
สรุปผลการปฏิบัติงานในหว้ง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔ 
ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟ์ูร์ ผลัดที่ ๒ 

 
กล่าวนาํ 
 รัฐบาลได้อนุมติัให้ บก.ทท. จัด กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดารฟู์ร์ กําลังพล จํานวน ๘๑๒ นาย สนับสนุนภารกิจ
รักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติในพื้นที่ดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน ซึ่ง กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๑ 
ได้ปฏิบัติภารกิจต้ังแต่ ธ.ค. ๕๔ และ ในห้วง ส.ค. ๕๔ ได้สบัเปลี่ยนกําลัง โดย กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัด
ที่ ๒ เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน 
 กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ทัง้สองผลัด มีโครงสร้างการจัดเหมือนกัน ในส่วนหนึ่ง คือ รอ้ย.ช. อัตรากําลัง
พล จํานวน ๑๒๕ นาย ประกอบด้วย บก.ร้อย., มว.ช.สนาม, มว.ก่อสร้าง, มว.งานดิน, มว.ซบร./บร., ตอนผลิต
น้ําประปา และ ตอนเจาะน้ําบาดาล 
 ภารกิจหลักของ ร้อย.ช. คือ การสนับสนุนงานช่างทั้งปวงให้กับ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ โดยในผลดัที ่
๑ งานหลักประกอบด้วย การก่อสร้างค่ายพัก การดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในค่ายพัก การเจาะน้ําบาดาล
ทั้งใน และ นอกค่ายพัก การสนับสนุนหนว่ยงานต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ ์
และ เครื่องมอืช่างให้พร้อมใช้งานเสมอ และ งานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย ในผลดัที่ ๒ ยัง
ดําเนินการเช่นเดียวกับผลัดที่ ๑ แต่ การก่อสร้างค่ายพักได้ดําเนินการแล้วเสร็จต้ังแต่ผลัดที่ ๑ แล้ว ในส่วนผลัด
ที่ ๒ จึงเป็นการดําเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง และ พัฒนา ค่ายพักให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 ร้อย.ช. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่๒ ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานในห้วง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔ เพื่อ
เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน และ บทเรียนการปฏิบัติงาน ต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ยอดกําลังพล 
 ๑. ยอดเดิม     จํานวน ๑๒๕ นาย (น.๙ ส.๑๑๖) 
 ๒. ปฏิบัติราชการ ฝยก.กกล.ฯ  จํานวน     ๑ นาย (น.๑) 
 ๓. คงเหลือ     จํานวน ๑๒๔ นาย (น.๘ ส.๑๑๖) 
 ๔. รายละเอียดการจําหน่าย พ.ต.กวิน  นาคเรือง ปฏิบัติราชการ ณ ฝยก.ฯ ต้ังแต่วันที่ ๑๓ ก.ย. ๕๔ 
 
แผนการปฏิบติัของ ร้อย.ช.ฯ 
 ร้อย.ช.ฯ ได้กําหนดแผนการปฏิบัติในภาพรวม แบ่งการปฏิบัติเป็น ๕ ขั้น ดังนี้ 
 ๑. ขั้นที่ ๑ การเตรียมการ ได้แก่ การเตรียมการต่างๆ ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 ๒. ขั้นที่ ๒ การปรับสภาพ ได้แก่ การปฏิบัติงานต่างๆ ในช่วงต้นของการเข้าพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
  ๒.๑ รับมอบและเรียนรู้ระบบสาธารณูปโภคภายในค่ายพัก ได้แก่ ระบบไฟฟ้า น้ําประปา และ 
ระบบบําบัดน้ําเสีย 
  ๒.๒ การซ่อมปรับปรุงระบบต่างๆ เพื่อให้มคีวามพร้อม และ บรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น 
  ๒.๓ ซ่อมบํารุงเครื่องมือช่างให้ใช้งานได้ตามปกติ 
  ๒.๔ สํารวจและวางแผนการปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในค่ายพักให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ 
 ๓. ขั้นที่ ๓ การปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  ๓.๑ การปรับปรุงระบบต่างๆ ภายในค่ายพักให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
  ๓.๒ การสนับสนุนโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 
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  ๓.๓ การสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาลตามที่ UNAMID รอ้งขอ 
  ๓.๔ ซ่อมบํารุงเครื่องมือช่างให้มีความพร้อม 
 ๔. ขั้นที ่๔ การซ่อมฟื้นฟู ได้แก่ การสํารวจและซ่อมฟื้นฟรูะบบต่างๆ และ เครื่องมือช่างให้กลับสู่สภาพที่
พร้อมใช้งาน 
 ๕. ขั้นที ่ ๕ การส่งมอบงานและเคลื่อนย้ายกลับ ได้แก่ การส่งมอบงานให้กับผลัดที ่๓ และ เคลื่อนย้าย
กําลังพลกลับประเทศไทย 
 ซึ่งการปฏิบัติในขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓ มีลักษณะคาบเกี่ยวกัน เนื่องจากงานมีความต่อเนื่อง และ มี
ขอบเขตงานค่อนข้างกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม ร้อย.ช.ฯ ได้ถือว่า การปฏิบัติงานในขั้นที่ ๒ ได้สิ้นสุดในวันที ่    
๓๑ ต.ค. ๕๔ และ ในปัจจุบัน ร้อย.ช.ฯ อยู่ในขั้นที่ ๓ 
 
การแบ่งกลุ่มงาน 
 เพื่อความสะดวกในการรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ร้อย.ช.ฯ ได้กําหนดกลุ่มงานดังนี้ 
 ๑. การเคลื่อนย้ายกําลังพล 
 ๒. การปฏิบัติงาน แบ่งได้เป็น ๙ กลุ่มงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  ๒.๒ ยกระดับความเป็นอยู่ และ สร้างความสะดวกสบาย 
  ๒.๓ เสรมิสร้าง รพ.ระดับ ๑ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น 
  ๒.๔ ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และ ปลอดภัย 
  ๒.๕ สร้างความประทับใจใหแ้ขกผู้มาเยือน 
  ๒.๖ เสรมิสร้างอํานวยความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ 
