวให้รู ้หน้าที่และ 
มคีวามรบัผิดชอบ	 ต่อส่วนรวมและประเทศชาต	ิ มโีครงการหรอืกจิกรรม
ปลกูฝังให้ก�าลงัพลและครอบครวั	มคีวามเสยีสละและมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ	 เช่น	 การบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
การบริจาค	 เคารพกฎจราจรป้องกันอุบัติเหตุ	 การช่วยเหลือ	 การให้ 
การสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก ่อให้เกิดความ
ปรองดองสมานฉันท์และมีความสามัคคีการอนุรักษ์	 และสืบสาน
วฒันธรรมและประเพณอีนัดงีามของชาตกิารจดักจิกรรมส่งเสรมิค่านยิม
หลัก	๑๒	ประการ	เป็นต้น
๒.๒.๕	หน่วยได้มีการอบรมและชี้แจง	
-	 แจ้งข่าวสารให้ก�าลังพลและครอบครัวถึงการกระท�าที่เป็นผลเสียต่อ
ชือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ของกองทพับก	รวมถงึการบงัคบัใช้บทลงโทษที่
เคร่งครัดต่อก�าลังพลที่ประพฤติตนไม่อยู่ในกรอบของระเบียบวินัยหรือ
สร้างความเสื่อมเสียมาให้หน่วยและกองทัพบก
-	 แนะน�ายกย่องก�าลังพลและครอบครัวหรือบุคคล	 ที่มีการประพฤติ
ปฏิบัติที่สร้างช่ือเสียงให้กับกองทัพบก	 เช่น	 การสนับสนุนและเข้าร่วม	
กิจกรรมที่หน่วยหรือกองทัพบกจัดขึ้น	เป็นต้น			

๒.๒	สภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัย
	 ๒.๒.๑	การบริหารจัดการบ้านพัก
อาศัย	

 

	 ๒.๒.๒	 การพัฒนาและปรับปรุง	
ภมูทิศัน์	ส่ิงแวดล้อม	และเขตสขุาภบิาล
 
	 ๒.๒.๓	 การเสริมสร้างสุขภาพ
ร่างกาย	 และจิตใจ	 รวมท้ังการป้องกัน
โรคและอุบัติภัย	
  
	 ๒.๒.๔	 การปลูกฝังก�าลังพลและ
ครอบครัวให้รู้หน้าที่และมีความรับผิด
ชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

 

	 ๒.๒.๕	 การแจ้งข่าวสารชี้แจง
ก�าลังพล	 และครอบครัวถึงการกระท�า
ทีเ่ป็นผลเสียต่อช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์
ของกองทัพบก	รวมทั้ง	แนะน�าและยก
ตัวอย่างการกระท�าท่ีสร้างชื่อเสียงให้
กับกองทัพบกที่สมควรต่อการยกย่อง		
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๒.๓.๑	 หน่วยมีการป้องกัน	 และปราบปรามยาเสพติด	 ไม่ให้ก�าลังพล
และครอบครวัเข้าไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ	มเีจ้าหน้าทีร่บัแจ้งเรือ่งร้องเรยีน
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 มีการจัดท�าข้อมูลก�าลังพลและครอบครัว 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 รวมทั้งมีการเตรียมบุคลากรและสถานที	่ 
เพือ่ร่วมบ�าบดัรกัษาและฟนฟสูมรรถภาพก�าลงัพลของหน่วยทีต่ดิยาเสพตดิ	
โดยส่งเข้าศึกษาอบรมและฝึกงานจากหน่วยงาน	 ที่รับผิดชอบ	 มีการ 
ส่งเสริมให้ก�าลังพลออกก�าลังกายและเล่นกีฬา	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันไม่ให้ทหารเกิดความเครียด
๒.๓.๒	หน่วยมกีารอบรมให้ความรูแ้ก่ก�าลงัพลและครอบครวั		ให้ทราบ
ถึงโทษของยาเสพติดและการรับโทษทางกฎหมาย	หากเข้าไปเกี่ยวข้อง
กบัยาเสพตดิ	รวมถงึมกีจิกรรมการรณรงค์	ประชาสมัพนัธ์ต่อต้านยาเสพตดิ	
ทั้งที่ส�านักงานและที่บ้านพัก
๒.๓.๓	หน่วยมกีารประสานงานแลกเปล่ียนข้อมลูกบัผู้น�าชมุชนในพืน้ที่
รอบหน่วยและหน่วยงานปราบปรามยาเสพตดิ	เพือ่ป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยและชุมชนรอบค่าย

๒.๓	เขตทหารปลอดยาเสพติด	
	 ๒.๓.๑	หน่วยทหารต้านยาเสพตดิ	
การป้องกัน	 ปราบปราม	 ฟนฟูและ
บ�าบัดรักษา	
  

 
	 ๒.๓.๒	การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์		
ลด	ละ	เลกิ	และต่อต้านยาเสพตดิ	ทัง้ที่
ส�านักงานและบ้านพัก	
 
	 ๒.๓.๓	 การพัฒนาความสัมพันธ์	
กับชุมชนรอบหน่วยทหารให้เป็นเขต
ปลอดยาเสพติด	

การแก้ปัญหาหนี้สิน 
๓.๑	 การแก ้ ไขป ัญหาหน้ีสินตาม
โครงการ	 โดยร่วมกับการบูรณาการ
งานด้านสวัสดิการ

	 ๓.๑.๑	การตัง้คณะกรรมการ	เพือ่
แก้	ปัญหาหนี้สิน	

๓.๑	หน่วยด�าเนินการตามอนุมัติ	 ผบ.ทบ.	หนังสือ	กพ.ทบ.	ด่วนที่สุด 

ที่	กห	๐๔๐๑/๓๘๗๒	ลง	๙	พ.ย.	๕๙	เรื่อง	ขออนุมัติหลักการ	แนวทาง

การจัดท�าโครงการแก้ปัญหาหนี้สินของก�าลังพล	 โดยร่วมกับการ 

บรูณการงานด้านสวสัดกิารของหน่วย	 วตัถปุระสงค์	 เพือ่แก้ปัญหาหนีสิ้น

ของก�าลงัพลทีม่รีายได้เหลอืไม่ถงึ	๑	ใน	๓	หรอื	ไม่ถึง	๕,๐๐๐	บาท/เดอืน	

ส่งเสริมให้ก�าลังพลที่มีรายได้น้อย	 ไม่พอต่อการด�ารงชีพให้เข้าร่วม

โครงการสวัสดิการของหน่วย	 สร้างความมั่นคงทางอาชีพและสังคม

ให้กับก�าลังพล	 สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการน้อมน�าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตและก�าลังพลที่บรรจ ุ

รับราชการใหม่สามารถ	วางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๑.๑	 หน่วยออกค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ

หน่วย	 ประกอบด้วยนายทหารสัญญาบัตรของหน่วย	 เช่น	 ผบ.หน่วย, 

รอง	 ผบ.หน่วย,	 ผบ.นขต.ของหน่วย,	 นายทหารฝ่ายก�าลังพล,	 

นายทหารฝ่ายส่งก�าลงับ�ารงุ	 และนายทหารการเงนิ	 เป็นต้น	 เพือ่บรหิาร 

แผนการแก้ไขปัญหาหน้ีสินเป็นรายบุคคล	 ก�ากับดูแลการแก้ไขปัญหา 

ของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผน	

๓.
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 ล�าดับ รายการ การด�าเนินการ

๓.๒	 การให้ความรู้และจัดท�าบัญชีครัว

เรือน

๓.๓	 การด�าเนินการตามแนวทาง

พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๔	 การส่งเสริมกิจกรรมเพื่อลดราย

จ่ายและเพิ่มรายได้	ให้กับก�าลังพลและ

ครอบครัว	

 

	 ๓.๑.๒	การบริหารจัดการหนี้สิน		
 

 

 

	 ๓.๑.๓	 การบูรณาการสวัสดิการ

ของหน่วยมาเป็นมาตรการเสรมิในการ

แก้ปัญหาหนีส้นิ

 

๓.๑.๔	การมส่ีวนร่วมของก�าลงัพล

๓.๑.๒	การบริหารจัดการหนี้สิน	ดังนี้

-	 การคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย	 โดยส�ารวจรายได้	 สอบถามความ

สมัครใจของกลุ่มเป้าหมาย	ส�ารวจหนี้สิน	แยกประเภทหนี้สิน	

-	สร้างความเข้าใจกบักลุม่เป้าหมาย	ให้รบัทราบถงึปัญหา	ทางการ

เงิน	และแนวทางการแก้ไขปัญหา

-	 จัดท�าแผนปลดหน้ี	 โดยน�าข้อมูลการส�ารวจหน้ีสินมาเป็นฐาน

ข้อมูล	

-	ก�ากบัดแูลการแก้ไขปัญหาของกลุม่เป้าหมายให้เป็นไปตามแผน	

-	การประเมนิผล	โดยอาจประเมนิผลจาก	มเีงนิเดอืนเหลอืมากขึน้ 

มรีายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นลดลง	สามารถช�าระหนีไ้ด้ตรงเวลา	และไม่มี

การก่อหนีเ้พิม่	เป็นต้น

๓.๑.๓	 หน่วยให้ความช่วยเหลือก�าลังพลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

อย่างเป็นระบบ	 จากโครงการที่หน่วยได้ด�าเนินการอยู่แล้ว	 เช่น	

โครงการลดรายจ่าย	สร้างรายได้	และโครงการสร้างอาชีพเสริม	

เป็นต้น

๓.๑.๔	หน่วยส่งเสริมให้ก�าลังพลและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม

เสนอความคิดเห็นและเสนอความต้องการต่างๆ	 เพื่อให้มีการ

ด�าเนินกิจกรรมที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงและเป็นที่

ยอมรับ	ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากก�าลังพลและครอบครัว

๓.๒	 หน่วยจัดโครงการหรือกิจกรรมการอบรมให้ความรู้การ

จัดท�าบัญชีครัวเรือน	 มีการส่งเสริมและรณรงค์ให้ก�าลังพลและ

ครอบครัวจัดท�าบัญชี	รับ	–	จ่าย	ของครัวเรือน	น�าไปเป็นข้อมูล

ประกอบ	การพิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ	

๓.๓	 หน่วยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของ 

พระราชามาเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตของก�าลังพลและ

ครอบครัว	 มกีารจดัท�าแผนงาน	 โครงการ	 กจิกรรม	 และด�าเนนิ

การ	อย่างเป็นรปูธรรม

๓.๔	หน่วยส่งเสริมกิจกรรมที่ท�าให้ก�าลังพลและครอบครัว	 เพื่อ

ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้	 ที่เป็นรูปธรรม	 เช่น	 ส่งเสริมให้ก�าลัง

พลและครอบครัวใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าของหน่วยและ

บ้านพัก	ท�าเกษตรกรรม

น�ามาบริโภคภายในครอบครัวเพื่อลดรายจ่าย	 และ	 เหลือจาก

การบรโิภคสามารถน�าไปจ�าหน่ายเพือ่เพิ่มรายได้	และสง่เสริมให้

สามารถท�าเป็นอาชีพเสริมได้	เป็นต้น
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 ล�าดับ รายการ การด�าเนินการ

๓.๕	 หน่วยส่งเสริมให้ก�าลังพลและครอบครัวประกอบอาชีพเสริมและ

สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเสริม	ดังนี้	

						๑.	ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับก�าลังพลและครอบครัว		

ที่เป็นรูปธรรม	ดังนี้

-	 ส�ารวจความต้องการประกอบอาชีพเสริมของก�าลังพลและครอบครัว	 

-	 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมโดยเชิญวิทยากรมาอบรมภายในหน่วยหรือ 

ส่งไปฝึกอบรมอาชีพเสริมกับหน่วยงานอื่น	หรือการไปดูงาน

-	การให้การสนบัสนนุและส่งเสรมิกจิการหลงัจากจบการฝึกอบรมอาชพี

เสริมเข้าเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ	เป็นต้น		

	 ๒.	 เสริมสร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได	้

ให้ก�าลังพลและครอบครัวที่เป็นรูปธรรม	ดังนี้	

-	หาตลาด/สถานที่จ�าหน่ายสินค้า	ส่งเสริมช่องทางการตลาด	

-	หาแหล่งเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยต�่า	

-	 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของก�าลังพลและครอบครัวออกจ�าหน่ายให้

แพร่หลายไปสู่ชุมชนภายนอก	

-	พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้เป็นสินค้า	OTOP	

	ของหน่วย	เป็นต้น

 

๓.๕	 การฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ	

ก�าลงัพลและครอบครวั	รวมทัง้การสร้าง		

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเสริม



การเตรียมการรับตรวจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัว

ของกองทัพบก 



การเตรียมการรับตรวจ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัว

ของกองทัพบก 
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การพัฒนาก�าลังพลและครอบครัว 

๑.๑	การพฒันาร่างกายก�าลงัพล

๑.๒	การพฒันาจติใจ

	 ๑.๒.๑	การอบรมศีลธรรม

วฒันธรรมทหารประจ�าเดอืน	

(ยามปกต)ิ

  

	 ๑.๒.๒	 การจดักจิกรรมวนัส�าคญั

ทางศาสนา	

	 ๑.๒.๓	การจดักจิกรรมปฏบิตัธิรรม	

บรรพชาอุปสมบท	 และกิจกรรม

พัฒนาคณุธรรมในโอกาสวนัส�าคญัของ 

สถาบนัหลกัของชาติ

	 ๑.๒.๔	 การอบรมคณุธรรมครฝึูก																		

ทหารใหม่	ผูช่้วยครฝึูกทหารใหม่	

และทหารใหม่ 

 

 ล�าดับ รายการ การตรวจ

๑.
๑.๑	 เอกสารการด�าเนินการของหน่วยตามคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพ

