
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
แบบฟอร์มประเมินผลการตรวจเยี่ยม 
หน่วย................................................ 

หัวข้อการตรวจ/เร่ืองที่ท าการตรวจ กิจกรรม/แผนงานที่หน่วยปฏิบัติ 
๑. ความจงรักภักดี  

  ๑.๑ ความจงรักภักดีต่อชาติ  

  ๑.๒ ความจงรักภักดีต่อศาสนา  

  ๑.๓ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  

   ๑.๔ ความจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาและการสร้างความ
เช่ือมั่นและศรัทธาของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

 



หัวข้อการตรวจ/เร่ืองที่ท าการตรวจ กิจกรรม/แผนงานที่หน่วยปฏิบัติ 

๒. ความรับผิดชอบต่อหน้าที ่
   ๒.๑ ความรับผิดชอบต่อภารกิจ 

 

   ๒.๒ ความรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  

  ๒.๓ ความรับผิดชอบต่อประชาชน  

   ๒.๔ ความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมงาน  

๓. ความเสียสละ 

   ๓.๑ การอุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือประโยชน์
ของส่วนรวม 

 
 

  ๓.๒ การแสดงความกล้าหาญโดยไม่ค านึงถึงเลือดเนื้อและ
ชีวิตของตนเองในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 

๔. ความยึดม่ันในเกียรติยศและศักด์ิศรีของทหาร 

   ๔.๑ ความเป็นผู้มีวินัย 

 

 
 

   ๔.๒ ความเป็นผู้ท่ีซื่อสัตย์  

   ๔.๓ ความเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  

 



หัวข้อการตรวจ/เร่ืองที่ท าการตรวจ กิจกรรม/แผนงานที่หน่วยปฏิบัติ 

๕. ความสามัคคี 
   ๕.๑ มีความรักใคร่ปรองดองไม่แตกแยก 

 
 

   ๕.๒ ไม่ถือทิฐิมานะ คือ ด้ือรั้นในความคิดเห็นของตนเอง รู้ว่าผิดแล้วยอม
แก้ไขตนเอง 

 

   ๕.๓ ไม่หูเบา หรือเช่ือความสับส่อยุยงของคนอื่นท่ีท าให้เห็นผิดเป็นชอบ
และเกิดความแตกแยก 

 

   ๕.๔ บ าเพ็ญตนเป็นคนดี มีใจสะอาดบริสุทธิ์ ไม่หาความชอบด้วยการ
ส่อเสียด ใส่ร้ายผู้อื่น 

 

   ๕.๕ มองกันในแง่ดี ไม่คอยเพ่งโทษจับผิดคนอื่น  
   ๕.๖ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามคนอื่นโดยช้ันยศ ชาติก าเนิด ฐานะหน้าท่ีการ
งานหรือโดยประการใดๆ 

 

   ๕.๗ ไม่มีนิสัยร้อนแรง มักโกรธ ท าอะไรหักโหม เอาแต่ใจตัวเอง  
   ๕.๘ พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
   ๕.๙ เป็นคนหนักแน่น ไม่หลงเช่ือคนอื่น โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ  
   ๕.๑๐ มองคนอื่นในแง่ดี ให้เกียรติ และอ่อนน้อมถ่อมตน ผิดแล้วขอโทษ  
   ๕.๑๑ มีนิสัยโอบอ้อมอารี เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของคนอื่น ไม่ถือสาในความ
ล่วงเกินเล็กๆน้อยๆของเพื่อนฝูง รู้จักให้อภัย 

 

๖. ความพอเพียงและความสุขของผู้ครองเรือน 
   ๖.๑ พอใจในส่ิงท่ีตนมี ยินดีในส่ิงท่ีตนท าได้ ด าเนินชีวิตในทางสายกลาง 
คือ พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
 

   ๖.๒ มีความพอดี พอเหมาะ กับฐานะความเป็นอยู่ของตนเอง ไม่ต่ืนตาม 
สังคมวัตถุนิยม 

 

   ๖.๓ ประหยัดใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช้ฟุุมเฟือยเกินฐานะ ในขณะเดียวกัน 
ก็ไม่ตระหนี่หรือใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองจนท าให้ตัวเองเดือดร้อน 

 

 



หัวข้อการตรวจ/เร่ืองที่ท าการตรวจ กิจกรรม/แผนงานที่หน่วยปฏิบัติ 

   ๖.๔ รู้จักหา รู้จักใช้จ่าย รู้จักอดออม และรู้จักรักษาส่ิงท่ีตนมีอยู่ 
ตลอดจนรู้จักน าส่ิงของเก่า หรือช ารุดมาประดิษฐ์หรือคิดท าเป็นส่ิง
ใหม่ให้สามารถใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

 

   ๖.๕ งดเว้นอบายมุขอันเป็นเหตุแห่งความเส่ือม ความพินาศล่มจม
ของชีวิตทุกชนิด 

 

   ๖.๖ สุขเกิดแต่การมีทรัพย์  

   ๖.๗ สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์  

๗. การอบรมศีลธรรมประจ าเดือน 
   ๗.๑ หน้าท่ีหน่วย(ต้ังแต่ระดับกองร้อยข้ึนไป) 
    

 
 