  ๒.๗ การเจาะน้ําบาดาล และ ช่วยเหลือประชาชน 
  ๒.๘ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
  ๒.๙ อ่ืนๆ 
 ๓. กิจกรรมของ กกล.ฯ 
 
ผลการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ 
 ร้อย.ช.ฯ มีผลการปฏิบัติงานในห้วง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔ ที่สาํคัญ เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานในขั้นที่ ๒ 
และ ขั้นที่ ๓ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ร้อย.ช.ฯ ได้ดําเนินการเคลื่อนย้ายกําลังพล จํานวน ๑๒๕ นาย (น.๙ ส.๑๑๖) จากประเทศไทย สู ่
ประเทศซูดาน เพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพขององค์การสหประชาชาติ UNAMID จํานวน ๒ เที่ยวบิน ดังนี้ 
  ๑.๑ เที่ยวบินที่ ๑ (เที่ยวบินที่ ๑ ของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๒) กําลังพล จํานวน ๓ 
นาย (น.๑ ส.๒) โดยออกจากสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๑๐๐ และถึงสนามบิน Nyala 
ประเทศซูดาน เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๙๐๐ ตามเวลาท้องถิ่น หรือ เวลา ๑๓๐๐ ตามเวลาประเทศไทย 
และ กําลังพลเดินทางถึงฐานปฏิบัติการ ณ Mukjar เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๕๔ เวลา ๑๐๓๐ 
  ๑.๒ เที่ยวบินที่ ๒ (เที่ยวบินที่ ๓ ของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที่ ๒) กําลังพล จํานวน ๑๒๒ 
นาย (น.๘ ส.๑๑๖) โดยออกจากสนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๐๓๐ และถึงสนามบนิ 
Nyala ประเทศซูดาน เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๔ เวลา ๐๘๔๕ ตามเวลาท้องถิ่น หรือ เวลา ๑๒๔๕ ตามเวลา
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ประเทศไทย และ กําลังพลทยอยเดินทางถึงฐานปฏิบัติการ ณ Mukjar วันที่ ๑ ก.ย. ๕๔ เวลา ๑๒๐๐ 
(เนื่องจากติดวันหยุดราชการของ UNAMID) 
 ๒. ร้อย.ช.ฯ ปฏิบัติงานสนับสนุน กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่๒ โดย แบ่งได้เป็น ๙ กลุ่มงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
   ๒.๑.๑ ก่อสร้างอาคารสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
    ๒.๑.๑.๑ ปรับพ้ืนที่ และ วางผังการก่อสร้าง 
    ๒.๑.๑.๒ ติดต้ังเสาเหล็ก จํานวน ๖ ต้น 
    ๒.๑.๑.๓ ก่อผนังด้วยอิฐดิน สามารถดําเนินการแล้ว ประมาณ ๘,๐๐๐ ก้อน 
    ๒.๑.๑.๔ ฉาบผนัง และ ตกแต่งภายใน 
    ๒.๑.๑.๕ จัดทาํโครงหลังคา จํานวน ๙ ชุด และ ดําเนินการติดต้ัง 
    ๒.๑.๑.๖ ดําเนินการมุงหลังคา 
    ๒.๑.๑.๗ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ 
    ๒.๑.๑.๘ ดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ประกอบ 
   ๒.๑.๒ สนับสนุนกําลังพล และ เครื่องมือช่างในการจัดทําสวนเกษตร และ โครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.๑.๓ สนับสนุนกําลังพลในการสร้างบ้านดินบริเวณสวนเกษตร ฝกร.ฯ 
  ๒.๒ ยกระดับความเป็นอยู่ และ สร้างความสะดวกสบาย 
   ๒.๒.๑ การบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น 
    ๒.๒.๑.๑ ซ่อมปรับปรุงหลังคาห้องพักของกําลังพล 
    ๒.๒.๑.๒ ซ่อมแซมถนน และ ลานจอดรถ ทีชํ่ารุด เนื่องจากฝนตก และ น้ําท่วมขัง 
    ๒.๒.๑.๓ สูบสิง่ปฏิกูลในค่ายพัก และ นําไปทิ้งในพื้นที่ทีกํ่าหนด พร้อมปรับปรุงเส้นทาง
การนําสิ่งปฏิกูลไปทิ้ง 
    ๒.๒.๑.๔ จัดทาํพ้ืนที่สําหรับล้างยานพาหนะ 
    ๒.๒.๑.๕ ซ่อมแซมทางวิ่งสนามบินให้เรียบร้อย มีความปลอดภัย 
    ๒.๒.๑.๖ การแก้ปัญหาน้ําเสยีในขั้นต้น 
    ๒.๒.๑.๗ การทําระบบระบายน้ําช่ัวคราว 
   ๒.๒.๒ สนับสนุนซ่อมปรับปรุงโรงประกอบเลี้ยง 
    ๒.๒.๒.๑ กางเตนท์ประกอบอาหาร ติดต้ังมุ้งลวดป้องกันแมลง พร้อมเทปรับพ้ืนบริเวณ
โรงครัว 
    ๒.๒.๒.๒ จัดทาํผนังมุ้งลวดกันแมลงบริเวณห้องหั่นเนื้อ 
    ๒.๒.๒.๓ จัดทาํลานตากภาชนะ โดยการถมพื้น เทคอนกรตี 
    ๒.๒.๒.๔ จัดทาํอ่างล้างมือ เพื่อสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร 
    ๒.๒.๒.๕ ติดต้ังอ่างล้างจานเพิ่มเติม พร้อม ระบบระบายน้ําบริเวณอ่างล้างจาน และ 
ติดต้ังถังดักเศษอาหาร 
    ๒.๒.๒.๖ เทปรับพ้ืนบริเวณล้างจาน และ บริเวณจุดเติมน้ําด่ืม 
    ๒.๒.๒.๗ สนับสนุนพัดลมเป่าอากาศไล่ควันในห้องครัว จํานวน ๒ ตัว 
    ๒.๒.๒.๘ ตรวจซ่อมตู้แช่อาหาร ในภาพรวม ตู้แช่อาหารใช้ได้ ๑๐ ตู้ พร้อม เดิน
สายไฟฟ้า 
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    ๒.๒.๒.๙ ตรวจและซ่อมระบบไฟฟ้าของห้องครัว 
    ๒.๒.๒.๑๐ ติดต้ังเครื่องทําน้ําร้อนให้กับห้องครัว 
    ๒.๒.๒.๑๑ ปรับพ้ืนที่ด้านหน้า และ จัดทําบันไดทางเข้าห้องรับประทานอาหาร
นายทหาร 
    ๒.๒.๒.๑๒ สูบสิ่งปฏิกูลจากบ่อบําบัดน้ําเสียของโรงครัว และ นําไปทิ้ง 
   ๒.๒.๓ ห้องน้ํา 
    ๒.๒.๓.๑ ก่อสร้างห้องน้ําเพิ่มเติม จํานวน ๓ แห่ง ดังนี้ 
     ๒.๒.๓.๑.๑ หอ้งน้ําสําหรับนายทหาร และ ฝ่ายอํานวยการ จํานวน ๑ แห่ง 
     ๒.๒.๓.๑.๒ หอ้งน้ําสําหรับบ้านพักผู้บังคับบัญชาของ กกล.ฯ จํานวน ๒ แห่ง 
    ๒.๒.๓.๒ ซ่อม และ ปรับปรุงพื้นห้องน้ํา จํานวน ๔ แห่ง ดังนี้ 
     ๒.๒.๓.๒.๑ หอ้งน้ํา บริเวณ รพ.ระดับ ๑ 
     ๒.๒.๓.๒.๒ หอ้งน้ํา บริเวณ ร้อย.ยน.ที่ ๒ 
     ๒.๒.๓.๒.๓ หอ้งน้ํา บริเวณ มว.รวป.ฯ 
     ๒.๒.๓.๒.๔ หอ้งน้ํา บริเวณ ฝกร.ฯ 