ร่างกายทหาร	พ.ศ.๒๕๕๘	

-	หน่วยจดัให้มห้ีองออกก�าลงักายและมอีปุกรณ์ตามความเหมาะสม

-	 เข้าชมสถานที	่ สงัเกต	 สอบถามและสมัภาษณ์ก�าลงัพล	 เพือ่รบัทราบ	

ข้อมลูการด�าเนนิการของหน่วย	

๑.๒.๑	 เอกสารหลักฐานการออกค�าสั่งอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร

ประจ�าเดือน	 (ยามปกติ)	 และการรายงานผลฯ	 พร้อมภาพกิจกรรม	 

ให้หน่วยเหนอืทราบทกุเดอืนๆ	ละ	๑	ครัง้	โดยยดึถอืและปฏิบตัติามระเบยีบ	

ยศ.ทบ.	 ว่าด้วยเรื่องการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร	 ประจ�าเดือน 

(ยามปกต)ิ	พ.ศ.๒๕๔๙

-	 เข้าชมสถานที่อบรมฯ	 สังเกต	 สอบถามและสัมภาษณ์ก�าลังพล 

เพือ่รบัทราบข้อมลูการด�าเนนิการและผลการด�าเนนิการอบรมศลีธรรม

วฒันธรรมทหารประจ�าเดอืนของหน่วย	

๑.๒.๒	 เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมในวันส�าคัญ

ทางพระพทุธศาสนา	 คอื	 วนัมาฆบชูา	 อาสาฬหบชูา	 และวนัวสิาขบชูา 

การรายงานผลการด�าเนนิการพร้อมภาพกจิกรรม

-	 สงัเกต	 สอบถามและสมัภาษณ์ก�าลงัพลและครอบครวั	 เพือ่รบัทราบ

ข้อมลูการด�าเนนิการและผลการด�าเนนิการจดักจิกรรมในวนัส�าคัญทาง

พระพทุธศาสนา	ของหน่วย

๑.๒.๓	 เอกสารหลกัฐานการจดักจิกรรมปฏบิตัธิรรม	บรรพชาอปุสมบท	

และกจิกรรมพฒันาคณุธรรม	ในโอกาสวนัส�าคญัของสถาบนัชาต	ิศาสนา

และพระมหากษัตริย์ของหน่วย	 และได้จัดก�าลังพลและครอบครัว 

เข้าร่วมกจิกรรมกบัหน่วยเหนอื	และการรายงานผล	การด�าเนนิการพร้อม

ภาพกจิกรรม

-	 สงัเกต	 สอบถามและสมัภาษณ์ก�าลงัพลและครอบครวั	 เพือ่รบัทราบ

ข้อมูลการด�าเนินการและผลการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม	 บรรพชา

อปุสมบท	และกจิกรรมพฒันาคุณธรรมในโอกาสวนัส�าคัญของสถาบนัหลัก

ของชาต	ิทีห่น่วยด�าเนนิการ

๑.๒.๔	 เอกสารหลกัฐานการอบรมคณุธรรมครฝึูกทหารใหม่	ผูช่้วยครฝึูก	

ทหารใหม่	 และทหารใหม่ทกุผลดั	 และรายงานผลการด�าเนนิการพร้อม

ภาพกจิกรรม

-	สอบถามและสมัภาษณ์ก�าลงัพล
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

 ๑.๒.๕	การจัดสถานที่ปฏิบัติ
ศาสนกจิ
 

	 ๑.๒.๖	การไหว้พระสวดมนต์	ณ	
ทีร่วมพลหน้าแถวหลงัเคารพธงชาติ

	 ๑.๒.๗	 การไหว้พระสวดมนต์
ตามแบบธรรมเนียมทหารของทหาร 
กองประจ�าการท่ีนับถือศาสนาพุทธ	 
และการปฏิบัติศาสนกิจ	 ของทหาร 
กองประจ�าการทีน่บัถือศาสนาอืน่ๆ

๑.๒.๕	เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัสถานภาพทีบ่ชูา	ค�าสัง่แต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบ
ดแูลทีบ่ชูา	แผนผงัการจดัตัง้ทีบ่ชูา	ค�ากล่าวลาพระพทุธรปูประจ�าหน่วย	
-	 การจดัทีบ่ชูาประจ�าหน่วยและประจ�ากองร้อยทกุกองร้อยรบัการตรวจ
สอบและประเมนิผลจากกรรมการได้เหมาะสมและถกูต้องตาม	ค�าสัง่	ทบ.	
ที	่๒/๒๕๕๗	ลง	๖	ม.ค.๕๗	ซึง่ประกอบด้วยการประดษิฐานพระพทุธรปูที่
โต๊ะหมูบ่ชูา	การจดัโต๊ะหมูบ่ชูาและโต๊ะรองกราบเป็นชนดิปิดทอง	ล่องชาด
การจดัแจกนักระถางธปูเชงิเทยีนเป็นชนดิทองเหลอืง	การจดัพานพุม่เงนิ-
ทอง-พานดอกไม้	การจดัตัง้ธงชาต	ิการจดัพระบรมฉายาลกัษณ์	และป้าย
ทีส่วดมนต์	การจดัท�าเขตพทุธาวาส	ฉากหลงั	ทีบ่ชูา	และไฟส่องแสงสว่าง
ทีบ่ชูาให้ถกูต้อง	ครบถ้วน	มขีนาดและ	ความสูง	จดัตัง้ได้ถกูต้องเหมาะสม
และเรยีบร้อยสวยงาม
-	การจดัห้อง/สถานทีป่ฏบิตัศิาสนกจิ	ตามหลกัศาสนาอืน่ๆ	หากมกี�าลงัพล
ทีน่บัถอืตามความเหมาะสม	
-	เข้าดกูารจดัสถานสถานที	่
๑.๒.๖	 เอกสารหลกัฐานการจดักจิกรรมไหว้พระสวดมนต์	ณ	ทีร่วมพล 
หน้าแถวหลงัเคารพธงชาตแิละสรปุรายงานผลการด�าเนนิการพร้อมภาพ	
กจิกรรม
-	สงัเกต	สอบถามและสมัภาษณ์ก�าลงัพลเพือ่รบัทราบข้อมลูการไหว้พระ
สวดมนต์	ณ	ทีร่วมพลหน้าแถวหลงัเคารพธงชาติ
๑.๒.๗	 เอกสารหลักฐานการฝึกอบรมการไหว้พระสวดมนต์ตามแบบ
ธรรมเนียมทหาร	 ของทหารกองประจ�าการ	 ค�าสั่งแต่งตั้งผู้น�าไหว้พระ 
สวดมนต์ทหาร	 บทไหว้พระสวดมนต์ใส่กรอบกระจกและจัดตั้งถูกต้อง
เหมาะสม				
-	หน่วยจดัพลทหารกองประจ�าการทีน่บัถอืศาสนาพทุธรบัการตรวจสอบ
และประเมนิผลจากกรรมการผูต้รวจ	 จ�านวน	๑๕	นาย	ท�าการไหว้พระ
สวดมนต์ฯ	ในภาพรวมของหน่วย	ณ	หน้าทีบ่ชูาประจ�ากองร้อยให้ด�าเนนิ
การและปฏบิตัอิย่างพร้อมเพรยีงและถกูต้องทกุขัน้ตอน	(นัง่,	ลกุ,	กราบ,	
ไหว้,	ท่าแผ่เมตตา,	ท่ายนืตรง,	อกัขระ,จงัหวะ,	ท�านองและการแต่งกาย)	
โดยให้ยดึถอืและปฏบิตัติาม	ค�าสัง่ทหาร	ที	่๐๗๓/๑๓๖๒๑	ลง	๓๐	ม.ค.๗๘	
เรือ่ง	ระเบยีบไหว้พระสวดมนต์	อย่างเคร่งครดั	
-	หน่วยจดัพลทหารกองประจ�าการมสุลมิ	 (ถ้าม)ี	ทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม
ประกอบพธิลีะหมาดทีห้่องละหมาดทหารมสุลิมปฏิบตั	ิ ให้พร้อมเพรยีง
และถูกต้องทุกขั้นตอน	 ตามค�าส่ัง	 ทบ.	 (ค�าส่ังช้ีแจง)	 ที่	 ๑๓/๘๑๗๓ 
ลง	๑๔	เม.ย.๐๑
-	การปฏบิตัศิาสนกจิของทหารกองประจ�าการทีน่บัถอืศาสนาอืน่ๆ	
-	การปฏบิตั	ิสงัเกต	สอบถามและสมัภาษณ์ก�าลงัพล
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

	 ๑.๒.๘	 การประกอบพิธีแสดงตน			

เป็นพทุธมามกะของทหารใหม่

 

	 ๑.๒.๙	 การจัดท�าสื่อเผยแผ่และ

อบรมความรู้เก่ียวกับ	 ประวัติศาสตร์ 

ทางศาสนา	 ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

และวฒันธรรมไทย

 

	 ๑.๒.๑๐	 การพิทักษ์และเทิดทูน

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	

																		 ๑.๒.๑๐.๑	 การถวาย

ความปลอดภยัต่อสถาบนัฯ	ในทกุโอกาส	

                  

	 	 ๑ . ๒ . ๑๐ . ๒ 	 ถ ว า ย 

พระเกยีรต	ิต่อสถาบนัฯ	ในทกุโอกาส	

                 

	 	 ๑.๒.๑๐.๓	ปกป้องมใิห้มี

การล่วงละเมดิหรอืหมิน่สถาบนัฯ		

          

	 	 ๑.๒.๑๐.๔	 ปลูกฝ ั ง 

สร้างเสรมิความรกัชาตแิละสถาบนัฯ

	๑.๒.๘	 เอกสารหลกัฐานค�าสัง่การประกอบพธิแีสดงตนเป็นพทุธมามกะ

ของทหารใหม่ทุกผลัด	 และการรายงานผลการด�าเนินการพร้อมภาพ 

กจิกรรม	

๑.๒.๙	 เอกสารหลักฐานการจดัท�าส่ือเผยแผ่	 และอบรมความรูเ้กีย่วกบั

ประวตัศิาสตร์ทางศาสนา	 ขนบธรรมเนยีม	ประเพณแีละวฒันธรรมไทย	

จัดส่ือหรืออุปกรณ์เผยแผ่ความรู้ที่ใช้ในการอบรม	 และสรุปรายงาน 

ผลการด�าเนนิการพร้อมภาพกจิกรรม

-	สงัเกต	สอบถามก�าลงัพลและครอบครวัถงึการปฏบิตัขิองหน่วย

๑.๒.๑๐.๑	เอกสารหลกัฐานในการด�าเนนิการ	ดงันี้

-	การปฏบิตัหิรอืแผนการปฏบิตัเิกีย่วกบัการถวายความปลอดภยั																		

-	สงัเกต	สอบถามและสมัภาษณ์ก�าลงัพลถงึการปฏบิตั/ิแผนการปฏบิตัิ

๑.๒.๑๐.๒	เอกสารหลกัฐานในการด�าเนนิการ	ดงันี้

-	 การจัดกิจกรรมหรือปฏิบัติเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษตัรย์ิ	เช่น	การประดบัสญัลกัษณ์ทีใ่ช้แทนสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ,	

ถวายความเคารพต่อพระบรมฉายาลกัษณ์	เป็นต้น

-	 การจดังานหรอืจดัก�าลงัพลและครอบครวัเข้าร่วมกจิกรรมในวนัส�าคญั

ของสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

-	การประดบัพระบรมฉายาลกัษณ์ในสถานทีท่ีส่�าคญัของหน่วย

-	สงัเกต	สอบถามก�าลงัพลและครอบครวั

๑.๒.๑๐.๓	เอกสารหลกัฐานในการด�าเนนิการ	ดงันี้

-	การปกป้องการล่วงละเมดิและดหูมิน่สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

ของบคุคล/กลุม่บคุคล

-	การส่งเสรมิให้มกีารแสดงพลงัเพือ่ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

-	การตรวจสอบ	ตดิตาม	รายงาน	การกระท�าทีเ่ป็นการละเมดิหรอืหมิน่

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	 ทั้งการเผยแพร่ตามส่ือสารมวลชน	 ระบบ

อนิเตอร์เนต็	และโซเชยีลเนต็เวร์ิค

-	สงัเกต	สอบถามก�าลงัพลและครอบครวั

๑.๒.๑๐.๔	เอกสารหลกัฐานในการด�าเนนิการ	ดงันี้

-	 การส่งเสรมิให้ก�าลังพล	 และครอบครวัมพีระบรมฉายาลักษณ์ในทีพ่กั

อาศยั

-	การปลกูฝังสร้างเสรมิ	ให้ก�าลงัพลมคีวามรกัและหวงแหนแผ่นดนิ	

และแสดงออกในการพทิกัษ์และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิอย่างเป็น

รปูธรรม
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

	 	 ๑.๒.๑๐.๕	ส่งเสรมิและ

สนบัสนนุการจดักิจกรรมทีแ่สดงออกถึง

ความจงรกัภกัด	ีต่อสถาบนัฯ

๑.๓	การพฒันาความรู้

	 ๑.๓.๑	การพฒันาความรูแ้ละการ

ศกึษาของก�าลงัพล	

 

	 ๑.๓.๒	การพฒันาความรูแ้ละ

การศกึษาของครอบครวัก�าลงัพล

๑.๒.๑๐.๕	เอกสารหลกัฐานในการด�าเนนิการ	ดงันี้

-	การเข้าร่วมกจิกรรมของก�าลงัพลและครอบครวัทีแ่สดงออกถงึความ

จงรกัภกัดต่ีอสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ	ทีภ่าครฐัและเอกชนจดัขึน้

-	 การลงข้อความ	 รูปภาพกิจกรรม	 ในสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค	 และระบบ