   ๗.๒ หน้าท่ีก าลังพลและครอบครัวของหน่วย  

๘. การปฏิบัติธรรม  

๙. คุณลักษณะผู้น าทางทหารและหลักการของการเป็นผู้น าทาง
ทหาร 

 

 
 



หัวข้อการตรวจ/เร่ืองที่ท าการตรวจ กิจกรรม/แผนงานที่หน่วยปฏิบัติ 

๑๐. ค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ 
    ๑๐.๑ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
 

    ๑๐.๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อ
ส่วนรวม 

 

    ๑๐.๓ กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

    ๑๐.๔ ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม  
    ๑๐.๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

    ๑๐.๖ ศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน  
    ๑๐.๗ เข้าใจเรียนรู้การเป็นอธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง 

 

    ๑๐.๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

    ๑๐.๙ มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

    ๑๐.๑๐ รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อ
ยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และพร้อมท่ี
จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

 

    ๑๐.๑๑ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจ
ฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

 

    ๑๐.๑๒ ค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 
 



หัวข้อการตรวจ/เร่ืองที่ท าการตรวจ กิจกรรม/แผนงานที่หน่วยปฏิบัติ 

๑๑.ระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล(Good Governance) 
     ๑๑.๑ หลักนิติธรรม การตรากฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆให้ทันสมัยเป็น
ธรรม เป็นท่ียอมรับ 

 
 

 
     ๑๑.๒ หลักคุณธรรม กางยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม การสร้างค่านิยมท่ีดีงาม
ให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัย 

 
 

     ๑๑.๓ หลักความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 

     ๑๑.๔ หลักการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญต่างๆ  
     ๑๑.๕ หลักความรับผิดชอบ การตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้าท่ี และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข 

 

     ๑๑.๖ หลักความคุ้มค่า การตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด การบริหารจัดการ 
จะต้องยึดหลักความประหยัดและคุ้มค่า 

 

๑๒. กิจกรรมอื่น ๆ 
     ๑๒.๑ เพิ่มวิชาอุดมการณ์ทหารกองทัพบกเข้าในหลักสูตรเดิม ในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 

 

     ๑๒.๒ จัดให้มีการอบรม, สัมมนา, บรรยายพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และซาบซึ้งใน
อุดมการณ์ทหาร 

 

     ๑๒.๓ จัดให้มีการบริการให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องอุดมการณ์ทหาร  
     ๑๒.๔ จัดกิจกรรมปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร  
     ๑๒.๕ จัดให้มีการวัดผลและเพิ่มความรู้ด้านอุดมการณ์ให้กับผู้ท่ียังไม่เข้าใจ  
     ๑๒.๖ จัดให้มีวิชาอุดมการณ์ทหาร ในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ  
     ๑๒.๗ ในโอกาสสอบเล่ือนฐานะ เล่ือนต าแหน่งหรือสอบคัดเลือกอื่นๆ ให้สอดแทรกวิชา
อุดมการณ์ทหารไว้ด้วยทุกครั้ง 

 

 



หัวข้อการตรวจ/เร่ืองที่ท าการตรวจ กิจกรรม/แผนงานที่หน่วยปฏิบัติ 

     ๑๒.๘ ผู้บังคับบัญชาทุกช้ันต้องจัดให้มีการอบรม ตอกย้ าอย่างสม่ าเสมอ  
     ๑๒.๙ การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในโครงการหรือกิจกรรมฯ  
     ๑๒.๑๐ เอกสาร/ส่ือ/เครื่องช่วยฝึกหรืออื่นๆ ประกอบการด าเนินการตามโครงการ/กิจ
กรรมฯ 

 

     ๑๒.๑๑ ระเบียบปฏิบัติประจ า (รปจ.) ในการด าเนินการ  
     ๑๒.๑๒ การมีส่วนร่วมของก าลังพลทุกระดับช้ัน  
     ๑๒.๑๓ ความคิดริเริ่มและพัฒนาในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มจ านวนกิจกรรม/โครงการฯซึง่
ท าให้แผนงานและโครงการฯ มีประสิทธิภาพและมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

 

     ๑๒.๑๔ ก าลังพลมีความเข้าใจในความหมายของค าว่าอุดมการณ์ทหารมากน้อยเพียงใด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
 การจัดท าข้อมูลส่งให้คณะท างานอุดมการณ์ทหาร ทบ. 
   ๑. ให้ ผบ.หน่วยระดับ กองพัน, หน่วยฝึกนกัศึกษาวิชาทหาร จัดท าข้อมูล หน่วยละ ๑ ชุด 

   ๒. ให้ ผบ.หน่วยระดับ กรม จัดท าข้อมูลส่วนฐานของกรม(ระดับกองร้อย) หน่วยละ ๑ ชุด 
   ๓. ให้ ผบ.หน่วยระดับ กองพล จัดท าข้อมูลส่วนฐานของกองพล(ระดับกองร้อย) หน่วยละ ๑ ชุด 

   ๔. ให้ ผบ.หน่วยระดับ กองทัพ จัดท าข้อมูลส่วนฐานของกองทัพ(ระดับกองร้อย) หน่วยละ ๑ ชุด 

 

ตรวจถูกต้อง 

ยศ ช่ือ-สกุล................................................................................ 

ต าแหน่ง...................(ต้ังแต่ผู้บังคับกองพันข้ึนไป)…………………. 
หน่วย......................................................................................... 

 