    ๒.๒.๓.๓ ปรับปรุงพื้นดินใต้ห้องน้ํา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของยุง 
    ๒.๒.๓.๔ ก่อสร้างจุดล้างเท้าบริเวณทางเข้าห้องน้ํา 
   ๒.๒.๔ จัดทําทีพั่กผ่อนของกําลังพล 
    ๒.๒.๔.๑ จัดทาํที่พักผ่อนลักษณะถาวร จํานวน ๓ แห่ง ดังนี้ 
     ๒.๒.๔.๑.๑ บริเวณ บก.ร้อย.ช.ฯ 
     ๒.๒.๔.๑.๒ บริเวณ สํานักงาน ฝกพ.ฯ 
     ๒.๒.๔.๑.๓ บริเวณ บก.ร้อย.ยก.ฯ 
    ๒.๒.๔.๒ ติดต้ังตาข่ายพราง และ เตนท์ บริเวณที่พักกําลังพล เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
ช่ัวคราว 
   ๒.๒.๕ จัดทําสนามกีฬา เพื่อแข่งขันกีฬาภายใน และ ผ่อนคลายของกําลังพลในโอกาสต่างๆ 
    ๒.๒.๕.๑ จัดทาํสนามเซปักตะกร้อ และ เกา้อ้ีกรรมการตัดสิน พร้อม ติดต้ังไฟส่องสว่าง 
    ๒.๒.๕.๒ จัดทาํสนามเปตอง พร้อม ติดต้ังไฟส่องสว่าง 
    ๒.๒.๕.๓ จัดทาํสนามวอลเล่ย์บอล และ เกา้อ้ีกรรมการตัดสิน พร้อม ติดต้ังไฟส่องสว่าง 
    ๒.๒.๕.๔ จัดทาํอุปกรณ์สําหรับเกมหนุ่มน้อยตกน้ํา 
   ๒.๒.๖ ติดต้ังเครื่องซักผ้าเพิ่มเติม จํานวน ๕ เครื่อง ดังนี้ 
    ๒.๒.๖.๑ จํานวน ๓ เครื่อง สาํหรับห้องซักผา้ เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด 
    ๒.๒.๖.๒ จํานวน ๑ เครื่อง สาํหรับบ้านพักนายทหาร 
    ๒.๒.๖.๓ จํานวน ๑ เครื่อง สาํหรับ รพ.ระดับ ๑ 
   ๒.๒.๗ จัดทําลานด้านหน้าสํานักงาน อศจ. พร้อมชั้นวางรองเท้า จํานวน ๓ ชุด 
   ๒.๒.๘ ปูเสื่อน้าํมันสํานักงาน อศจ.ฯ และ ห้องละหมาด 
   ๒.๒.๙ ก่อสร้างฐานสําหรับติดต้ังจานดาวเทียม 
   ๒.๒.๑๐ จัดทาํห้องตัดผม กกล.ฯ โดยการดัดแปลงตู้ขนส่งสิ้นค้า (Container) พร้อม จัดทํา
ป้าย 
   ๒.๒.๑๑ ติดต้ังกล่องหัวใจ ๙๘๐ ตามนโยบาย กกล.ฯ ใหกั้บส่วนต่างๆ ของ กกล.ฯ 
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  ๒.๓ เสรมิสร้าง รพ.ระดับ ๑ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น 
   ๒.๓.๑ ก่อสร้างห้องน้ํา จํานวน ๑ แห่ง หลังบริเวณห้องฉุกเฉิน 
   ๒.๓.๒ ซ่อมปรบัปรุงห้องน้ํา จํานวน ๓ แห่ง 
    ๒.๓.๒.๑ ห้องน้ําบ้านพักแพทย์และพยาบาล เนื่องจากระบบระบายน้ําขัดข้อง 
    ๒.๓.๒.๒ ห้องน้ําในหอผู้ป่วยใน เนื่องจากระบบระบายน้ําขัดข้อง 
    ๒.๓.๒.๓ ห้องน้ํารวม เนื่องจากระบบระบายน้ําขัดข้อง 
   ๒.๓.๓ จัดเตรียมสถานที่ พรอ้ม ติดต้ังเครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า และ เครื่องทําน้ําอุ่น 
   ๒.๓.๔ จัดทําสถานที่ตากผ้าติดเชื้อ 
   ๒.๓.๕ จัดทําสถานที่สําหรับเครื่องอบฆ่าเชื้อ 
   ๒.๓.๖ จัดทําผา้ม่านประจําเตียงผู้ป่วย และ ห้องฉุกเฉิน 
   ๒.๓.๗ จัดเตรียมสถานทีส่ําหรับต้ังคลังอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ดําเนินการจัดทําคลัง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยการดัดแปลงตู้ขนส่งสินค้า (Container) รวมจํานวน ๗ ตู้ 
   ๒.๓.๘ จัดทําสถานที่พักผ่อนของกําลังพล 
   ๒.๓.๙ ติดต้ังไฟส่องสว่างสําหรับการเล่นกีฬา 
   ๒.๓.๑๐ จัดทาํช้ันวางรองเท้า จํานวน ๖ ชุด 
   ๒.๓.๑๑ จัดทาํถังขยะ พร้อม ปรับพ้ืนที่ต้ังจุดทิ้งขยะ 
  ๒.๔ ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และ ปลอดภัย 
   ๒.๔.๑ ปรับภูมิทัศน์ และ จดัระเบียบสถานที่ 
    ๒.๔.๑.๑ สนับสนุนการจัดทําเสาธง UN, เสาธงชาติไทย และ เสาธง UNAMID 
    ๒.๔.๑.๒ ถมปรับบริเวณต่างๆ 
     ๒.๔.๑.๒.๑ บริเวณเสาธง, หน้าสํานักงานหมายเลข ๒, และ หน้าห้องรับประทาน
อาหารนายทหาร 
     ๒.๔.๑.๒.๒ บริเวณหลังสํานักงานหมายเลข ๑, หลังสํานักงานหมายเลข ๒ และ 
หลังห้องรับประทานอาหารนายทหาร 
     ๒.๔.๑.๒.๓ บริเวณลานจอดรถ ร้อย.ยน.๒ และ มว.รวป. 
     ๒.๔.๑.๒.๔ บริเวณเครื่องบําบัดน้ําเสีย และ หลังห้องน้ํา รพ.ระดับ ๑ 
    ๒.๔.๑.๓ ซ่อมบํารุง และ บดอัดผิวถนนต่างๆ 
    ๒.๔.๑.๔ จัดระเบียบการเก็บท่อน้ําบาดาล และ ถมปรับบริเวณโดยรอบ 
    ๒.๔.๑.๕ ดูแลบ่อน้ําในสวนสันติภาพ (Peace Garden) โดยเปลี่ยนถ่ายน้ํา 
    ๒.๔.๑.๖ สนับสนุนรถน้ํา ราดน้ําถนน และ สนามฟุตบอล เพื่อลดฝุ่น 
    ๒.๔.๑.๗ ดําเนินการปลูกต้นกระถินบริเวณแนวคูรอบค่าย จํานวน ๒๕๐ แห่ง 
   ๒.๔.๒ กําจัดขยะ และ สิ่งปฏิกูล 
    ๒.๔.๒.๑ ดําเนินการสูบสิ่งปฏิกูลในค่ายพัก 
    ๒.๔.๒.๒ ดําเนินการสูบน้ําในคูรอบค่ายพัก เพื่อกําจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 
    ๒.๔.๒.๓ ดําเนินการขนย้ายขยะจากพื้นที่ทิ้งในค่ายพักไปทิ้ง 
   ๒.๔.๓ ความปลอดภัย 
    ๒.๔.๓.๑ จัดทาํป้ายจราจร จํากัดความเร็ว ๒๐ กม./ชม. จํานวน ๑๒ แห่ง 
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    ๒.๔.๓.๒ จัดทําแผงกั้นยานพาหนะชนิดเคลื่อนย้ายได้ จํานวน ๒๐ ชุด เพื่อใช้ก้ัน
ยานพาหนะตามจุดต่างๆ และ การรับคณะในโอกาสต่างๆ 
    ๒.๔.๓.๓ จัดทําแผงติดประกาศเตือนชนิดเคลื่อนย้ายได้ จํานวน ๒๐ ชุด เพื่อใช้ก้ัน
ยานพาหนะตามจุดต่างๆ และ การรับคณะในโอกาสต่างๆ 
    ๒.๔.๓.๔ ก่อสร้างถนน และ รั้วลวดหนาม สําหรับพ้ืนที่คา่ยที่ได้รับเพิ่มเติม 
    ๒.๔.๓.๕ ก่อสร้างแนวรั้วกล่องดินระหว่าง ร้อย.ยน.๒ และ มว.รวป. กับ อ่างเก็บน้ํา เพื่อ
ป้องกันละอองน้ํา 
    ๒.๔.๓.๖ ซ่อมแซมกล่องดินภายในคลังกระสุน พร้อม ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณคลัง
กระสุน 
    ๒.๔.๓.๗ ตรวจและซ่อมแซมรั้วลวดหนาม 
    ๒.๔.๓.๘ นํากําลังพลเข้าร่วมการซักซ้อมตามแผนการป้องกันค่ายพัก เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. 