อนิเตอร์เนต็ทีแ่สดงออกถงึความจงรกัภกัดต่ีอสถาบนัฯ	ในทกุโอกาส

-	สงัเกต	สอบถามก�าลงัพลและครอบครวั

๑.๓.๑	เอกสารหลกัฐานในการด�าเนนิการส่งเสรมิและพฒันาความรู้

ให้กบัก�าลงัพลทกุระดบัให้มคีวามรูเ้พิม่ขึน้	ดงันี	้	

-	การส่งเสรมิให้ก�าลงัพลมกีารศกึษาเพิม่เตมิให้มคีณุวฒุทิีส่งูขึน้

มเีงนิกูย้มืเพือ่การศกึษาต่อ	

-	ส่งเสรมิการศกึษาในหลกัสตูรตามแนวทางรบัราชการ	

-	การฝึกศกึษาตามต�าแหน่งหน้าทีแ่ละทีเ่กีย่วข้อง	ให้สามารถปฏบิตัิ

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ		

-	 การฝึกอบรมวิชาชีพ	 เพื่อให้ทหารกองประจ�าการสามารถน�าความรู ้

ทีไ่ด้รบัไปประกอบอาชหีลงัจากปลดประจ�าการ	

-	 การขยายโอกาสทางการศึกษาหน่วยส่งเสริมให้ทหารกองประจ�าการ																				

ได้ศกึษาต่อนอกระบบโรงเรยีน

-	สถานที	่สงัเกต	สอบถามก�าลงัพล

๑.๓.๒	เอกสารหลกัฐานในการด�าเนนิการพฒันาความรูแ้ละการศกึษา

ของครอบครวัก�าลงัพล	ดงันี	้

-	การส่งเสรมิการศกึษาก่อนวยัเรยีนส�าหรบับตุรหลานก�าลงัพล

-	การส่งเสรมิให้ครอบครวัก�าลงัพลให้ได้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

-	การส่งเสรมิให้ได้รบัการศกึษาต่อในสถาบนัการศกึษาของทหาร	รฐับาล	

และเอกชน

-	การจดักจิกรรมเพิม่พนูความรูแ้ละสอนพเิศษ	ให้ครอบครวัก�าลงัพล	

-	การมอบทนุการศกึษาให้กบับตุรก�าลงัพล

-	สถานที	่สงัเกต	สอบถามก�าลงัพลและครอบครวั
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

๑.๔	สวสัดกิาร		

	 ๑.๔.๑	การดแูลครอบครวั	ทีม่บีตุร

ความต้องการพเิศษ	

 

	 ๑.๔.๒	 การดูแลครอบครัวท่ีมี

ก�าลงัพลเสยีชวีติหรอืพกิารทพุพลภาพ	

จากการปฏบิตัหิน้าที่

๑.๔.๑	 เอกสารหลักฐานการด�าเนินการและสรุปผลการด�าเนินการ 
เกีย่วกบัการจดัโครงการหรอืกจิกรรมการดแูลบตุร	คูส่มรส	และบพุการ	ี
ทีม่คีวามต้องการพเิศษทกุกรณ	ีดงันี้
-	 การจดัเจ้าหน้าทีเ่สนารกัษ์และยานพาหนะให้การบรกิารสนบัสนนุโดย
ตลอดในการเดนิทางไปรกัษาตวั	
-	การให้ทนุทรพัย์	เพือ่ด�าเนนิการในเบือ้งต้นการมอบเครือ่งอปุโภค
	และบรโิภค
-	การจดัท�าหนงัสอืขอรบัการสนบัสนนุการบรกิารด้านรกัษาพยาบาล
และค่ารกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล	
-	 การรวบรวมข้อมลูและด�าเนนิการขอรบัรองการมสีทิธริบัเงนิค่ารกัษา
พยาบาล	การตดิตามสุขภาพของก�าลังพลและครอบครวัทีอ่ยูใ่นภาวะเส่ียง	
-	การขอรบัการสนบัสนนุวทิยากรจากสถานพยาบาลของรฐัมาให้
ค�าแนะน�าและเผยแพร่ความรู้	
-	การปรบัปรงุซ่อมแซมทีพ่กัอาศยั	การสร้างทางลาดส�าหรบัรถเขน็ผูป่้วย	
การจดัท�าราวจบัทีพ่ยงุตวัในห้องน�า้หรอืทางเดนิ	
-	กรณทีีห่น่วยไมมบีตุร	คูส่มรสและบพุการ	ีทีม่คีวามต้องการพเิศษ	
หน่วยมีการส่งเสริมความรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและแผนการปฏิบัติ
อย่างไรหากมเีกดิขึน้ในหน่วย
	-	เอกสารหลกัฐาน	สงัเกต	สอบถามก�าลงัพลและครอบครวัเพือ่รบัทราบ
ข้อมลูการด�าเนนิการและผลการจดักจิกรรมดแูลบตุร	คู่สมรส	และบพุการี
ทีม่คีวามต้องการพเิศษของหน่วย
๑.๔.๒	เอกสารหลกัฐานการด�าเนนิการและสรปุผลการด�าเนนิการเกีย่วกบั
การจดัโครงการหรอืกจิกรรมดแูลก�าลงัพลและครอบครวัทีเ่สยีชวีติ	 หรอื	
พกิารทพุพลภาพ	จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้ได้รบัสทิธติามห้วงระยะเวลาที่
ก�าหนดพร้อมแฟ้มภาพกจิกรรมทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน	ดงันี้	
-	 การอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับให้กับก�าลังพล 
และครอบครวั	
-	การแต่งตัง้คณะท�างานตดิตามให้ความช่วยเหลือครอบครวัของก�าลังพล
ทีเ่สยีชวีติ/ทพุพลภาพ							
-	 การตรวจสอบหลักฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของก�าลังพลว่าถูกต้อง 
ครบถ้วนแล้วจึงแจ้งสถานภาพการตายก่อนส่งเอกสารขอรับเงินและ 
ส่งหลักฐานได้อย่างครบถ้วน	 เพือ่ให้ครอบครวัก�าลังพลได้รบัสิทธภิายใน
ระยะเวลาทีก่�าหนด
-	 การขอรับบ�าเหน็จตกทอดเงินเดือนค้างจ่ายและเงินช่วยเหลืออื่นๆ 

ตามสทิธขิองก�าลงัพลและครอบครวัก�าลงัพลเสยีชวีติควรได้รบั
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

-	 การขอรบัสิทธต่ิางๆ	 ให้ก�าลังพลได้อย่างครบถ้วนและตรงตามห้วงเวลา

และการสนับสนุน

-	การจัดพิธีศพอย่างสมเกียรติเป็นต้น

-	สังเกต	สอบถามและสัมภาษณ์ก�าลังพลและครอบครัว	

๑.๔.๓การจัดก�าลังพลและครอบครัวเข้าพักอาศัยในบ้านพักของหน่วย	

-	 การเสริมให้ก�าลังพลมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	 -	 เอกสารหลักฐาน	

เยี่ยมชมสถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว

๑.๔.๔	หน่วยมร้ีานค้าสวสัดกิารจ�าหน่ายสนิค้าทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชพี	

มีคุณภาพดี	ราคาถูก	เพื่อลดค่าครองชีพให้กับก�าลังพลและครอบครัว	

-	เยี่ยมชมร้านค้า	สังเกต	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว

๑.๔.๕	มีสวัสดิการด้านอื่นๆ	เช่น	รถรับ-ส่ง	บุตรหลานก�าลังพล

ไปโรงเรียนและก�าลังพลเดินทางมาท�างาน	 การบริการอาหารกลางวัน

ส�าหรับก�าลังพล	จัดหาชุดเครื่องแบบท�างาน	การเลี้ยงสังสรรค์

ตามโอกาสต่างๆ	และการจัดทัศนศึกษา	เป็นต้น

-	สถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว

๒.๑.๑	 เอกสารหลักฐานการจัดระเบียบส�านักงานตามหลัก	 ๕	 ส.	 

การปรับปรุงภูมิทัศน์	 	 และเขตสุขาภิบาลให้สะอาดสวยงาม	 สถานที่ 

พักผ่อนหย่อนใจจากการท�างาน	 และสิ่งอ�านวยความสะดวกตาม 

ความเหมาะสม

-	เยี่ยมชมสถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพล

๒.๑.๒	เอกสารหลักฐานในการด�าเนินการของหน่วย	ดังนี้

-	คณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการท�างาน

-	คณะกรรมการส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาด	และจริยธรรม	

-	การอบรมก�าลังพลให้มีทัศนคติ	และจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่

-	สังเกต	สอบถามและสัมภาษณ์ก�าลังพล

๒.๑.๓	 เป็นการพฒันาคุณภาพชีวติทหารกองประจ�าการ	 ในด้านปัจจยัส่ี 

ซึ่งเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และด้านอื่นๆ	เพื่อให้ทหาร

กองประจ�าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ที่หน่วยต้องด�าเนินการให้ได้

๒.๑.๓.๑	หน่วยด�าเนินการด้านอาหารและโภชนาการ	ดังนี้	

-	การประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจ�าการโดยค�านึงถึง	

คุณค่าทางโภชนาการและความเพียงพอด้านปริมาณเป็นเบื้องต้น	

มีความน่ารับประทาน	รสชาติดีและมีความสะอาด	

	 ๑.๔.๓	ด้านบ้านพกัอยูอ่าศยั	

 

	 ๑.๔.๔	 การจัดให้มีการจ�าหน่าย

สนิค้าราคาถูกเพือ่แบ่งเบาภาระค่า

ครองชพี

	 ๑.๔.๕	สวสัดกิารด้านอืน่ๆ

การพฒันาสภาพแวดล้อม 

๒.๑	สภาพแวดล้อมการท�างาน	

			 ๒.๑.๑	 สภาพแวดล้อมสถานที่

ท�างาน	

	 ๒.๑.๒	 กิจกรรมโครงการสร้าง

ราชการ	ใสสะอาด	ซือ่สตัย์	สจุรติ	ซือ่ตรง

ต่อหน้าทีม่คีณุธรรม	มจีรรยาบรรณ

	 ๒.๑.๓	 โครงการ	“กองร้อยน่าอยู”่	

คณุภาพชวีติทหารกองประจ�าการ

  

	 	 ๒.๑.๓.๑	 ด้านอาหารและ

โภชนาการ

๒. 
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	 	 ๒.๑.๓.๒	ด้านเครือ่งแต่งกาย	

เครือ่งนอน	และของใช้ประจ�าตวั

  

	 	 ๒.๑.๓.๓	ด้านทีพ่กัอาศยั

 ล�าดับ รายการ การตรวจ

-	 อาหารม้ือกลางวันและม้ือเย็นมีกับข้าว	 ๒	 อย่าง	 และใน	 ๑	 สัปดาห์																			

จัดอาหาร	ท้องถิ่นหรืออาหารพิเศษ	อย่างน้อย	๑	มื้อ	

-	 เจ้าหน้าที่ปรุงอาหารต้องแต่งกายสะอาด	 และไม่เป็นโรคติดต่อ,																		

โรงครัว,	 ที่รับประทานอาหาร,	 ภาชนะที่ใช้ประกอบ,	 ใส่และตักอาหาร

ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะปราศจากแมลงหรือสัตว์ที่จะเป็นพาหะ																	

น�าเชื้อโรค

-	ภาชนะทีใ่ส่และตกัอาหารรบัประทาน	ต้องล้างให้สะอาดแล้วผ่ึงให้แห้ง

ทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อที่จะน�าไปใช้ในมื้อต่อไป

-	เอกสารหลักฐาน	เข้าชมสถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพล

๒.๑.๓.๒	 หน่วยด�าเนินการ	 ด้านเครื่องแต่งกาย	 เครื่องนอนและของใช้	

ประจ�าตัว	ดังนี้

-	 เครื่องแต่งกาย	 เครื่องนอน	 และของใช้ที่ทหารกองประจ�าการได้รับ																				

การแจกจ่ายจะต้องมีความเหมาะสมทั้งรายการและจ�านวนที่ได้รับ 

รวมทั้งมีคุณภาพดีพอที่จะใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน

-	เอกสารหลักฐาน	สถานที่	สิ่งของ	สังเกต	สอบถามก�าลังพล

๒.๑.๓.๓	หน่วยด�าเนินการ	ด้านที่พักอาศัย	ดังนี้

-	การปรบัปรงุอาคารทีเ่กีย่วข้องกบัทหารกองประจ�าการ	ได้แก่	โรงนอนทหาร		

ห้องน�า้,	ห้องส้วม,	โรงเล้ียง	และโรงครวั	ให้สะดวกสบายและถกูสุขลักษณะ

ยิ่งขึ้น

-	 การจัดสภาพแวดล้อมโดยภายในหน่วยให้เป็นระเบียบ	 สะอาด																

ร่มรื่น	สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและการพักอาศัย

-	 บริเวณอาคารโรงทหารสะอาดถูกสุขลักษณะและปรับปรุงให้สะดวก	

สบายขึ้น	 อย่างน้อยที่สุดควรติดมุ ้งลวดและพัดลมเพดานบริเวณ																

โรงนอนทหาร

-	 อาคาร	 ห้องน�้า	 -	 ส้วมทหาร	 ต้องสะอาด	 มีการระบายน�้าที่ด	ี 

และปราศจากกลิ่นเหม็น

-	จัดให้มีห้องพักผ่อนและสิ่งอ�านวยความสะดวกภายในอาคารโรงทหาร	

เช่น	โทรทัศน์	วีดีโอ	สเตริโอ	คาราโอเกะ	หนังสือพิมพ์และหนังสืออื่นๆ	

เป็นต้น	 เพื่อให้ความรู้และความบันเทิงแก่ทหารกองประจ�าการตาม

ความเหมาะสม

-	เข้าชมสถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพล
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

	 	 ๒.๑.๓.๔	 ด้านสขุภาพ

ร่างกาย	

  

	 	 ๒.๑.๓.๕	ด้านสวสัดกิาร

อืน่ๆ	

 

	 ๒.๑.๔	 การเป็นตัวอย่างท่ีดีของ 

ผูบ้งัคบับญัชาต้อง	SMART	MAN	และ

การสร้างความเชือ่มัน่และศรทัธาให้กบั

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา

๒.๑.๓.๔	หน่วยมีการด�าเนินการด้านสุขภาพร่างกาย	ดังนี้

-	 หน่วยระดับกองร้อยต้องจัดให้มีตู้ยาและเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้

ประจ�าหน่วย

-	 ส่งเสริมให้ทหารกองประจ�าการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อ

ให้มีร่างกายแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติดโดย	ผบ.หน่วย	ทุกระดับชั้น	 

น�าทหารกองประจ�าการออกก�าลังกายด้วยตนเอง

-	จัดสร้างสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามขีดความสามารถ

	หน่วยระดับกองพันขึ้นไปควรมีสนามฟุตบอลอย่างน้อย	๑	สนาม	

และหน่วยในระดบักองร้อยควรจดัให้มสีนามตะกร้อ	สนามวอลเล่ย์บอล	

และโต๊ะปิงปองทุกกองร้อยพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้งานได้	ทั้งนี้	จะต้อง

ปลกุเร้าให้ทหารกองประจ�าการสนใจเล่นกฬีาด้วยการจดัให้มกีารแข่งขนั

กันตามโอกาสที่เหมาะสม

-	 หน่วยรักษาพยาบาล	 ต้องให้การดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล 

ทหารกองประจ�าการ	ในระดับเดียวกันกับข้าราชการทหาร

-	เอกสารหลักฐาน	เข้าชมสถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพล

๒.๑.๓.๕	หน่วยด�าเนินการด้านสวัสดิการอื่นๆ	ดังนี้	

-	 ร้านค้าสวัสดิการจ�าหน่ายเครื่องหมายและเครื่องแบบทหาร	 รวมทั้ง

สินค้าที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันในราคาถูก	 เพื่อให้ทหารสามารถจัดหา	

เพิ่มเติมตามความสมัครใจ

-	การบริการอื่น	ๆ	เช่น	ร้านตัดผม	การไปรษณีย์	และ	โทรศัพท์

-	สถานที่	เอกสารหลักฐาน	สังเกต	สอบถามและสัมภาษณ์ก�าลังพล

๒.๑.๔	ผูบ้งัคบัหน่วยแสดงออกถงึความเป็นผูน้�าหน่วย	เช่น	การควบคมุ	

และสัง่การอยู	่ณ	พืน้ทีว่กิฤต	ความรบัผดิชอบต่อภารกจิ	และการปกครอง

ของหน่วย	 เป็นผู้น�าในการปฏิบัติภารกิจอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง	

เป็นต้น

-	 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่แสดงถึงความเสียสละเอาใจใส่ต่อการ

ปฏิบัติงานและการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของก�าลังพลอย่างใกล้ชิด	

รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์และการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ของก�าลังพล

ทุกระดับชั้น

-	 มีการปฏิบัติที่แสดงถึงความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา	 เช่น	 การประดับรูปของผู้บังคับบัญชา,	 ก�าลังพล 

เช่ือฟังและปฏิบัติตามค�าส่ังอย่างเคร่งครัด,	 ปฏิบัติภารกิจตามค�าส่ัง 

ผู้บังคับบัญชาจนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี,	 การเชิญอดีตผู้บังคับบัญชา 

และผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นร่วมกิจกรรมภายในหน่วย	เป็นต้น
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

-ผู้บังคับหน่วยปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารให้กับก�าลังพล	 

ตามห้วงเวลาทีเ่หมาะสมและดแูลเอาใจใส่หาวธิรีบัทราบปัญหาข้อขดัข้อง	

และความต้องการที่แท้จริงของพลทหาร	 รวมทั้งการพูดคุยและรับฟัง 

เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

-ผู้บังคับหน่วยมีการอบรมปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารให้กบั

พลทหารตามหน้าทีแ่ละตามห้วงเวลาทีเ่หมาะสม	เช่น	สิบเวร,	นายทหารเวร,	

ผบ.มว.,	ผบ.ร้อย.,	ฝอ.	เป็นต้น	

-	สถานที่	เอกสารหลักฐาน	สังเกต	สอบถามก�าลังพล

๒.๑.๕	 การปฏิบัติที่แสดงถึงความเที่ยงตรงในเรื่องการปกครอง	 

บังคับบัญชาที่ให้ความยุติธรรมความเสมอภาคตรงไปตรงมา	 เช่น	 เรื่อง

การพจิารณาเลือ่นยศ,	ปลด,	ย้าย	การพจิารณาความดคีวามชอบ	เป็นต้น	

-	การคัดเลือกก�าลังพลให้เป็นตัวอย่างในด้านต่างๆ	เช่น	การปฏิบัติงาน,	

ความเสียสละ,	 สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยและกองทัพ,	 ครอบครัว	 และ

ลกัษณะทหารทีด่	ีเป็นตนั	โดยมหีลกัเกณฑ์และการพจิารณาเป็นทีย่อมรบั

มีการมอบรางวัลให้เป็นก�าลังใจ	 และประกาศยกย่องให้เป็นตัวอย่าง 

ของหน่วย

-	สถานที่	เอกสารหลักฐาน	สังเกต	สอบถามก�าลังพล

๒.๑.๖	หน่วยมีการด�าเนินการ	ดังนี้

-	 ฝึก/อบรมให้ความรู้แก่ก�าลังพลเกี่ยวกับงานในหน้าที่และที่เกี่ยวข้อง

ให้มคีวามรูใ้นภารกจิทีป่ฏิบตั	ิมทีกัษะความช�านาญสามารถปฏิบตัไิด้และ

แก้ปัญหา	ทีเ่กดิขึน้ได้อย่างถกูต้องรวดเรว็	รวมทัง้สามารถอธบิายเหตผุล

ความจ�าเป็นในการปฏบิตัไิด้อย่างถกูต้อง	รวมถงึมจีติส�านกึรบัผดิชอบต่อ

ภารกิจที่ได้รับ

-	 ก�าลังพลแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบเป็นแบบอย่างเหมือนกัน 

ทัง้หน่วย	เครือ่งแต่งกายมคีวามพอดเีหมาะสมกบัรปูร่าง	ไม่เล็กหรอืใหญ่

เกินไป	สะอาด	เรียบร้อย	ไม่เก่าหรือช�ารุดทรุดโทรม	

-	 ก�าลังพลมีลักษณะทหารที่ดี	 มีสุขภาพแข็งแรง	 จิตใจเข้มแข็ง	 อดทน 

มีความม่ันใจ	 กล้าแสดงออกอย่างเข้มแข็ง	 มีบุคลิกดี	 มีไหวพริบ	 ตื่นตัว

อยู่เสมอ	

-ก�าลังพลของหน่วยทั้งในภาพรวมและรายบุคคลแสดงถึงความเป็น	

“smart	soldier”

-	เอกสารหลักฐาน	สถานที่	สังเกต	การปฏิบัติ	สอบถามก�าลังพล

	 ๒.๑.๕	 การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	

อย ่างมีคุณธรรม	 เท ่าเทียมกันไม ่

ล�าเอยีงหรอืมอีคต	ิตลอดจนยกย่องผูท้ี ่

ประพฤติดี	 ให้เป็นที่ยอมรับและเป็น

ตวัอย่าง

 

	 ๒.๑.๖	ก�าลงัพลมคีวามเป็นทหาร

อาชพี	รวมทัง้มลีกัษณะทหารทีด่ี
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

	 ๒.๑.๗	 การสร้างความภาคภูมิใจ

ในหน่วยของตน	และยดึมัน่ในเกียรตยิศ

ศกัดิศ์รขีองทหาร

๒.๒	สภาพแวดล้อมบ้านพกัอาศยั

	 ๒.๒.๑	การบรหิารจดัการบ้านพกั

อาศยั	

 

๒.๑.๗	หน่วยมกีารจดัท�าห้องประวตัศิาสตร์	หรอื	อนสุาวรย์ี	หรอือนสุรณ์

สถานหรอืพพิธิภณัฑ์	หรอื	ห้องเกยีรตยิศ	หรอื	สถานทีแ่สดงสิง่ประดษิฐ์

ต่างๆ	ของหน่วย	(ตามทีห่น่วยสามารถด�าเนนิการได้)	เพือ่ให้ก�าลังพลของ

หน่วยได้ทราบและเกิดความภาคภูมิใจในหน่วยและยึดม่ันในเกียรติยศ

ศักดิ์ของตนเอง	ตลอดจนครอบครัวและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ

-ก�าลังพลทุกระดับชั้นแสดงออกถึงความกล้าหาญ	 และเชื่อฟังค�าส่ัง 

ผู้บังคับบัญชาจนท�าให้ผลการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เช่น	ได้รบัการยกย่องชมเชยจากหน่วยเหนอืหรอืส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	

และได้รับโล่รางวัลหรือประกาศชมเชยในการปฎิบัติภารกิจ	เป็นต้น

-มีกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่แสดงออกถึงการรักเกียรติ	 รักหน่วย	 เช่น

จัดวันสถาปนาหน่วย,	 สวนสนามสาบานธง,	 จัดทหารกองเกียรติยศ,	 

การรกัษาการณ์,	การพฒันาหน่วย,	การร้องเพลงมาร์ช	และเพลงปลกุใจ	

เป็นต้น

-	เอกสารหลักฐาน	เข้าชมสถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพล

๒.๒.๑	 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดตั้งชุมชน	 คณะกรรมการชุมชน	

ส�านกังานชมุชน	ยทุธศาสตร์ชมุชน	ระเบยีบชมุชน	ฐานข้อมลูผูพ้กัอาศยั

ในชุมชน	การบริหารจัดการ	และสภาพที่อยู่อาศัยในชุมชน

-	 ส�านักงานชุมชนและพื้นที่บริเวณโดยรอบที่ตั้งชุมชน	 กิจกรรมร่วมใจ

พัฒนาชุมชนและค่ายทหาร	 ตามยุทธศาสตร์	 แผนการปฏิบัติและ 

เป้าหมายการพัฒนาชุมชน	 การเรียนรู้การถ่ายทอดภูมิปัญญาและการ

ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	ของชุมชนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพึ่งพาตนเอง

-	 บ้านพัก/ที่พักอาศัยก�าลังพลมีเพียงพอ	 ได้รับการดูแลเอาใจใส่																				

ไม่ปล่อยให้ช�ารดุทรดุโทรมมกีารซ่อมแซมให้ใช้การได้	 รวมทัง้	 การต่อเตมิ

เพิ่มพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม	 เส้นทาง	 เข้า	 –	 ออก

สะดวก	มีไฟฟ้าให้แสงสว่างตามทางและบริเวณบ้านพัก

-	การจัดโครงการหรือกิจกรรมพบปะเยี่ยมเยียนก�าลังพลและครอบครัว

ของผูบ้งัคับหน่วย	ในห้วงเวลา	๓	เดอืนต่อครัง้	มแีฟ้มภาพกจิกรรมทีเ่ป็น

รูปธรรม	เช่น	การจัดท�าแผนการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา	การมอบ

สิง่ของเครือ่งอปุโภคบรโิภค	มอบเกยีรตบิตัรและรางวลั	การรบัประทาน

อาหารร่วมกัน	การจัดกิจกรรมนันทนาการ	การเล่นเกมและการบันเทิง	

การให้บริการ	และช่วยเหลือด้านต่าง	ๆ	เป็นต้น		

-	เยี่ยมชมสถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

	 ๒.๒.๒	 การพัฒนาและปรับปรุง 

ภมูทิศัน์	สิง่แวดล้อม	และเขตสขุาภบิาล

	 ๒.๒.๓	 การเสริมสร ้างสุขภาพ

ร่างกาย	 และจิตใจ	 รวมทั้งการป้องกัน

โรค	อบุตัภิยั	

 

๒.๒.๒	 	 เอกสารหลักฐานการด�าเนินการเกี่ยวการพัฒนาและปรับปรุง 

ภมูทิศัน์	สิง่แวดล้อม	และเขตสุขาภบิาล	ในพืน้ทีบ่รเิวณทีต่ัง้หน่วย	อาคาร

สถานที่	ชุมชนและบ้านพัก	ดังนี้

๑.การจัดกิจกรรม	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง 

ภูมิทัศน์	สิ่งแวดล้อมและเขตสุขาภิบาล

๒.	 การด�าเนินการ	 การสรุปผล	 และรายงานผลการด�าเนินการ 

ตามข้อ	๑	พร้อมภาพกิจกรรมตามห้วงเวลาที่ก�าหนด

-	 ตรวจเยี่ยมส�านักงานอาคารสถานที่ 	 และบริเวณพื้นที่ตั้ งของ																		

บก.หน่วย,	ร้อย.นขต.ฯ,	โรงเล้ียง,ชมุชน,บ้านพกั,	สวนสุขภาพ	และสถานที่

ประดิษฐานส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของหน่วย	 เพื่อท�าการตรวจสอบและประเมิน

ผลการด�าเนินการ	 การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์	 สิ่งแวดล้อม	 และ

เขตสุขาภิบาลของหน่วยเชิงประจักษ์เช่นการจัดส�านักงาน	บ้านพักและ

ใช้พื้นที่ตามหลัก	 ๕	 ส.,	 การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ไม่ให้เกิด

มลภาวะ	การจดัระบบการทิง้คดัแยกหรอืก�าจดัขยะ	การจดัท�าล่องระบาย

น�้าและบ่อบ�าบัดน�้าเสีย	 การก�าหนดความรับผิดชอบเขตสุขาภิบาลการ

ซ่อมแซมบ้านพักก�าลังพลเป็นต้น	ให้มีสภาพปราศจากมลภาวะ	มีความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดร่มรื่นและสวยงาม