๕๔ 
    ๒.๔.๓.๙ สนบัสนุนรถราดน้ํา และ เตรียมพร้อมถังดับเพลิง ในการซกัซ้อมการป้องกัน
อัคคีภัยในบริเวณค่ายพัก เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๕๔ 
    ๒.๔.๓.๑๐ จดัทําจุดเติมน้ําเร่งด่วน จํานวน ๒ แห่ง สาํหรับให้รถน้ําเข้าเติมน้ําในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ เป็นต้น 
    ๒.๔.๓.๑๑ สนับสนุนกําลังพลเข้านายทหารเวร กกล.ฯ และ เวรตรวจการณ์ประจําจุด
ตรวจการณ์ 
   ๒.๔.๓ ปรับปรงุป้อมลิม่า 
    ๒.๔.๓.๑ ปรับปรุงป้อมลิม่าต่างๆ ให้มคีวามสะอาด ปลอดภัย และ สะดวก 
    ๒.๔.๓.๒ สนับสนุนกระสอบทรายให้กับหน่วยต่างๆ ในการปรบัปรุงป้อมลิม่าต่างๆ 
เพิ่มเติม 
    ๒.๔.๓.๓ ย้ายเตนท์ บริเวณป้อมลิม่า ๘ เพื่อสอดคล้องการเข้าออกของยานพาหนะที่ขับ
ด้านซ้ายมือ พร้อมติดเชือกอุปกรณ์ก้ันยานพาหนะ เพื่อสะดวกในการเปิดปิด 
    ๒.๔.๓.๔ ติดต้ังพัดลมทําความร้อนตามป้อมลิม่าต่างๆ เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้
กําลังพลที่เข้าเวรรักษาการณ์ในช่วงกลางคืน 
  ๒.๕ สร้างความประทับใจใหแ้ขกผู้มาเยือน 
   ๒.๕.๑ สนับสนุนกําลังพลและเครื่องมือในการประดับธง และ ผ้าระบายอาคารในพิธีต่างๆ 
    ๒.๕.๑.๑ กระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และ ประดับตราสัญลักษณ์ ๘๔ 
พรรษา เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๒ การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ ผบ. Sector West เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๓ การต้อนรับ รอง ผบ.กกล. UNAMID เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๔ การต้อนรับ ผบ.กกล. Sector West of UNAMID เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๕ การต้อนรับ Professor Ibrahim Gambari ผูแ้ทนพเิศษประจําภารกิจ 
UNAMID หรือ UNAMID Joint Special Representative (UNAMID JSR - ประธานภารกิจ UNAMID) และ 
คณะ เมื่อวันที ่๒๐ ต.ค. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๖ พิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๗ งานประเพณีลอยกระทง และ งานเลี้ยงของ กกล.ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๔ 
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    ๒.๕.๑.๘ การต้อนรับ นพ. Evans Kofi Nkegbe แพทย์จาก UNAMID - Sector West 
ตรวจให้คําแนะนําการปฏิบัติของ กกล. ในการดําเนินการป้องกันมาลาเรีย และ การปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ ที่
เกี่ยวกับการป้องกันมาลาเรีย เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๙ การต้อนรับ พ.อ. Saeed Akhtar ผู้บังคับทหารช่าง กกล. UNAMID 
(UNAMID Force Engineer) เป็นผู้แทน ผบ.กกล. UNAMID ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ กกล.ฯ ในการ
ดําเนินการป้องกันมาเลเรีย และ การปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๑๐ การต้อนรับ พ.ต.นพ. Mahmoud Ramadan Helmy นายแพทยส์นาม
ประจํา UNAMID (UNAMID Field Medical Officer) ได้สังเกตและประเมินการปฏิบัติของ กกล.ฯ ในการ
ดําเนินการป้องกันมาเลเรีย และ การปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ 
พ.ย. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๑๑ พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ 
๘๔ พรรษา เมือ่วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๔ ดังนี้ 
     ๒.๕.๑.๑๑.๑ จัดสถานที่ ประดับธง แท่นพิธี และ ผ้าระบาย 
     ๒.๕.๑.๑๑.๒ จัดทํากล่องไฟสีน้ําเงิน แสดงตัวเลข ๘๔ และ ตัวเลข 980 
     ๒.๕.๑.๑๑.๓ จัดทําการจุดไฟ แสดงตัวเลข ๘๔ และ ตัวเลข 980 
     ๒.๕.๑.๑๑.๔ จัดทําแนวยืนเข้าแถวของกําลังพล 
    ๒.๕.๑.๑๒ การต้อนรับ Ms. Ingrid Hayden ผอ.สํานักงานปฏิบัติการสันติภาพ บก.
องค์การสหประชาชาติ (Principal Officer, DPKO, UNHQ) และ คณะ มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.
ฯ และ พบปะผู้แทนเมือง  Mukjar พร้อมชมการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลของ ร้อย.ช.ฯ ณ เมือง Mukjar เมื่อวันที ่
๖ ธ.ค. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๑๓ การต้อนรับ น.ท.ชิตพล  ก่อกิจสัมมากุล หน.ฝกร. กกล. Sector West ตรวจ
เยี่ยม และ ประสานงานด้านงานกิจการพลเรือน พร้อม หารือการจัดการอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่/ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และ การก่อสร้างบ้านดิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ หว้งวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธ.ค. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๑๔ การต้อนรับ Mr. Musse Id หน.ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟ ู Sector West 
หารือการจัดการอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การก่อสร้างบ้านดิน ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๑๕ การต้อนรับ Mr. Abdi Hersi หน.การบริหารจัดการพื้นที่ (Sector 
Administrative Officer - SAO) ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการค่ายพัก การล้อมรั้ว การทิ้งขยะ และ การขุด
เจาะบ่อน้ําบาดาล เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๔ 
    ๒.๕.๑.๑๖ พิธีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๔ - ๑ ม.ค. ๕๕ 
    ๒.๕.๑.๑๗ สวดมนต์ไหว้พระในทุกวันพระ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา 
   ๒.๕.๒ การเตรียมการต้อนรับ Professor Ibrahim Gambari ผู้แทนพิเศษประจําภารกิจ 
UNAMID หรือ UNAMID Joint Special Representative (UNAMID JSR - ประธานภารกิจ UNAMID) และ 
คณะ เมื่อวันที ่๒๐ ต.ค. ๕๔ 
    ๒.๕.๒.๑ ดําเนินการก่อสร้างห้องน้ําช่ัวคราว จํานวน ๑๐ แห่ง สําหรบัการต้อนรับคณะ
ต่างๆ ในการตรวจเยี่ยมค่ายพัก 
    ๒.๕.๒.๒ ดําเนินการปรับปรุงถนนจากค่ายพัก - เมือง Mukjar เพื่อความสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย 
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    ๒.๕.๒.๓ ปรับปรุงสนามบิน 
    ๒.๕.๒.๔ ติดต้ังแผงกั้นยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกค่ายพัก 
    ๒.๕.๒.๕ จัดทาํแท่นสําหรับการประกอบพิธีต่างๆ 
    ๒.๕.๒.๖ จัดทาํฝึกสาธิตการลงทางดิ่งให้กับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของ UNAMID 
    ๒.๕.๒.๗ จัดทําป้ายนิทรรศการแสดงผลงาน ร้อย.ช.ฯ เรื่อง “This Camp Is Our 
Home - We Are UNAMID” บริเวณจุดต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม 
    ๒.๕.๒.๘ จัดทําป้ายนิทรรศการแสดงผลงาน ร้อย.ช.ฯ เรื่อง “A UNAMID Project - 
Water for Life and Peace” บริเวณจุดเจาะบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่เมือง Mukjar 
  ๒.๖ เสรมิสร้างอํานวยความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ 
   ๒.๖.๑ สนับสนุนการจัดทําอุปกรณ์และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ สําหรับผู้บังคับบัญชา 
ได้แก่ 
    ๒.๑๖.๑ จัดทาํฐานตั้งพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
    ๒.๑๖.๒ จัดทาํฐานรองโต๊ะหมู่ 
    ๒.๑๖.๓ จัดทาํที่แขวนกระบี่และสายสะพาย 
    ๒.๑๖.๔ จัดสถานที่สําหรับรบัรองแขกของ กกล.ฯ 
    ๒.๑๖.๕ ติดต้ังหน้าต่างเพิ่มเติม 
    ๒.๑๖.๖ ปรับปรุงเตียงนอน 
    ๒.๑๖.๗ ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
    ๒.๑๖.๘ จัดทาํจุดประดับธงประจําอาคารสํานักงาน 
    ๒.๑๑.๒ ดําเนนิการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหอ้งประชุม, บก.มว.ส., สํานกังาน บก.กกล.ฯ 
และ บ้านพัก ผบ.กกล.ฯ 
    ๒.๒๑.๑ ดูแลบ่อน้ําในสวนสันติภาพ (Peace Garden) โดยการขัดล้าง และ เปลี่ยนถา่ย
น้ํา 
   ๒.๖.๒ ปรับปรงุสถานที่ และ ยุทโธปกรณ์ 
    ๒.๖.๒.๑ จัดทาํห้องห้องอัดเสียง ฝกร.ฯ โดยการดัดแปลงตู้ขนส่งสิ้นค้า (Container) 
    ๒.๖.๒.๒ จัดทาํสํานักงานจ่า กกล.ฯ และ คลังเก็บสิ่งอุปกรณ์ กกล.ฯ โดยการดัดแปลงตู้
ขนส่งสิ้นค้า (Container) พรอ้ม จัดทําป้าย 
    ๒.๖.๒.๓ จัดทาํคลังอาวุธ จํานวน ๑ คลัง สนับสนุนให้กับ มว.รวป. 