-	เยีย่มชมสถานที	่สังเกต	สอบถามและสัมภาษณ์ก�าลังพลและครอบครวั	

๒.๒.๓	เอกสารหลักฐานการด�าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพดี																		

มีร่างกายแข็งแรง		และจิตใจเข้มแข็ง	การป้องกันโรคและอุบัติภัย	ที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน	ดังนี้

๑.	 การจัดกิจกรรม	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพดี																	

มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง	การป้องกันโรคและอุบัติภัย

๒.	 การด�าเนินการ	 การสรุปผล	 และรายงานผลการด�าเนินการ 

ตามข้อ	๑	พร้อมภาพกิจกรรมตามห้วงเวลาที่ก�าหนด

-	 ตรวจเยี่ยมลานกีฬาของทหารสถานที่ออกก�าลังกายร้านค้าจ�าหน่าย

อาหารและเครื่องดื่ม	 ชุมชนและบ้านพัก	 เพื่อสังเกต	 และสอบถาม

ก�าลังพลและครอบครัว		เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพร่างกายและทดสอบ

สมรรถภาพร่างกาย	การแข่งขันกีฬาและการออกก�าลังกาย	การกวดขัน

ร้านค้าในชุมชนให้ขายอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	 

การใช้	 EM	 บ�าบัดมลภาวะ	 การท�าป้ายจราจรและการกวดขันการ 

สวมใส่หมวกป้องกนัศรีษะและเขม็ขดันริภยั	การรณรงค์	ลด	ละเลิกเหล้า

บุหรี่	และอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์

-	เข้าชมสถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว										
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

	 ๒.๒.๔	 การปลูกฝังก�าลังพลและ

ครอบครัวให้รู้หน้าท่ีและมีความรับผิด

ชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

 

	 ๒.๒.๕	 การแจ้งข ่าวสารช้ีแจง																	

ก�าลังพลและครอบครัวถึงการกระท�าท่ี	

เป็นผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์												

ของกองทพับก	รวมทัง้	การแนะน�าและ

ยกตัวอย่างการกระท�าที่สร้างชื่อเสียง

ให้กับหน่วยกองทัพบกที่สมควรต่อการ												

ยกย่อง

๒.๒.๔	 เอกสารหลักฐานการด�าเนินการเกี่ยวกับการปลูกฝังก�าลังพล 

และครอบครัวให้รู ้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ	 ต่อส่วนรวมและ 

ประเทศชาติ	ดังนี้

	 	 	 ๑.	 การจัดท�าโครงการหรือกิจกรรม	 	 ปลูกฝังให้ก�าลังพลรู้หน้าที	่ 

รับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ของตน	 เช่น	การก�าหนดจดจ�า	ชกท.	

ของก�าลังพล	การฝึกอบรมให้ก�าลังพลสามารถปฏิบตัหิน้าทีม่ากกว่าหนึง่

หน้าที่	การแข่งขันการฝึกและปฏบิัติหน้าที่การคัดเลือกและมอบรางวัล

ก�าลังพลปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น	 มาตรการควบคุม	 ก�ากับและดูแลในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ	 การรวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติ

ทหารกระท�าความผิด	เป็นต้น	

	 ๒.	การจดัท�าโครงการหรอืกจิกรรมปลกูฝังให้ก�าลงัพลและครอบครวั 

มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ	 

เช่น	การบ�าเพ็ญสาธารณ	ประโยชน์	การบริจาคการช่วยเหลือ	 ให้การ

สนับสนุนและส่งเสริม	 การเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความปรองดอง

สมานฉันท์และมีความสามัคคี	 การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ	 การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 

๑๒	ประการ	เป็นต้น	

	 ๓.	 การด�าเนินการ	 สรุปผลและรายงานผลการด�าเนินการ	 ตามข้อ	

๑	-	๒	พร้อมภาพกิจกรรมตามห้วงเวลาที่ก�าหนด																																																																									

-	สังเกต	สอบถาม	และสัมภาษณ์ก�าลังพลและครอบครัว

๒.๒.๕	หน่วยได้มีการอบบรมและชี้แจง	

-	แจ้งข่าวสารให้ก�าลังพลและครอบครัวถึงการกระท�าที่เป็นผลเสีย

ต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของกองทัพบก

-	 หน่วยมีการบังคับใช้บทลงโทษที่เคร่งครัดต่อก�าลังพลที่ประพฤติตน

ไม่อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย	 หรือสร้างความเส่ือมเสียมาให้หน่วย	

และกองทัพบก

-	การแนะน�ายกย่องก�าลงัพลและครอบครวัหรอืบคุคล	ทีม่กีารประพฤติ	

ปฏิบัติที่สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยและกองทัพบก	 เช่น	 การสนับสนุน

หรอืเข้าร่วมกจิกรรมทีห่น่วยหรอืกองทพับกจดัขึน้และได้รบัชมเชยจาก

กองทัพบกหรือหน่วยงานอื่น	เป็นต้น	

-	 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	 สังเกต	 สอบถาม	 และสัมภาษณ์ก�าลังพลและ

ครอบครัว
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๒.๓	เขตทหารปลอดยาเสพตดิ

	 ๒.๓.๑	หน่วยทหารต้านยาเสพตดิ	

การป้องกัน	 ปราบปราม	ฟนฟู	 บ�าบัด

รกัษา

	 ๒.๓.๒	 การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์	

ลด	ละ	เลกิ	และต่อต้านยาเสพตดิ	ทัง้ที่

ส�านกังาน	และบ้านพกั	

 

	 ๒.๓.๓	การพฒันาความสมัพนัธ์กบั

ชมุชนรอบหน่วยทหารให้เป็นเขตปลอด

ยาเสพตดิ

๒.๓.๑	 เอกสารข้อมูลและรายงานหน่วยเหนือเกี่ยวกับก�าลังพลและ

ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	

-	การจัดเจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

-	 การตรวจค้นหายาเสพติดหรือสารเสพติดให้หน่วยและป้องกันไม่ให้

น�าเข้ามาในหน่วย

-	 การเตรียมบุคลากรและสถานที่	 เพื่อร่วมบ�าบัดรักษาและฟนฟู 

สมรรถภาพก�าลังพลของหน่วยที่ติดยาเสพติด	 โดยส่งเข้าศึกษาอบรม 

และฝึกงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

-	เอกสารหลักฐาน	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว

๒.๓.๒	 ป้ายรณรงค์	 โฆษณาประชาสัมพันธ์	 ต่อต้านยาเสพติดทั้งที ่

ส�านักงานและ	ที่บ้านพัก	

-	ส่งเสรมิให้ก�าลงัพลออกก�าลงักายและเล่นกฬีา	เพือ่สร้างเสรมิสขุภาพ

และป้องกันไม่ให้ทหารเกิดความเครียด

-	เอกสารหลักฐาน	สถานที่	สังเกต	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว

๒.๓.๓	 การประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู ้น�าชุมชนในพื้นที่																		

รอบหน่วย

-	การระสานงาน	แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติด

ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

-	เอกสารหลักฐาน	สอบถาม	ก�าลังพลและครอบครัว

๓. การแก้ปัญหาหนีส้นิ 

๓.๑	การแก้ไขปัญหาหนีส้นิตามโครงการ	

โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้าน

สวสัดกิาร

๓.๑	 การด�าเนินการตามอนุมัติ	 ผบ.ทบ.	 หนังสือ	 กพ.ทบ.	 ด่วนที่สุด 

ที่	กห	๐๔๐๑/๓๘๗๒	ลง	๙	พ.ย.	๕๙	เรื่อง	ขออนุมัติหลักการแนวทาง

การจัดท�าโครงการแก้ปัญหาหนี้สินของก�าลังพล	 โดยร่วมกับการ 

บรูณการงานด้านสวสัดกิารของหน่วย	 วตัถปุระสงค์เพือ่แก้ปัญหาหนีส้นิ 

ของก�าลังพลทีม่รีายได้เหลือไม่ถงึ	๑	ใน	๓	หรอื	ไม่ถงึ	๕,๐๐๐	บาท/เดอืน 

ส่งเสริมให้ก�าลังพลที่มีรายได้น้อยไม่พอต่อการด�ารงชีพให้เข้าร่วม

โครงการสวสัดกิารของหน่วย	สร้างความมัน่คงทางอาชีพและสังคมให้กบั

ก�าลังพล	สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต	 และก�าลังพลที่บรรจุรับราชการ

ใหม่สามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-	เอกสารหลกัฐานเกีย่วกบัการจดัโครงการหรอืกจิกรรม	สถานทีด่�าเนนิการ	

สังเกต	สอบถามก�าลังพลและครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย	
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	 ๓.๑.๑	 การตั้งคณะกรรมการ	 

เพือ่แก้ปัญหาหนีส้นิ	

 

	 ๓.๑.๒	การบริหารจัดการหนี้สิน

	 ๓.๑.๓	 การบูรณาการสวัสดิการ

ของหน่วยมาเป็นมาตรการเสรมิในการ

แก้ปัญหาหนีส้นิ

 

	 ๓.๑.๔	การมีส่วนร่วมของก�าลงัพล

และครอบครวั

๓.๑.๑	ค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของหน่วย	ประกอบ

ด้วยนายทหารสัญญาบัตรของหน่วย	 เช่น	 ผบ.หน่วย,	 รอง	 ผบ.หน่วย,	

ผบ.นขต.ของหน่วย,	 นายทหารฝ่ายก�าลังพล,	 นายทหารฝ่ายส่งก�าลัง

บ�ารุง	 และนายทหารการเงิน	 เป็นต้น	 	 เพื่อบริหารแผนการแก้ไขปัญหา

หนี้สินเป็นรายบุคคล	 ก�ากับดูแลการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายให้

เป็นไปตามแผน	

-	 สอบถามคณะกรรมการได้รับทราบและมีความรู้	 ความเข้าใจในการ

ด�าเนินการอย่างไร

๓.๑.๒	เอกสารหลักฐานในการด�าเนินการ	ดังนี้

-	การคัดแยกกลุ่มเป้าหมาย	 โดยมีการส�ารวจรายได้	การสอบถามความ

สมคัรใจของกลุ่มเป้าหมาย	การส�ารวจหนีสิ้น	และการแยกประเภทหนีสิ้น

-	 การชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย	 ให้รับทราบถึงปัญหา

ทางการเงิน	และแนวทางการแก้ไขปัญหา

-	แผนปลดหนี้	โดยน�าข้อมูลการส�ารวจหนี้สินมาเป็นฐานข้อมูล	

-	การก�ากับดูแลการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผน

-	 การประเมินผล	 โดยอาจประเมินผลจาก	 มีเงินเดือนเหลือมากขึ้น																							

มีรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นลดลง	สามารถช�าระได้ตรงเวลา	และ	ไม่มีการ

ก่อหนี้เพิ่ม	เป็นต้น

-	การรายงานผลการปฏบิตัติามสายการบงัคบับญัชาถงึ	ทบ.																		

(ผ่าน	กพ.ทบ.)

-	สอบถาม	ก�าลังพลและครอบครัวถึงการด�าเนินการ

๓.๑.๓	เอกสารหลักฐานตามที่หน่วยให้ความช่วยเหลือก�าลังพลที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่หน่วยได้ด�าเนินการ	 เช่น	 โครงการลด 

รายจ่ายเพิ่มรายได้	และโครงการสร้างอาชีพเสริม	เป็นต้น

-	เยี่ยมชมสถานที่	สอบถามก�าลังพลและครอบคัว

๓.๑.๔	 เอกสารหลักฐานที่หน่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของก�าลังพล 

และครอบครัวในการเสนอความคิดเห็นและเสนอความต้องการต่างๆ	 

เช่น	 มีการประชุมที่ก�าลังพลและครอบครัวเข้าร่วมประชุมเสนอแนะ	

โครงการกิจกรรม	และแนวทางในการปฏิบัติตามที่ต้องการ	เป็นต้น

-	เอกสาร	สถานที่ด�าเนินกิจกรรม	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว
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๓.๒	 การให้ความรู ้และจัดท�าบัญช ี

ครัวเรือน

๓.๓	 การด�าเนินการตามแนวทาง

พระราชทานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

๓.๔	 การส ่งเสริมกิจกรรมเพื่อลด 

รายจ่ายและเพิม่รายได้	 ให้กบัก�าลงัพล

และครอบครวั	

๓.๕	 การฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ	

ก�าลงัพลและครอบครวั	รวมทัง้การสร้าง

ความมัน่คงในการประกอบอาชพีเสรมิ	
 

  

๓.๒	 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมการอบรม 

ให้ความรู้การจัดท�าบัญชีครัวเรือน	 การส่งเสริมและรณรงค์ให้ก�าลังพล

และครอบครัวจัดท�าบัญชีรับ–จ่ายของครัวเรือน	 สรุปผลและรายงาน

ผลตามห้วงเวลาที่ก�าหนด	 พร้อมภาพกิจกรรม	 เพื่อน�าไปประกอบการ

พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือ	 แก้ไขปัญหาหนี้สินก�าลังพลที่มีปัญหา

หนี้สิน	หรือด�าเนินการอื่นๆ	ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่อไป

-	บัญชีครัวเรือน	การปฏิบัติ	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว

๓.๓	 เอกสารหลักฐานการด�าเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	 

ตามแนวทางพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรม	ดังนี้

	 				๑.	การจัดท�าแผนงานโครงการ	และกิจกรรม	การด�าเนินการเกี่ยว

กับเศรษฐกิจพอเพียงตามทางพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

				 ๒.	 การด�าเนินการ	 และการสรุปผลรายงานผลการด�าเนินการ 

ตามข้อ	๑	พร้อมภาพกิจกรรม	ตามห้วงเวลาที่ก�าหนด

-	เยีย่มชมสถานทีด่�าเนนิการกจิกรรมเศรษฐกจิพอเพยีงของหน่วย	สงัเกต	

สอบถามและสัมภาษณ์ก�าลังพลและครอบครัว	

๓.๔	 เอกสารหลักฐานการด�าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมลด 

รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ก�าลังพลและครอบครัว	ดังนี้

	 ๑.	 แผนงานโครงการ	 และกิจกรรม	 การด�าเนินการเกี่ยวกับการ 

ส่งเสริมให้ก�าลังพลและครอบครัว

	 ๒.	 การด�าเนินการ	 การสรุปผล	 และรายงานผลการด�าเนินการ	 

ตามข้อ	๑	พร้อมภาพกิจกรรม		ตามห้วงเวลาที่ก�าหนด

-	เยี่ยมชมสถานที่ของหน่วยและบ้านพัก	สังเกต	สอบถามก�าลังพล

และครอบครัว

๓.๕	 เอกสารหลักฐานในการด�าเนินการของหน่วยตามโครงการ 

หรือกิจกรรม	และสรุปผลรายงานผลพร้อมภาพถ่าย	ดังนี้	

	 ๑.	การส่งเสรมิการฝึกอบรมอาชีพเสรมิให้กบัก�าลังพลและครอบครวั 

ที่เป็นรูปธรรม	ดังนี้

-	 ส�ารวจความต้องการประกอบอาชีพเสริมของก�าลังพลและครอบครัว 

-	 จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมโดยเชิญวิทยากรมาอบรมภายในหน่วย	 หรือ 

ส่งไปฝึกอบรมอาชีพเสริมกับหน่วยงานอื่น	หรือการไปดูงาน

-	 การให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการหลังจากจบการฝึกอบรม 

อาชีพเสริมเข้าเป็นกลุ่มกิจกรรมต่างๆ	เป็นต้น		

	 ๒.	การเสรมิสร้างความมัน่คงด้านการประกอบอาชพีเสรมิเพิม่รายได้	 

ให้ก�าลังพลและครอบครัวที่เป็นรูปธรรม	ดังนี้	
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-	หาตลาด/สถานที่จ�าหน่ายสินค้า	ส่งเสริมช่องทางการตลาด	

-	หาแหล่งเงินทุนที่ปลอดดอกเบี้ยหรือมีดอกเบี้ยต�่า	

-	ส่งเสรมิผลติภณัฑ์ของก�าลงัพลและครอบครวัออกจ�าหน่ายให้แพร่หลาย

ไปสู่ชุมชนภายนอก	

-	พัฒนาผลิตภัณฑ์	เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้เป็นสินค้า	OTOP

ของหน่วย	เป็นต้น

-	 เยี่ยมชมสถานที่ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน 

หรือสินค้า	OTOP	ของหน่วย	สอบถามก�าลังพลและครอบครัว

๔.๑	 หน่วยตอบรับทราบก�าหนดการเข้าตรวจหน่วยโดยส่งข้อมูลขั้นต้น 

เช่น	 ชื่อผู้บังคับหน่วย	 ชื่อผู้ประสานการปฏิบัติ	 และเบอร์โทรติดต่อ	

เป็นต้น	 ให้คณะกรรมการฯ	 ทราบ	 ตามเวลาที่ก�าหนด	 และด�าเนินการ	

ดังนี้

-	ประสานการปฏบิตักิบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตรวจทีเ่ข้าตรวจ

หน่วย	โดยแจ้งข้อมลูขัน้ต้นให้ทราบ	เช่น	ชือ่ผู้บงัคับหน่วย	ชือ่ผู้ประสานงาน	

ทีต่ัง้หน่วย	การน�าเข้าหน่วย	การปฏบิตัเิมือ่คณะกรรมการ	เข้ามาถงึหน่วย	

เป็นต้น	และ	ให้ผู้น�าตรวจในแต่ละเรื่องประสานการปฏิบัติกับกรรมการ

ที่ตรวจในแต่ละเรื่องโดยตรง

๔.๒	ผบ.หน่วย	หรือผู้แทน	บรรยายสรุปถึงการด�าเนินงานตามนโยบาย

การพัฒนาคุณภาพชีวติก�าลังพลและครอบครวัทีห่น่วยได้ปฏิบตัทิีผ่่านมา

ย้อนหลงั	๑	ปีงบประมาณ	จนถงึปัจจบุนั	รวมทัง้การแก้ไขตามข้อแนะน�า

ในการตรวจครัง้ล่าสดุครอบคลมุครบทกุเรือ่ง	และใช้เวลาในการบรรยาย

สรุปไม่เกิน	๒๐	นาที

-	 จัดสถานที่บรรยายสรุปเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดตั้งป้ายช่ือ

กรรมการผู้ตรวจ	และผู้น�าตรวจในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน	

-	จดัวางเอกสารหลกัฐานส�าเนาหนงัสอืตอบรบัก�าหนดการเข้าตรวจหน่วย,

เอกสารประกอบการบรรยายสรุป,	 แบบประเมินผล	 และแบบบันทึก 

การตรวจ	 (อย่างน้อย	 ๒	 ชุด)	 และบันทึกการตรวจ	 ครั้งล่าสุดมอบให้ 

กรรมการผู้ตรวจฯ	ก่อนการบรรยายสรุป

๔.๓	จัดสถานที่รับตรวจและเอกสารในการรับตรวจ	ดังนี้

-	 จัดสถานที่รับตรวจเอกสารหลักฐาน	 ต้องมีส่ิงอ�านวยความสะดวก

ส�าหรับการตรวจไม่จัดโต๊ะรับตรวจแต่ละเรื่องใกล้ชิดกันที่อาจท�าให้

เกิดเสียงรบกวนกัน	 ป้ายภาพกิจกรรมของหน่วย	 สื่อหรือสิ่งอุปกรณ์															

ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องที่รับตรวจจัดตั้งไว้ในที่กรรมการสามารถดูประกอบ	

การเตรียมการรบัตรวจ

๔.๑	การตดิต่อและประสานการปฏบิตัิ

๔.๒	การบรรยายสรปุ	

๔.๓	การจัดเตรียมสถานที่และเอกสาร

หลักฐานรับตรวจ

๔. 
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

๔.๔	การจดัผูน้�าตรวจ/ผูร้บัตรวจ	และ

ยานพาหนะน�าตรวจ

๔.๕	 ความรู้	 ความเข้าใจ	 และการ

เอาใจใส่	 รวมถึงบุคลิกของผู ้บังคับ

บัญชา

การรับตรวจได้ง่ายรวดเร็วและมีแสงสว่างเพียงพอ

-	 จัดสถานที่และพื้นที่	 ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่รับตรวจฯ	 ให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย

-	 หน่วยจัดเอกสารหลักฐานการรับตรวจที่หน่วยปฏิบัติย้อนหลัง	 

๑	ปีงบประมาณ	จนถึงปัจจุบันแยกเป็นปีงบประมาณ	ดังนี้	

			 ๑.	 แผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณในภาพรวมทั้งหมด	

ที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยมีแผนการด�าเนินการตามหัวข้อการพัฒนาชีวิต

ก�าลงัพลและครอบครวั	รวมถงึนโยบายของ	ทบ.	ทีเ่กีย่วข้องอย่างไรบ้าง	

ทั้งที่ปฏิบัติแล้วและยังไม่ได้ปฏิบัติ	

			 ๒.	เอกสารหลักฐานการด�าเนนิงานตามแผนในข้อ	๑	ดงันี	้แผนงาน/

โครงการ	 ค�าสั่ง	 ภาพกิจกรรม	 สรุปรายงานผลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

โดยให้จดัแฟ้มเอกสารเรยีงตามหวัข้อการตรวจสามารถน�าออกมาตรวจ

ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

-	 เอกสารการสรุปผลต้องรายงานให้ผู ้บังคับหน่วยทราบทุกเรื่อง 

และเอกสารการรายงานให้หน่วยเหนือหรือที่เกี่ยวข้องทราบหากมี 

การก�าหนดไว้

๔.๔	หน่วยด�าเนินการ	ดังนี้

-	 ผู้น�าตรวจ	 :	 จัดจากนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้และเข้าใจ 

ในเรื่องที่รับตรวจ	

-	 ผู้รับตรวจ	 :	 จัดจากก�าลังพลที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่รับตรวจ

แต่ละเรื่องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของกรรมการ

-	 จัดก�าลังพลและครอบครัว	 หรือเจ้าหน้าที่	 ชี้แจงกรรมการเมื่อ																		

เข้าตรวจและเยี่ยมชมการด�าเนินงาน

-	 ยานพาหนะน�าตรวจ	 :	 จัดยานพาหนะพร้อมพลขับ	 สนับสนุนให้กับ

กรรมการ	แต่ละท่านเดินทางตรวจสถานที่และพื้นที่ต่างๆ	ของหน่วย

๔.๕	ท�าการประเมิน	ดังนี้

				 ๑.	การด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

-	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	 ตามนโยบาย	 ทบ.	 (รู ้ความเป็นมาและ 

จะด�าเนินการอย่างไร)

-	 	แผนงาน/โครงการ	ของหน่วย	 (รู้และเข้าใจ,	อธิบายการด�าเนินงาน

ตามแผนงาน/โครงการ	ได้อย่างถูกต้อง)

-	การด�าเนินการ	(ก�ากับดูแล,	มีส่วนร่วม,	ท�าตนเป็นตัวอย่าง)
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 ล�าดับ รายการ การตรวจ

-	 การดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา	 (สิทธิก�าลังพล,	 สวัสดิการ,	 ส่งเสริมความ	

ก้าวหน้า,	การพบปะและร่วมกิจกรรมกับก�าลังพลและครอบครัว)

			 ๒.	บุคคลิก	ผบ.หน่วย

-	 กริยาลักษณะท่าทาง	 (เข้มแข็ง,	 องอาจ,	 คล่องแคล่ว,	 สง่าผ่าเผย,	

จริงใจ)

-	 ท่วงทีวาจา	 (ถ้อยค�าชัดเจน,	 มีความม่ันใจ,	 มีไหวพริบในการเจรจา,	

สุภาพ)

-	การแต่งกาย	(ถูกระเบียบ,	สะอาด,	ผม	หนวด	เครา	ตัดแต่งเรียบร้อย)

-	มนุษย์สัมพันธ์	(ค�าพูด,	ค�าทักทาย	ไพเราะเหมาะสม	ยิ้มแย้มแจ่มใส)

-	วิสัยทัศน์	(พูดจามีเหตุผล,	มองการณ์ไกล,	คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม,	

มีความคิดในการบริหารและพัฒนาหน่วยที่เป็นไปได้)



ภาคที่ ๔

การประเมินผล
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							 การตรวจสอบและประเมินผลให้ด�าเนินการตามรายการและการตรวจที่ก�าหนดไว้ใน 

การเตรียมการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก	 และตาม

นโยบายของกองทพับกทีเ่กีย่วข้อง	โดยท�าการตรวจสอบและประเมนิผล	จากเอกสารและหลกัฐาน	

สถานที่	การปฏิบัติ	การสอบถาม	และสัมภาษณ์	น�ามาพิจารณาร่วมกับ	การจัดหน่วย	ภารกิจ	ขีด

ความสามารถ	 และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ	 รวมถึงความตระหนักและความพยายามของหน่วย	 แล้ว

บันทึกผลการตรวจลงในแบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกอง

ทัพบก	โดยให้ท�าการตรวจสอบและประเมินผล	ดังนี้	

	 ๑.	การตรวจเอกสารและหลักฐานต่างๆ	ให้ตรวจแผนงานและโครงการของหน่วยที่ได้จัด

ท�าขึ้นตามการเตรียมการรับตรวจการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก	

และนโยบายของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่หน่วยได้ริเริ่มขึ้นเอง	 ย้อนหลัง	 ๑	 ปีงบประมาณ

จนถึงปัจจุบัน	 หน่วยต้องมีแผนการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการประจ�าปีงบประมาณในภาพ

รวมทัง้หมดของหน่วย	และมแีผนงานหรือโครงการแยกในแต่ละเร่ืองตามทีก่�าหนดไว้ในการเตรียม

การรับตรวจ	 โดยมีรายละเอียด	 กิจกรรม	 สถานที่	 การปฏิบัติ	 ห้วงเวลาการปฏิบัติ	 และผู้รับผิด

ชอบไว้อย่างชัดเจน	รวมถึงหนังสือหรือค�าสั่งที่ให้ปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม	ทั้งนี้	หากกิจกรรมนั้นได้

ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีการรายงานผลการปฏิบัติพร้อมภาพกิจกรรมตามเวลาที่ก�าหนดให้	

ผบ.หน่วย	และหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบตามที่ก�าหนดไว้	

	 ๒.	การตรวจสถานที	่ให้ตรวจสถานทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในการเตรยีมการรบัตรวจการพฒันา

คุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก	 และสถานที่ด�าเนินกิจกรรมตามแผนงานหรือ

โครงการของหน่วยท่ีได้จัดท�าข้ึนตามข้อ	 ๑	 หากกิจกรรมนั้นได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและ

สถานที่ได้น�าไปใช้ในกิจกรรมอื่นให้น�าภาพถ่ายในการด�าเนินกิจกรรมมาพิจารณาร่วมกับสถานที	่

เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงถึงการด�าเนินการของหน่วยในสถานที่นั้น	 ทั้งนี้	 หากสถานที่ด�าเนินกิจกรรม

ไม่ได้อยู่ภายในหน่วยหรือชุมชนบ้านพักและไม่สามารถเดินทางไปตรวจได้ตามเวลาที่ก�าหนด	 ให้

พิจารณาจากภาพถ่ายที่หน่วยน�ามายืนยันการด�าเนินกิจกรรมนั้นๆ	

	 ๓.	 การปฏิบัติ	 ให้หน่วยสาธิตการปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ	 ตามแผนงานหรือโครงการของ