    ๒.๖.๒.๔ จัดทาํฉากหลังสําหรับต้ังโต๊ะหมู่บูชา ในพิธีการสวดมนต์ไหว้พระของ กกล.ฯ 
    ๒.๖.๒.๕ รื้อผนังกั้นห้องในสํานักงาน ฝยก.ฯ และ ในสํานกังาน ฝกพ.ฯ/ฝกบ.ฯ 
    ๒.๖.๒.๖ จัดทาํบันไดขึ้นลงยานเกราะล้อยาง วี - ๑๕๐ จํานวน ๔ ชุด 
    ๒.๖.๒.๗ จัดทาํบันไดขึ้นลง รยบ. ๒ ๑/๒ ตัน จํานวน ๑๐ ชุด 
   ๒.๖.๓ ระบบสาธารณูปโภค 
    ๒.๖.๓.๑ ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในค่ายพัก ได้แก่ ระบบไฟฟ้า และ น้ําประปา 
พร้อมซ่อมบํารงุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา 
    ๒.๖.๓.๒ ปรับลดอัตราการไหลของก๊อกน้ําตามจุดต่างๆ เพื่อลดการใช้น้ําภายในค่ายพัก 
    ๒.๖.๓.๓ จัดรถน้ํา ๑ คัน รบัน้ําจากบ่อน้ําบาดาลภายในค่ายพัก จํานวน ๔ เที่ยว รวม
จํานวน ๒๔,๐๐๐ ลิตร เพื่อลดการซื้อน้ําจากภาคเอกชนนอกค่ายพัก 
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    ๒.๖.๓.๔ ปรนนิบัติบํารุงเครื่องปรับอากาศในสํานักงาน และ ห้องพักกําลังพล 
   ๒.๖.๔ ระบบบําบัดน้ําเสีย 
    ๒.๖.๔.๑ จัดทําอ่างเก็บน้ํา เพื่อหมุนเวียนน้ําที่ใช้แล้ว ให้เกิดประโยชน์ และ เพื่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อม ปรบัภูมิทัศน์ ติดต้ังน้ําพุ สูบน้ําจากบ่อน้ําบาดาล และ ติดต้ังแผงกั้นยานพาหนะตาม
แนวถนนบริเวณอ่างเก็บน้ํา 
    ๒.๖.๔.๒ ดําเนินการขุดอ่างเก็บน้ําเพิ่มเติม เพื่อรองรับน้ําเสียภายในค่ายพักเพิ่มเติม 
    ๒.๖.๔.๓ สํารวจรางระบายน้ําเปิด และ สนับสนุนการก่อสร้างรางระบายน้ําปิดร่วมกับ 
UNAMID พร้อม สนับสนุนการติดต้ังถังบําบัดน้ําเสีย และ การซ่อมบํารุงเครื่องบําบัดน้ําเสียให้กับเจ้าหน้าที่
ซ่อมบํารุงจาก UNAMID 
  ๒.๗ การเจาะน้ําบาดาล และ ช่วยเหลือประชาชน 
   ๒.๗.๑ สํารวจ และ เตรียมการซ่อมบ่อน้ําบาดาล จํานวน ๓ แห่ง ภายในค่ายพัก ณ เมือง 
Mukjar 
   ๒.๗.๒ ซ่อมบ่อน้ําบาดาล จํานวน ๒ แห่ง ภายในค่ายพัก ณ เมือง Mukjar 
   ๒.๗.๓ ซ่อมบ่อน้ําบาดาล จํานวน ๑ แห่ง ให้กับ UNAMID 
   ๒.๗.๔ สํารวจ และ เตรียมการซ่อมบ่อน้ําบาดาล จํานวน ๒ แห่ง ในพื้นที่เมือง Mukjar 
   ๒.๗.๕ ก่อสร้างเส้นทางชั่วคราว จํานวน ๑ แห่ง เพื่อเตรียมการสําหรับการเจาะบ่อน้ําบาดาล
ในพื้นที่เมือง Mukjar 
   ๒.๗.๖ ดําเนินการเจาะบ่อน้ําบาดาล จํานวน ๑ แห่ง ในพืน้ที่เมือง Mukjar 
   ๒.๗.๗ จัด พ.ท.รุ่ง  ประชาธนานุกิจ ผบ.ร้อย.ช.ฯ บรรยายเรื่องขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่
เมือง Mukjar ให้กับคณะต่างๆ ทีม่าตรวจเยี่ยม กกล.ฯ 
  ๒.๘ สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
   ๒.๘.๑ สนับสนุนรถบรรทุกประกอบเครื่องยก พร้อม พลประจํา ในการขนย้าย สป. จากเมือง 
Garsila มายังค่ายพักเมือง Mukjar 
   ๒.๘.๒ สนับสนุน รยบ. ๑๐ ตัน เทท้าย ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างให้กับ UNAMID ในการ
ก่อสร้างที่พักเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ UNAMID 
   ๒.๘.๓ สนับสนุนรถบรรทุกประกอบเครื่องยก พร้อม พลประจํา ในการย้ายเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
และ การติดต้ังถังน้ําให้กับประชาชนในเมือง Mukjar 
  ๒.๙ งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๒.๙.๑ ปรนนบัิติบํารุง และ ซ่อมแซม ยุทโธปกรณ์ในความรับผิดชอบ เพื่อให้พร้อมใช้งาน 
และ รับการตรวจ COE 
   ๒.๙.๒ การเตรยีมความพร้อม 
    ๒.๙.๒.๑ สํารวจ สป. ต่างๆ ในตู้ขนส่ง (Container) 
    ๒.๙.๒.๒ จัดระเบียบสิ่งอุปกรณ์ในตู้ขนส่งสนิค้า (Container) ของ ร้อย.ช.ฯ 
    ๒.๙.๒.๓ ขนยา้ยวัสดุลูกรัง เพื่อใช้สําหรับการซ่อมแซมถนน และ สนามบิน 
   ๒.๙.๓ ปรับปรงุสถานที่ และ สิ่งอํานวยความสะดวกของ ร้อย.ช.ฯ 
    ๒.๙.๓.๑ ก่อสร้างโรงซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง ร้อย.ช.ฯ ทดแทนโรงซอ่ม
เดิม 
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    ๒.๙.๓.๒ จัดทําคลังอาวุธ คลังกระสุน และ คลังอื่นๆ ของ ร้อย.ช.ฯ ทดแทนของเดิม 
และ เพิ่มเติม 
    ๒.๙.๓.๓ จัดทาํห้องพักผ่อน จํานวน ๑ แห่ง 
    ๒.๙.๓.๔ จัดทาํช้ันวางรองเท้าให้กับกําลังพล ร้อย.ช.ฯ 
    ๒.๙.๓.๕ ปิดช่องว่างใต้อาคารที่พัก ร้อย.ช.ฯ 
    ๒.๙.๓.๖ จัดทาํแปลงปลูกพืชผักสวนครัว 
    ๒.๙.๓.๗ ทําความสะอาด และ จัดระเบียบห้องพัก 
    ๒.๙.๓.๘ ดูแลเขตสุขาภิบาลในความรับผิดชอบ 
   ๒.๙.๔ ดูแลรับผิดชอบร้านค้าของ กกล.ฯ 
 ๓. ร้อย.ช.ฯ ร่วมกิจกรรมของ กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร ์ผลัดที ่๒ ดังนี ้
  ๓.๑ กระทําสตัย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และ ประดับตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๔ 
ก.ย. ๕๔ 
  ๓.๒ จัดกําลังพลเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๕๔ 
  ๓.๓ สนับสนนุกําลังพล และ เครื่องมือช่าง ในการถ่ายภาพแสดงความพร้อมของ กกล.ฯ ในด้าน
กําลังพล ยุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ 
  ๓.๔ การรับการตรวจจากคณะตรวจ COE จาก UNAMID เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ 
  ๓.๕ จัดกําลังพลร่วมงานประเพณีลอยกระทง และ งานเลี้ยงของ กกล.ฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๔ 
  ๓.๖ จัดกําลังพลเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗ รอบ 
๘๔ พรรษา เมือ่วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๔ ดังนี้ 
   ๓.๖.๑ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ กล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 
   ๓.๖.๒ พิธีเปิดโครงการสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
   ๓.๖.๓ พิธีโยนลูกบอลอีเอ็มบําบัดน้ําเสียในอ่างเก็บน้ํา 
   ๓.๖.๔ พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระพรชัยมงคล 
  ๓.๗ การแข่งขนักีฬาภายในระหว่างวันที่ ๑๖ พ.ย. - ๓๑ ธ.ค. ๕๔ 
  ๓.๘ จัดกําลังพลร่วมพิธีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๔ - ๑ ม.ค. ๕๕ 
  ๓.๙ สวดมนต์ไหว้พระในทุกวันพระ ๑๔ ค่ํา หรือ ๑๕ ค่ํา 
 โดยสรุป ร้อย.ช.ฯ สามารถปฏิบัติงานช่างสนับสนุน กกล.ฯ และ หน่วยงานอื่นๆ ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 
เป็นอย่างดี 
 
แผนการดาํเนนิการต่อไปของ ร้อย.ช.ฯ 