หน่วย		เมือ่เข้าตรวจสถานทีด่�าเนนิการจรงิในแต่ละกจิกรรมหรอืสถานทีท่ีห่น่วยจดัไว้	โดยพจิารณา

ข้อเท็จจริงและความเป็นไปได้	รวมถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติของหน่วย		

	 ๔.	การสอบถามและสัมภาษณ์	ให้ด�าเนินการทุกขั้นตอนการตรวจสอบหากมีข้อสงสัยเพื่อ

ให้ทราบข้อเท็จจรงิในการปฏบัิตขิองหน่วย	และให้ทราบถงึความรูค้วามเข้าใจรวมทัง้การมส่ีวนร่วม

ของก�าลังพลและครอบครัวต่อกิจกรรมของหน่วย	 ตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง	 ข้อคิดเห็น	

และข้อเสนอแนะจากหน่วย	
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	 ๕.	 หากหน่วยไม่สามารถด�าเนินการตามหัวข้อการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและ

ครอบครวัในบางหัวข้อได้เน่ืองจากมข้ีอจ�ากดัจาก	การจดัหน่วย	ภารกจิ	ขดีความสามารถ	และสภาพ

แวดล้อมอื่นๆ	 ให้พิจารณาจากความตระหนักและความพยายามในการด�าเนินการตามหัวข้อนั้นๆ	

ของหน่วย	เช่น	หน่วยไม่สามารถด�าเนนิการตามหวัข้อทีเ่กีย่วข้องกบัทหารกองประจ�าการ	เนือ่งจาก

ไม่มทีหารกองประจ�าการ	แต่หน่วยต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจในการด�าเนนิการตามหวัข้อและได้น�าไป

ประยุกต์ใช้กับก�าลังพลอื่นของหน่วย	เช่น	นักเรียนทหาร	นักศึกษาวิชาทหาร	และพนักงานราชการ	

เป็นต้น	

	 ทั้งนี้	 การตรวจสอบและประเมินผลเป็นการตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่

หน่วยได้ด�าเนนิการพฒันาคณุภาพชวีติก�าลงัพลและครอบครัวตามหวัข้อท่ีก�าหนด	และการด�าเนินการ

ตามนโยบายของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องอย่างไร	 และมีผลอย่างไร	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�าในการ

ด�าเนินการแก่หน่วยตลอดจนรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ	 น�าไปสรุปรายงานให ้

ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาและสัง่การ	 ให้การพฒันาคณุภาพชวีติก�าลังพลและครอบครัวของกองทพับก

ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั้งยืนต่อไป

--------------------------------------------------------------
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 ล�าดับ หมายเหตุ
คะแนน

เต็ม
คะแนน
หน่วย รายการ

การพัฒนาก�าลังพลและครอบครัว (๔๐ คะแนน)

๑.๑	การพัฒนาร่างกายก�าลังพล	(๑๐	คะแนน)

	 ๑.๑.๑	 การด�าเนินการตามคู่มือการพัฒนาสมรรถภาพ

ร่างกาย	พ.ศ.	๒๕๕๘		

	 ๑.๑.๒	 การจัดสถานที่/ห้องออกก�าลังกายและอุปกรณ์	

และการเข้าใช้ประโยชน์ของก�าลังพลและครัวครัวอย่างมี

ประสิทธิภาพ	

๑.๒	การพัฒนาจิตใจ	(๑๐	คะแนน)

	 ๑.๒.๑	 การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหารประจ�าเดือน	

(ยามปกติ)

	 ๑.๒.๒	การจัดกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา

๔๐

๑๐

๑๐

๑

แบบประเมินผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก

๑.	หน่วย.....................................................................	ค่าย	..............................................................

	 ต�าบล.........................................	อ�าเภอ	..........................................	จังหวดั	...............................

๒.	ผบ.	หน่วยรับตรวจ

				ยศ-ชื่อ	............................................................................	ต�าแหน่ง	............................................

				ก�าเนิด.........................รุน่ที่	...................	เหล่า....................	ด�ารงต�าแหน่งเมือ่	.............................

			 เบอร์โทรศัพท์	 ............................................................................................................................

๓.	ผู้น�าตรวจ	

				ยศ-ชื่อ	...............................................................................	ต�าแหน่ง	.........................................

	 เบอร์โทรศัพท์	.............................................................................................................................

๔.	ตรวจเมื่อ	วันที่.............................................................................................................................
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 ล�าดับ หมายเหตุ
คะแนน

เต็ม
คะแนน
หน่วย

 ๑.๒.๓	การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม	บรรพชาอุปสมบท	
และกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมในโอกาสวันส�าคัญของชาติ
	 ๑.๒.๔	 การอบรมคุณธรรมครูฝึกทหารใหม่	 ผู้ช่วยครูฝึก
ทหารใหม่	และทหารใหม่
	 ๑.๒.๕	การจัดสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
	 ๑.๒.๖	การไหว้พระสวดมนต์	ณ	ที่รวมพลหน้าแถวหลัง
เคารพธงชาติ
	 ๑.๒.๗	 การไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหาร
ของทหารกองประจ�าการที่นับถือศาสนาพุทธ	และการปฏิบัติ
ศาสนกิจของทหารกองประจ�าการที่นับถือศาสนาอื่นๆ
	 ๑.๒.๘	 การประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของ 
ทหารใหม่	
	 ๑.๒.๙	 การจัดท�าสื่อเผยแผ่	 และอบรมความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ทางศาสนา	 ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย
	 ๑.๒.๑๐	การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
	 				 	 ๑.๒.๑๐.๑	การถวายความปลอดภยัต่อสถาบนัฯ	
ในทุกโอกาส
			 				 	 ๑.๒.๑๐.๒	 ถวายพระเกียรติต ่อสถาบันฯ 
ในทุกโอกาส
	 		 	 ๑.๒.๑๐.๓	 ปกป้องมิให้มีการล่วงละเมิดหรือ 
หมิ่นสถาบันฯ
	 		 	 ๑.๒.๑๐.๔	ปลูกฝังสร้างเสริมความรักชาติและ
สถาบันฯ
	 		 	 ๑.๒.๑๐.๕	 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ	 		
๑.๓	การพัฒนาความรู้	(๑๐	คะแนน)
	 ๑.๓.๑	การพัฒนาความรู้และการศึกษาของก�าลังพล
	 ๑.๓.๒	 การพัฒนาความรู้และการศึกษาของครอบครัว
ก�าลังพล

 รายการ

๑๐
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๑.๔	สวัสดิการ	(๑๐	คะแนน)

	 ๑.๔.๑	การดูแลครอบครัว	ที่มีบุตรความต้องการพิเศษ

	 ๑.๔.๒	 การดูแลครอบครัวที่มีก�าลังพลเสียชีวิต	 หรือ

พิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่

	 ๑.๔.๓	ด้านบ้านพักอาศัย

	 ๑.๔.๔	การจัดให้มีการจ�าหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อแบ่ง

เบาภาระค่าครองชีพ

	 ๑.๔.๕	สวัสดิการด้านอื่นๆ		 	

การพัฒนาสภาพแวดล้อม (๓๐ คะแนน)

๒.๑	สภาพแวดล้อมการท�างาน	(๑๕	คะแนน)

	 ๒.๑.๑	สภาพแวดล้อมสถานที่ท�างาน

	 ๒.๑.๒	 กิจกรรมโครงสร้างราชการใสสะอาด	 ซ่ือสัตย์	

สุจริต	ซื่อตรงต่อหน้าที่	มีคุณธรรม	มีจรรยาบรรณ

	 ๒.๑.๓	โครงการ	“กองร้อยน่าอยู่”	คุณภาพชีวิตทหาร

กองประจ�าการ

	 		 ๒.๑.๓.๑	ด้านอาหารและโภชนาการ

	 		 ๒.๑.๓.๒	 ด้านเครื่องแต่งกาย	 เครื่องนอน	 และ

ของใช้ประจ�าตัว	

	 		 ๒.๑.๓.๓	ด้านที่พักอาศัย

	 		 ๒.๑.๓.๔	ด้านสุขภาพร่างกาย

	 		 ๒.๑.๓.๕	ด้านสวัสดิการอื่นๆ

	 ๒.๑.๔	 การเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาต้อง	

SMART	MAN	 และการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา

	 ๒.๑.๕	 การดูแลผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีคุณธรรม 

เท่าเทียมกันไม่ล�าเอียงหรือมีคติ	 ตลอดจนยกย่องผู ้ที่ 

ประพฤติดีให้เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่าง

	 ๒.๑.๖	 ก�าลังพลมีความเป็นทหารอาชีพ	 รวมทั้งมี

ลักษณะทหารที่ดี

๑๐

 ล�าดับ หมายเหตุ
คะแนน

เต็ม
คะแนน
หน่วย รายการ

๓๐

๑๕

๒. 
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 ล�าดับ หมายเหตุ
คะแนน

เต็ม
คะแนน
หน่วย

	 ๒.๑.๗	การสร้างความภาคภมูใิจในหน่วยของตน	และยดึมัน่

ในเกียรติยศศักดิ์ศรีของทหาร

๒.๒	สภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัย	(๑๐	คะแนน)

	 ๒.๒.๑	การบริหารจัดการบ้านพักอาศัย

	 ๒.๒.๒	การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์	สิ่งแวดล้อมและ

เขตสุขาภิบาล

	 ๒.๒.๓	 การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจ	 รวมทั้ง

การป้องกันโรคและอุบัติภัย

	 ๒.๒.๔	การปลกูฝังก�าลงัพลและครอบครวัให้รูห้น้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

	 ๒.๒.๕	 การแจ้งข่าวสารชี้แจงก�าลังพลและครอบครัว

ถึงการกระท�าที่เป็นผลเสียต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ 

กองทัพบก	 รวมทั้งการแนะน�า	 และยกตัวอย่างการกระท�าที่

สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพบกที่สมควรต่อการยกย่อง

๒.๓	เขตทหารปลอดยาเสพติด	(๕	คะแนน)

	 ๒.๓.๑	หน่วยทหารต้านยาเสพตดิ	การป้องกนั	ปราบปราม	

ฟนฟูและบ�าบัดรักษา

	 ๒.๓.๒	การรณรงค์ประชาสัมพันธ์	ลด	ละ	เลิก	และ

ต่อต้านยาเสพติด	ทั้งที่ส�านักงาน	และบ้านพัก

	 ๒.๓.๓	การพฒันาความสมัพนัธ์กบัชมุชนรอบหน่วยทหาร

ให้เป็นเขตปลอดยาเสพติด	

การแก้ปัญหาหนี้สิน (๒๕ คะแนน)

๓.๑	 การแก้ไขปัญหาหนี้สินตามโครงการ	 โดยร่วมกับการ 

บูรณาการงาน	ด้านสวัสดิการ	(๕	คะแนน)

	 ๓.๑.๑	การตั้งคณะกรรมการ	เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน

	 ๓.๑.๒	การบริหารจัดการหนี้สิน

	 ๓.๑.๓	 การบูรณาการสวัสดิการของหน่วยมาเป็น 

มาตรการเสริมในการแก้ปัญหาหนี้สิน

 รายการ

๒๕
๕

๓. 

๑๐

๕
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	 ๓.๑.๔	การมีส่วนร่วมของก�าลังพลและครอบครัว

๓.๒	การให้ความรู้และจัดท�าบัญชีครัวเรือน	(๕	คะแนน)

๓.๓	 การด�าเนินการตามแนวทางพระราชทานปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง	(๕	คะแนน)

๓.๔	การส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้	ให้กบั

ก�าลังพลและครอบครัว	(๕	คะแนน)

๓.๕	การฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับก�าลังพลและครอบครัว	

รวมทั้งการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเสริม	

(๕	คะแนน)	

การเตรียมการรับตรวจ (๕ คะแนน)

๔.๑	การติดต่อและประสานการปฏิบัติ	(๑	คะแนน)

๔.๒	การบรรยายสรุป	(๑	คะแนน)

๔.๓	 การจัดเตรียมสถานที่และเอกสารหลักฐานรับตรวจ	 

(๑	คะแนน)	

๔.๔	 การจัดผู้น�าตรวจ/ผู้รับตรวจและยานพาหนะน�าตรวจ	

(๑	คะแนน)

๔.๕	ความรู้	ความเข้าใจ	และการเอาใจใส่	รวมถึงบุคลิกของ

ผู้บังคับบัญชา	(๑	คะแนน)	 	

๕

๑

๑

๑

๑

๑

     รวมคะแนน                                      ๑๐๐ 

๔. 

๕

๕

๕

๕

 ล�าดับ หมายเหตุ
คะแนน

เต็ม
คะแนน
หน่วย รายการ
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ปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็น

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

  																	ลงชื่อ...........................................................................

(.................................................................)

กรรมการผู้ตรวจ

................/............../..............



ภาคผนวก 

นโยบายผู้บัญชาการทหารบก

  																	ลงชื่อ...........................................................................

(.................................................................)