 ร้อย.ช.ฯ ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานในต่อไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในขั้นที่ ๓ ที่ค้างอยู่ และ เพิ่มเติม
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม มงีานที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. การพัฒนาค่ายพัก 
  ๒.๑ การก่อสรา้งห้องน้ําเพิ่มเติม 
  ๒.๒ การก่อสรา้งรั้ว และ กลอ่งดิน 
  ๒.๓ การก่อสรา้งอาคารที่พักเพิ่มเติม 
 ๓. สร้างความประทับใจใหแ้ขกผู้มาเยือน 
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 ๔. เสริมสร้างอํานวยความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ 
 ๕. การเจาะน้ําบาดาล และ ช่วยเหลือประชาชน 
 ๖. สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ 
 ๗. งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
นโยบายของ ร้อย.ช.ฯ 
 ในการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ ที่ผ่านมา และ ที่จะดําเนินการดําเนินการต่อไป ร้อย.ช.ฯ ได้พิจารณา
จัดทํานโยบายของ ร้อย.ช.ฯ เพื่อให้มีความพร้อมด้านกําลังพล เครื่องมือช่าง และ องค์ความรู้ (ระบบการ
บริหารจัดการ) สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ กกล.ฯ และ 
UNAMID โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ และ จัดทํานโยบาย ที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. การวิเคราะห์ในขั้นต้น 
  ๑.๑ มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
  ๑.๒ มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
 ๒. ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความโดดเด่น พัฒนาโดยการต่อยอดจุดเด่น ลดจุดอ่อนให้น้อยลง เพิ่ม
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และ ปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับกําลังพล 
 ๓. กลยุทธ์ 
  ๓.๑ ต่อยอดจุดเด่น 
   ๓.๑.๑ ดํารงขีดความสามารถด้านงานช่าง ด้วยการจัดหน่วย และ มอบงานให้ตรง
ความสามารถ 
   ๓.๑.๒ สนองตอบต่อความต้องการด้านงานช่างด้วยการให้ข้อเสนอแนะ และ นําไปปฏิบัติ 
   ๓.๑.๓ กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ 
   ๓.๑.๔ กําหนดความเร่งด่วน และ ความสําคัญของงาน เพื่อบริหารทรัพยากรในทศิทางที่
ตอบสนองความสําเร็จของภารกิจ 
   ๓.๑.๕ ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ UNAMID ให้มากขึ้น เพื่อผลงานที่ดี และ ได้รับการ
ยอมรับ 
   ๓.๑.๖ เพิ่มสวัสดิการด้านต่างๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และ มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ ลดจุดอ่อน 
   ๓.๒.๑ อบรมภาษาอังกฤษ และ ภาษาอารบิค 
   ๓.๒.๒ เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม และ ประหยัด 
   ๓.๒.๓ พัฒนากําลังพลให้มีระเบียบวินัย และ ความสามคัคี 
   ๓.๒.๔ นําหลกัการ ๕ ส. มาประยุกต์ใช้ โดยเน้นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี โดยการสร้าง
แบบอย่าง และ ปฏิบัติซ้ํา 
   ๓.๒.๕ จัดเวชกรรมป้องกันในที่พัก และ ทีท่ํางาน 
   ๓.๒.๖ ส่งเสรมิการออกกําลังกายให้กับกําลังพลอย่างเพียงพอ และ ต่อเนื่อง 
  ๓.๓ เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
   ๓.๓.๑ เพลงประจําหน่วย 
   ๓.๓.๒ การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ ์
   ๓.๓.๓ บุคลิก และ ลกัษณะทหาร 
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   ๓.๓.๔ การรายงานผลงานไปยังหน่วยเหนือ และ หน่วยต้นสังกัด 
   ๓.๓.๕ การนําเสนอผ่านสื่อของหน่วยในโอกาสต่างๆ 
   ๓.๓.๖ การนําเสนอผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตด้วยภาษาอังกฤษ 
  ๓.๔ ปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับกําลังพล 
   ๓.๔.๑ ความงามสง่าของหน่วย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข หรือ ทําให้ ร้อย.ช.ฯ เสื่อมเสีย 
   ๓.๔.๒ การสรา้งความปลอดภัยในการทํางาน มากกว่า หวังผลสําเร็จของงานเพียงอย่างเดียว 
   ๓.๔.๓ การเปน็หน่วย ร้อย.ช.ฯ ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ ค่านิยม ที่สูง  
   ๓.๔.๔ การยอมรับการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และ ฝกึฝน เพือ่พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๔. ดัชนีช้ีวัด (ISA - Integrity, Safety and Achievement) 
  ๔.๑ ความสง่างามของหน่วย (Integrity) 
  ๔.๒ ความปลอดภัยในการทํางาน (Safety) 
  ๔.๓ ความสําเร็จของงาน (Achievement) 
 ๕. คําขวัญของหน่วย “วินัย ปลอดภัย สําเร็จ” หรือ “Integrity Safety Achievement” และ Motto 
“Engineer Can Do” 
 ๖. วิสัยทัศน ์ คือ “กองร้อยทหารช่างชั้นนําของโลก” “A World Class Engineer Company” 
ความหมาย คือ การยกระดับมาตรฐานความประพฤติ การปฏิบัติงาน ระบบการบริหารงาน ให้อยู่ในระดับ
สากล เป็นทีย่อมรับในเวทนีานาชาติ ทั้งนี้ ต้องการให้กําลังมีความตระหนักถึงความสําคัญในการก้าวทันโลก 
และ ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในเวทีนานาชาติ เมื่อกําลังพลกลบัไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยปกติ สามารถ
นําความรู้ และ ประสบการณ ์ไปปรับใช้พัฒนาหน่วยทหารช่างให้ก้าวหน้า และ มีมาตรฐานมากขึ้นอีก 
 
การปฏิบัติตามนโยบายของ ร้อย.ช.ฯ 
 จากนโยบายของ ร้อย.ช.ฯ ได้นํากลยุทธ์ และ ดัชนีช้ีวัด ไปสู่การปฏิบัติในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และ 
ต่อเนื่อง โดยความริเริ่มของ ร้อย.ช.ฯ ที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. กลยุทธ์ 
  ๑.๑ ต่อยอดจุดเด่น 
   ๑.๑.๑ ร้อย.ช.ฯ ฝึกนายทหารให้มคีวามรู้ภาษาอังกฤษ โดยการมอบหมายงานเป็น
ภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากน้อยไปหามาก ในขณะนี้ นายทหารสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานเป็น
ภาษาอังกฤษได้แล้ว ในขั้นต่อไป คือ การโต้ตอบทางวิทยุเป็นภาษาอังกฤษ 
   ๑.๑.๒ ร้อย.ช.ฯ ได้ดําเนินการอบรม และ สง่เสริมให้กําลังพลของ ร้อย.ช.ฯ ใช้ภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงาน และ สื่อสารทางวิทยุ เช่น 
    - Echo zero one, this is echo zero three, message, over. 
    - This is echo zero one, over. 
    - This is echo zero three, (messages), over. 
    - This is echo zero one, roger/wilco, out. 
   ๑.๑.๓ ร้อย.ช.ฯ ได้จัดทําบทเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ พัฒนาหน่วย มี
รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
    ๑.๑.๓.๑ จัดทาํบทเรียน รวมจํานวน ๓ เรื่อง ประกอบด้วย 
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     ๑.๑.๓.๑.๑ บทเรียนการต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษประจําภารกิจ UNAMID 
(UNAMID JSR) 
     ๑.๑.๓.๑.๒ บทเรียนการตรวจ COE ครั้งที่ ๑ 
     ๑.๑.๓.๑.๓ บทเรียนการปฏิบัติงานในห้วงแรก 
    ๑.๑.๓.๒ มีบทเรียนที่ได้รับที่สําคัญ ดังนี ้
     ๑.๑.๓.๒.๑ การปฏิบัติงานในระดับนานาชาติมีลักษณะต้องการความร่วมมือสูง 
การสื่อสารภาษากลาง และ การบรรลุวัตถุประสงค์การนําเสนอ 
     ๑.๑.๓.๒.๒ หลักวิชาการต่างๆ ตามมาตรฐานสากล สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ 
และ เป็นที่ยอมรับ 
     ๑.๑.๓.๒.๓ การบริหารทรัพยากร และ เวลา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง 
     ๑.๑.๓.๒.๔ การเตรียมการ เป็นอย่างดี ย่อมเป็นหลักประกันความสําเร็จ 
    ๑.๑.๓.๓ มีข้อเสนอแนะที่สําคัญ ดังนี ้
     ๑.๑.๓.๓.๑ กําลังพลควรมีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ และ วัฒนธรรมการทาํงาน 
     ๑.๑.๓.๓.๒ การรับรู้สถานการณ์ร่วมกัน และ นําหลักวิชาการมาใช้มากขึ้น 
     ๑.๑.๓.๓.๓ กําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินการชัดเจน และ รักษาวัตถุประสงค์ไว้ 
     ๑.๑.๓.๓.๔ การคิดงานควรให้คอบคลุม กําหนดความสําคัญของงาน และ แบ่งสัน
ทรัพยากรตามส่วนงาน 
     ๑.๑.๓.๓.๕ ต้องกําหนดจุดตกลงใจ และ เอกภาพการบังคับบัญชา 
   ๑.๑.๔ ร้อย.ช.ฯ ได้จัดทําข้อมูลเสนอแนะ กกล.ฯ ในด้านต่างๆ ตามมุมมองทางการช่าง ดังนี้ 
    ๑.๑.๔.๑ การประหยัดน้ําในค่ายพัก ณ เมอืง Mukjar 
    ๑.๑.๔.๒ การการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลนอกพื้นที่ปฏิบัติการเมือง Mukjar 
   ๑.๑.๕ ร้อย.ช.ฯ ได้ดําเนินการเตรียมช่างตัดผม และ อุปกรณ์ ซึ่งได้ดําเนินการตัดผม (ทรงตาม
ระเบียบ ทบ.) ให้กับกําลังพล ร้อย.ช.ฯ จํานวน ๑๒๔ นาย ดังนี้ 
    ๑.๑.๕.๑ ห้วงที่ ๑ วันที ่๑ - ๔ ต.ค. ๕๔ 
    ๑.๑.๕.๒ ห้วงที่ ๒ วันที ่๒๘ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๕๔ 
    ๑.๑.๕.๓ ห้วงที่ ๓ วันที ่๑ - ๕ ธ.ค. ๕๔ 
 ๒. ลดจุดอ่อน 
  ๒.๑ ร้อย.ช.ฯ ได้จัดสัปดาห์ทหาร (Military Week) โดยฝึกทบทวนวินัย และ ลักษณะทหาร ในช่วง
เช้า เพื่อปลูกจิตสํานึกด้านวินัย ความอดทน และ ความสามัคคี ให้กับกําลังพล ร้อย.ช.ฯ พร้อมฝึกการใช้คําสั่ง
ทหารภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย โดยจัดในระหว่างวันที่ ๒๙ ต.ค. - ๑๔ พ.ย. ๕๔ 
  ๒.๒ ร้อย.ช.ฯ อบรมภาษาอารบิคให้กับกําลงัพลในทุกวัน 
  ๒.๓ ร้อย.ช.ฯ ได้นําโครงการ ๕ ส. มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย สะสาง สะอาด สะดวก 
สุขลักษณะ และ เสริมสร้างลักษณะนิสัย โดยได้เน้นที่ ส. สุดท้าย คือ เสริมสร้างลักษณะนิสัย โดยปฏิบัติเป็น
ประจํา เป็นขัน้ตอน ทุกวัน เพื่อให้เกิดเป็นนิสัย ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนถาวร ทั้งนี้ได้กําหนดขั้นการ
ปฏิบัติงานในทุกวันอย่างแน่นอน พร้อม เนน้ย้ําให้นายทหารเป็นแบบอย่างที่ดี และ กํากับการปฏิบัติของกําลัง
พลอย่างสม่ําเสมอ 
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  ๒.๔ เสรมิสร้างเวชกรรมป้องกัน โดยการออกกําลังกายในทุกเช้า โดยการทําท่ากายบริหาร ๗ ท่า 
ท่าละ ๑๐ ยก และ ว่ิงระยะทางประมาณ ๑ กม. พร้อม รอ้งเพลงมาร์ชทหารช่าง และ เพลงตื่นเถิดไทย 
  ๒.๕ ร้อย.ช.ฯ ได้ให้กําลังพลของ ร้อย.ช.ฯ ดําเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อศึกษาแนวโน้ม และ 
ป้องกันกําลังพลจากความเจ็บป่วย โดยการวัดส่วนสูง น้ําหนัก ความดันโลหิต ชีพจร และ พบปะแพทย์ ในห้วง
วันที่ ๒๘ ต.ค. - ๑ พ.ย. ๕๔ มีผลการตรวจ ดังนี้ 
   ๒.๕.๑ อ้วน     จํานวน ๓๙ นาย 
   ๒.๕.๒ ภูมิแพ้     จํานวน   ๗ นาย 
   ๒.๕.๓ ความดันโลหิตสูง   จํานวน ๑๒ นาย 
   ๒.๕.๔ ไขมันในเลือดสูง   จํานวน   ๕ นาย 
   ๒.๕.๕ ภาวะกรดไหลย้อน   จํานวน   ๑ นาย 
   ๒.๕.๖ แผลในกระเพาะอาหาร  จํานวน   ๔ นาย 
   ๒.๕.๗ ไซนสัอักเสบ    จํานวน   ๑ นาย 
   ๒.๕.๘ หัวใจเต้นผิดจังหวะ   จํานวน   ๑ นาย 
   ๒.๕.๙ ต้อลม     จํานวน   ๑ นาย 
   ๒.๕.๑๐ เก๊าท ์     จํานวน   ๑ นาย 
 ๓. เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
  ๓.๑ ร้อย.ช.ฯ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์หน่วย และ ผลการปฏิบัติงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ 
www.980thaidarfur.com 
  ๓.๒ ร้อย.ช.ฯ ได้จัดทํามัลติมีเดีย (Multimedia) สรุปผลการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ ในห้วง ๒ 
เดือนแรก ซึ่ง ร้อย.ช.ฯ ได้ปฏิบัติงานในขั้นที่ ๒ เรียบร้อยแล้ว ร้อย.ช.ฯ จะดําเนินการเผยแพรม่ัลติมีเดีย
ดังกล่าวตามส่ือต่างๆ ต่อไป 
  ๓.๓ ร้อย.ช.ฯ ได้เตรียมการนําเสนอผลงานของ ร้อย.ช.ฯ เป็นภาษาอังกฤษ โดยจะนําเสนอใน
เว็บไซต์ต่างๆ จํานวน ๖ เรื่อง ดังนี้ 
   ๓.๓.๑ Introduction to the Engineer Company 
   ๓.๓.๒ Underground Water Borehole in Mukjar Town 
   ๓.๓.๓ Our Home in Mukjar Team Site 
   ๓.๓.๔ Malaria Prevention and Engineer Company Work 
   ๓.๓.๕ Engineer Company Policy 
   ๓.๓.๖ Engineer Company Following His Majestic Mankind 
 ๔. ปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับกําลังพล 
  ๔.๑ กําหนดนโยบายให้กําลังพลมีระเบียบวินัย มีเกียรติศกัดิ์ศรีในการเป็นทหารอาชีพ มีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในระหว่างการรวมแถวได้ตรวจการแต่งกาย พร้อม
แทรกการฝึกระเบียบวินัย การเสริมสร้างคณุธรรม ความอดทนอดกลั้น และ ความสามัคค ี
  ๔.๒ เสรมิสร้างคุณธรรมและอุดมการณ์รักชาติ ในทุกวันดังนี้ 
   ๔.๒.๑ เวลา ๐๕๑๕ ให้ปฏิญาณ “ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้ ...” 