กรรมการผู้ตรวจ

................/............../..............
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นโยบายผู้บัญชาการทหารบก 
พล.อ. เฉลิมชัย  สิทธิสาท

(นโยบายปฏิบัติงานกองทัพบก ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

	 การสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับกองทัพบก	 จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาก�าลังพลใน 

ทกุด้านทัง้ด้านกายภาพ	และคณุภาพ	เพือ่ให้ก�าลงัพลเกดิความสง่างาม	(Smart)	ทัง้ร่างกายและจติใจ	 

เพือ่มุง่ไปสูก่ารเป็นทหารอาชพี	(Professional	Army)	โดยการปฏบิติังานทีจ่ะมุง่เน้นในปีงบประมาณ	 

๒๕๖๐	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ได้แก่

	 ๑.	ให้หน่วยจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัพลในทกุระดบัตัง้แต่หน่วยเหนอื	หน่วยรองจนถงึระดบั

รายบคุคล	เพือ่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการวางแผนพฒันาก�าลงัพลของหน่วย	โดยเฉพาในการจดัส่ง

ก�าลังพลเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ	ทั้งในด้านการศึกษาทางทหารและด้านอื่นๆ	

ให้เป็นไปตามโอกาส	ห้วงเวลาทีเ่หมาะสม	และสอดคล้องตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาก�าลังพล

ของหน่วย

	 ๒.	ให้หน่วยด�าเนินงานเรื่องการจัดการความรู้	(Knowledge	Management)	ทั้งความ

รู้ในการปฏิบัติงานในท่ีตั้งปกติและการปฏิบัติงานสนาม	ตลอดจนจัดท�าคลังความรู้เพื่อเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ให้กับก�าลังพลได้พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง	 ส�าหรับหน่วยที่รับผิดชอบศูนย์การศึกษาของ 

กองทพับกให้พฒันาขดีความสามารถของศนูย์การศกึษา	ให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ทัง้ทางด้านวชิาการ	

วิชาชีพและวิชาชีวิต	ให้แก่ก�าลังพลและครอบครัว

	 ๓.	ให้หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนก�าลังพลให้ได้รับการพัฒนา	 ตลอดจนยกระดับ 

ขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง	ด้วยวิธีการต่างๆ	ได้แก่	เข้ารับการศึกษา	อบรม	ประชุม	

สัมมนา	 ศึกษาดูงาน	 ฯลฯ	 ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	 ทั้งใน

และต่างประเทศ	 รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษา	 โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	 และภาษาประเทศ 

รอบบ้าน	เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการยอมรับในการปฏิบัติงาน

	 ๔.	 ให้หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทหารกองประจ�าการมีโอกาสได้รับการศึกษา

เพื่อให้มีคุณวุฒิการศึกษาสูงขึ้น	 โดยเฉพาะผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาต�่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตาม 

ขีดความสามารถและภารกิจของหน่วยที่จะเอื้ออ�านวยให้ได้	ส�าหรับการจัดฝึกอบรมวิชาชีพทหาร

กองประจ�าการก่อนปลดจากกองประจ�าการนัน้	ให้ฝึกวชิาชพีในสาขาทีส่อดคล้องกบัความต้องการของ 

ก�าลงัพล	รวมทัง้ความต้องการของตลาดแรงงาน	เพือ่ให้สามารถน�าไปประกอบอาชพีได้ภายหลงัจาก

ปลดประจ�าการแล้ว	



66 คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตก�าลังพลและครอบครัวของกองทัพบก

	 ๕.	 ให้โรงเรยีนเหล่า/สายวทิยาการ	 สถานศกึษา	 และหน่วยจดัการศกึษาของกองทพับก	

พัฒนาขีดความสามารถของครู	 อาจารย์	 รวมทั้งบุคลากรด้านการศึกษาด้วยการสนับสนุนและ 

ส่งเสริมให้ศึกษา	อบรม	ดูงาน	สัมมนา	ฯลฯ	กับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

รวมทัง้ขยายความร่วมมอืทางด้านการวชิาการกบัประเทศสมาชกิในกลุ่มอาเซียนและประเทศอืน่ๆ	

ให้มากขึ้นตามความจ�าเป็นและขีดความสามารถ	 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 และเพื่อ

ความเป็นมาตรฐานสากล	

	 ๖.	 ให้หน่วยจัดท�าความร่วมมือหรือสร้างเครือข่ายทางวิชาการหรือด้านอื่นๆ	 กับหน่วย

งานต่างๆ	 ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 เพื่อเปิดโอกาสให้ 

ก�าลังพลในทุกระดับได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้มากยิ่งขึ้น	 โดยถือกรอบการลด

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับก�าลังพลและครอบครัว

	 ๗.	ให้ผูบั้งคบัหน่วยทุกระดบั	เอาใจใส่ในการดูแลคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องผูใ้ต้บงัคบั

บญัชา	ให้มีคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	โดยให้ความส�าคญักบังานด้านสวสัดกิารด้วยการส�ารวจความต้องการ

สวัสดิการเพิ่มเติมของก�าลังพล	เช่น	ความต้องการที่พักของข้าราชการและลูกจ้างประจ�า	พร้อมทั้ง

ปรบัปรงุภูมิทศัน์	และการจดัสวสัดกิารของหน่วยให้มคีวามเหมาะสมและเป็นไปตามความต้องการ

ของก�าลงัพลอย่างแท้จรงิ	รวมทัง้ต้องมกีารก�ากบัดแูลการแก้ไขปัญหาหนีส้นิของก�าลงัพล	ลดรายจ่าย	

เพิ่มรายได้	พัฒนาที่อยู่อาศัยของก�าลังพล	และให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่ก�าลังพล	เพื่อให้การใช้

จ่ายเงนิเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	ท้ังน้ี	เพือ่ให้ก�าลงัพลได้มกีารวางแผนการออมเงนิและใช้จ่ายเงนิ	

รวมทั้งป้องกันปัญหาหนี้สินที่จะเกิดขึ้น

	 ๘.	 ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ	 ให้ความช่วยเหลือและอ�านวยความสะดวกแก่บุตรและ 

คู่สมรสที่มีความต้องการพิเศษรวมท้ังบุพการีที่พิการทุพพลภาพตามขีดความสามารถของหน่วย

ในขั้นต้นโดยทันที	 ส�าหรับกรณีที่หน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่าเกินขีดความสามารถของหน่วยท่ีจะ

ด�าเนินการได้ให้รายงานกองทัพบกทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป	 ทั้งนี้	 ต้องมีการติดตามรวม

ทั้งดูแลเอาใจใส่บุตรและคู่สมรสท่ีมีความต้องการพิเศษกับบุพการีที่พิการทุพพลภาพตามแต่กรณี

โดยต่อเนื่อง

	 ๙.	 ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ	 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของก�าลังพลตาม

แนวทางทีก่องทัพบกก�าหนดอย่างต่อเนือ่ง	๓	–	๕	ครัง้/สปัดาห์	(คูม่อืการพฒันาสมรรถภาพร่างกาย

ทหาร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘)	 เพื่อให้ก�าลังพลมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมเผชิญกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

อย่างมีประสิทธิภาพ	มีภูมิคุ้มกันการป่วยเจ็บ	ลดการพึ่งพายารักษาโรค	และลดการสูญเสียในการ

ปฏิบตัหิน้าทีท่ีต่รากตร�า	รวมถงึในระหว่างการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย	โดยให้คดักรองสขุภาวะ

และออกแบบการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของก�าลังพลให้เหมาะสม	ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ

โภชนาการควบคู่กันไปด้วย
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	 ๑๐.	ให้ผูบั้งคบัหน่วยทกุระดบั	ด�าเนนิการป้องกนัและเฝ้าระวงั	รวมทัง้ก�ากบัดแูลการฝึก

ของกองทัพบกในทุกหลักสูตรเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากความร้อน	 โดยให้ความรู้กับก�าลังพล 

ผู้เข้ารับการฝึกและผู้ควบคุมการฝึกถึงสาเหตุ	 และสามารถวินิจฉัยอาการบาดเจ็บจากความร้อน 

ด้วยตนเองขั้นต้นได้	 อีกทั้ง	 การปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการฝึก	 ค�าแนะน�า	 การป้องกัน 

เฝ้าระวัง	การปฐมพยาบาล	และการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากความร้อนอย่างเคร่งครัด

	 ๑๑.	 ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ	 เจ้าหน้าที่ด้านก�าลังพลและก�าลังพลทุกนายให้ความ

ส�าคญัในการท�าความเข้าใจระเบยีบ	ค�าส่ัง	และหลักเกณฑ์ต่างๆ	เกีย่วกบัสิทธกิ�าลังพลทีไ่ด้แจกจ่าย

ไปถึงหน่วยในระดับกองพันและกองร้อยอิสระหรือเทียบเท่า	 เพื่อให้มีการเตรียมการในด้านต่างๆ 

รวมทัง้	ปรบัปรงุข้อมลูสทิธกิ�าลงัพลอนัพงึมพึีงได้ให้เป็นปัจจุบนั	ตามท่ีผู้บงัคบับญัชาได้กรุณาอนมุติั 

เพิ่มเติมให้แก่ก�าลังพล	 ตลอดจนติดตามการด�าเนินการขอรับสิทธิก�าลังพลในด้านต่างๆ	 ให้ได้รับ 

โดยเรว็เพื่อประโยชน์แก่การด�ารงชีพในสภาวการณ์ปัจจุบัน	 อันเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจให้แก่ 

ก�าลังพลและครอบครัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

	 ๑๒.	ให้ผูบั้งคบัหน่วยทกุระดบั	ทัง้หน่วยในสนามและหน่วยในทีต่ัง้ปกตขิองก�าลงัพลทีไ่ด้

รบับาดเจบ็พกิารทพุพลภาพ	หรอืเสยีชวีติจากการปฏบิติัหน้าทีร่าชการด�าเนนิการประสานงานอย่าง

ใกล้ชิดในการเสนอขอรับสิทธิ	ตรวจสอบ	และติดตามสิทธิก�าลังพลดังกล่าวให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์	

พร้อมทัง้จดัท�าข้อมลูของก�าลงัพลเพือ่ใช้ในการตดิตามสทิธขิองก�าลงัพลอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้จดัให้

มกีารเยีย่มเยยีนครอบครวัของก�าลงัพลผูส้ญูเสยี	เพือ่รบัทราบปัญหาและความต้องการของก�าลงัพล

และครอบครัว	น�าไปสู่การช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	

	 ๑๓.	ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับมีความเป็นผู้น�าและต้องเน้นย�้าก�าลังพลในการปฏิบัติตน

ตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด	ห้ามก�าลังพลเกี่ยวข้องกับการ

กระท�าผดิกฎหมายทกุประเภท	การลงทณัฑ์ก�าลังพลทีก่ระท�าความผิด	จะต้องด�าเนนิการในขอบเขต

ตามแบบธรรมเนียมทหาร	 นอกจากน้ันผู้บังคับหน่วยทุกระดับจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบ

อย่างที่ดีตามค่านิยมหลักของคนไทย	 ๑๒	 ประการ	 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 เพ่ือให้ 

ก�าลงัพลเป็นผูม้กี�าลงักายและมขีวญัก�าลงัใจเข้มแข็งมรีะเบยีบวนิยั	ยดึมัน่ในอดุมการณ์ความรักชาติ	

มีคุณธรรม	จริยธรรม	มีจิตวิญญาณของการเป็น	“ทหารอาชีพ”มีเกียรติยศศักดิ์ศรี	มีความสามัคคี

รักหมู่คณะและมีความพร้อมส�าหรับการปฏิบัติภารกิจ	เพื่อพิทักษ์	ปกป้อง	รักษาเอกราช	อธิปไตย	

และสถาบันพระมหากษัตริย์	รวมทั้งความมั่นคงสงบสุขปลอดภัยของประชาชน

	 ๑๔.	 ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ	 จัดให้มีการอบรม/ปลูกจิตส�านึกของความมีคุณธรรม	

จรยิธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความซือ่สตัย์	เพ่ือให้ก�าลังพลของหน่วย	ตระหนกัถึงผลเสียท่ีจะเกดิข้ึน

ต่อหน่วยและกองทัพบกจากผลของการทจุรติ	และให้ก�าลงัพลในทกุระดบัมส่ีวนร่วมในกระบวนการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 ตรวจสอบได้	 ซึ่งหากปรากฏว่า 
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ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมก�ากับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของทาง

ราชการเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย	 ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด 

ของเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	๒๕๓๙

	 ๑๕.	ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ	ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่																

อย่างถ่องแท้	 รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ก�าลังพลของหน่วยมีความรู้ในเร่ืองของกฎหมาย 

ความมั่นคง	 กฎหมายทหาร	 กฎหมายแพ่ง	 กฎหมายอาญา	 กฎหมายสิทธิมนุษยชนและอื่นๆ	 

ตามความเหมาะสมและเพยีงพอต่อการปฏิบติังานของทหาร	ทัง้นี	้นายทหารพระธรรมนญูในหน่วย

ทกุระดบัจะต้องพฒันาความรูข้องตนเองให้ทนัต่อสถานการณ์บ้านเมอืง	เพ่ือให้สามารถให้ค�าปรึกษา

และแนะน�าผู้บังคับบัญชาได้

	 ๑๖.	 ให้ผู ้บังคับหน่วยทุกระดับ	 ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ 

ยาเสพตดิของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหน่วยทหาร	 กล่าวคือผู้เสพถือว่า 

เป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบ�าบัดรักษา	 ส่วนผู้ค้าต้องด�าเนินการปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาด 

ทัง้นี	้พืน้ทีใ่นค่าย/หน่วยทหารทุกหน่วยจะต้องเป็นพืน้ทีส่ขีาว	ปราศจากยาเสพตดิอย่างยัง่ยนื	เพือ่เป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติต่อไป	 และให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับก�ากับดูแลก�าลังพล 

และครอบครัวก�าลังพลอย่างใกล้ชิด	เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

	 	 ๑๗.	ให้หน่วยส่งเสรมิก�าลงัพลทกุระดับและครอบครัวได้มส่ีวนร่วมในการเสนอความ

คิดเหน็และเสนอความต้องการต่างๆ	ในกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องทัง้ก�าลงัพลและครอบครวั	เพือ่ให้มกีาร

ด�าเนนิกจิกรรมทีต่รงตามความต้องการอย่างแท้จริงและเป็นทีย่อมรับ	ตลอดจนได้รับความร่วมมอื

จากก�าลงัพลและครอบครวัอย่างเตม็ความสามารถ	ซึง่จะท�าให้การด�าเนนิการกจิกรรมต่างๆ	ส�าเรจ็

ลุล่วงไปด้วยดี	

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