   ๔.๒.๒ เวลา ๐๘๐๐ เคารพธงชาติ และ สวดมนต์ 
   ๔.๒.๓ เวลา ๑๙๓๐ ทําสมาธิ, สวดมนต์, ปฏิญาณ “ชาติของเราเป็นไทยอยู่ได้ ...”, ร้องเพลง
ชาติ และ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 
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  ๔.๓ ร้อย.ช.ฯ ได้จัดสัปดาห์ศาสนาพุทธ (Buddhism Week) โดยได้พิจารณาเห็นว่า กําลังพลได้
ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ห่างไกลจากบ้านมาเป็นเวลานานพอสมควร ควรได้นําหลักธรรมคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ทําความเข้าใจที่ถูกต้องของการทําความดี ละความชั่ว และ ทํา
จิตใจใหส้ะอาด ปราศจากอบายมุข ดังนี้ 
   ๔.๓.๑ ห้วงที่ ๑ วันที่ ๑๔ - ๑๗ พ.ย. ๕๔ เวลา ๒๐๐๐ - ๒๑๐๐ 
   ๔.๓.๒ ห้วงที่ ๒ วันที่ ๑๒ - ๑๕ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๒๐๓๐ - ๒๑๓๐ 
 ๒. ดัชนีช้ีวัด 
  ๒.๑ ร้อย.ช.ฯ ได้จัดทําโครงการมาตรฐานทหารช่าง ต้องสง่างาม และ ปลอดภัย (Engineer 
Standard - Integrity and Safety) โดยกําหนดการสร้างสถิติด้านเวลาร่วมกัน ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑ ความสง่างาม คือ จํานวนวันต่อเนื่อง ซึ่งไม่มีกําลังพลของ ร้อย.ช.ฯ ทําให้เสื่อมเสีย
เกียรติ และ ความมีศักด์ิศรีของเหล่า ช. และ ร้อย.ช.ฯ หากมีกําลังพลทําผิดร้ายแรงอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติ หรือ เสือ่มเสียความมีศักด์ิศรีของ เหล่า ช. และ ร้อย.ช.ฯ จํานวนวันต่อเนื่องจะต้องเริ่มต้นใหม่ 
   ๒.๑.๒ ความปลอดภัย คือ จํานวนชั่วโมงต่อเนื่องของแต่ละนายรวมกัน ซึ่งไม่มีกําลงัพลของ 
ร้อย.ช.ฯ เกิดอุบัติเหตุในการทํางานจนต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.ระดับ ๑ หากมีกําลังพลเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทํางานจนต้องเข้ารับการรักษาใน รพ.ระดับ ๑ จํานวนชั่วโมงต่อเนื่องของแต่ละนายรวมกันจะต้องเริ่มต้นใหม ่
  ๒.๒ ร้อย.ช.ฯ ได้กําหนดใหม้ีวิศวกรด้านความปลอดภัยในการทํางาน (Safety Engineer) ประจํา 
ร้อย.ช.ฯ จํานวน ๑ นาย คือ ร.ท.ปณิธาน  ฐิตสาโร มีหน้าที่ในการตรวจ และ ประเมินการปฏิบัติงานของกําลัง
พลใน ร้อย.ช.ฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงาน สามารถสั่งหยุดงานได้เมื่อเห็นว่าไม่
ปลอดภัย รายงานตรง ผบ.ร้อย.ช.ฯ 
 
สรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายของ ร้อย.ช.ฯ 
 ร้อย.ช.ฯ สามารถนํานโยบายของ ร้อย.ช.ฯ ที่ได้จัดทําไว้ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถสรุป
ภาพรวมการปฏิบัติตามนโยบายของ ร้อย.ช.ฯ ได้ดังนี้ 
 ๑. สิ่งที่ดําเนินการแล้ว ร้อย.ช.ฯ ได้นํานโยบายที่ได้กําหนดไว้ ไปดําเนินการแล้วเป็นสว่นใหญ่ ซึ่งต้องการ
ความต่อเนื่อง นโยบายส่วนใหญ่ได้รับการสนองตอบดี มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการบ้าง 
 ๒. สิ่งที่ยังไม่ได้ดําเนินการ คือ การสร้างการยอมรับการปรับเปลี่ยน เรียนรู้ และ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาทั่วไปของระบบข้าราชการไทย แต่อยา่งไรก็ตาม ถือว่าเป็นความท้าทายของ 
ร้อย.ช.ฯ ในการพัฒนากําลังพล 
 ๓. ความก้าวหน้าของการดําเนินการ ยังเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้ 
 ๔. การดําเนินการใดที่ดําเนินการแล้ว ต้องยังคงอยู่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เกิดเป็นลักษณะนิสัย ส่วนที่
ยังไม่ได้ดําเนินการ จะดําเนินการต่อไป 
 
การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ 
 ในห้วง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔ ระหว่างที่ ร้อย.ช.ฯ ปฏิบัติงานในพื้นที่เมือง Mukjar ได้มีคณะเจ้าหน้าที่ UN และ 
UNAMID ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.ฯ อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งของคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ ทั้งโดยตรง และ ในภาพรวม มีรายละเอียดที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 ๑. Professor Ibrahim Gambari ผูแ้ทนพิเศษประจําภารกิจ UNAMID หรือ UNAMID Joint Special 
Representative (UNAMID JSR - ประธานภารกิจ UNAMID) และ คณะ เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๕๔ 
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 ๒. นพ. Evans Kofi Nkegbe แพทย์จาก UNAMID - Sector West ตรวจให้คําแนะนําการปฏิบัติของ 
กกล. ในการดาํเนินการป้องกันมาลาเรีย และ การปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ ที่เกี่ยวกับการป้องกันมาลาเรีย เมื่อ
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๔ 
 ๓. พ.อ. Saeed Akhtar ผู้บังคับทหารช่าง กกล. UNAMID (UNAMID Force Engineer) เป็นผู้แทน ผบ.
กกล. UNAMID ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ กกล.ฯ ในการดําเนินการป้องกันมาเลเรีย และ การปฏิบัติงานของ 
ร้อย.ช.ฯ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๕๔ 
 ๔. พ.ต.นพ. Mahmoud Ramadan Helmy นายแพทย์สนามประจํา UNAMID (UNAMID Field 
Medical Officer) ได้สังเกตและประเมินการปฏิบัติของ กกล.ฯ ในการดําเนินการป้องกันมาเลเรีย และ การ
ปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ ในสว่นที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พ.ย. ๕๔ 
 ๕. Ms. Ingrid Hayden ผอ.สํานักงานปฏิบัติการสันติภาพ บก.องค์การสหประชาชาติ (Principal 
Officer, DPKO, UNHQ) และ คณะ มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.ฯ และ พบปะผู้แทนเมือง  Mukjar 
พร้อมชมการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลของ ร้อย.ช.ฯ ณ เมือง Mukjar เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๕๔ 
 ๖. น.ท.ชิตพล  ก่อกิจสัมมากุล หน.ฝกร. กกล. Sector West ตรวจเย่ียม และ ประสานงานด้านงาน
กิจการพลเรือน พร้อม หารือการจัดการอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การ
ก่อสร้างบ้านดิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ หว้งวันที่ ๑๑ - ๑๕ ธ.ค. ๕๔ 
 ๗. Mr. Musse Id หน.ด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟู Sector West หารือการจัดการอบรมด้านเกษตร
ทฤษฎีใหม่/ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การก่อสร้างบ้านดิน ให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. 
๕๔ 
 ๘. Mr. Abdi Hersi หน.การบริหารจัดการพื้นที่ (Sector Administrative Officer - SAO) ตรวจเยี่ยม
การบริหารจัดการค่ายพัก การล้อมรั้ว การทิ้งขยะ และ การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๕๔ 
 ในภาพรวม คณะต่างๆ แสดงความชื่นชมที่ค่ายพักมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อม และ ภูมิทัศน์สวยงาม 
เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งถือว่าเป็นค่ายที่ดีที่สุด เป็นแบบอย่างให้ค่ายอ่ืนๆ ของ UNAMID นําไปปฏิบัติได้ ซึ่ง
ผลเป็นผลการปฏิบัติงานที่จริงจัง และ ทุ่มเท ของ ร้อย.ช.ฯ รวมทั้งการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล และ การก่อสร้าง
บ้านดิน ซึ่ง รอ้ย.ช.ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และ ประชาชนในพื้นที่ จนมผีลงานเป็นที่ช่ืน
ชมของทุกฝ่าย 
 
ผลการรับตรวจ COE ของ ร้อย.ช.ฯ 
 ร้อย.ช.ฯ ได้นํายุทโธปกรณ์ และ เครื่องมอืช่าง พร้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจ COE เมือ่วันที่ 
๒๖ ต.ค. ๕๔ ซึ่ง Mr. Ganesh Bista หน.คณะตรวจ COE ของ UNAMID ได้ชมเชย ร้อย.ช.ฯ ในการรับตรวจ 
COE เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๕๔ ว่า เครื่องมือช่าง ยุทโธปกรณ์ และ สิ่งอํานวยความสะดวก ในส่วนที่ ร้อย.ช.ฯ 
รับผิดชอบ ผ่านการตรวจทุกรายการ ได้รับคําชมเชยจากคณะตรวจว่า “ดีเยี่ยม” หรือ “Excellent” ซึ่ง 
ร้อย.ช.ฯ ได้เตรียมการ ดูแลปรนนิบัติบํารุง ซ่อมบํารุง และ นําการตรวจเป็นอย่างดีเยี่ยม และคณะกรรมการ
ตรวจ COE ได้สรุปว่า จากผลการตรวจนี้ ทําให้ประเทศไทยได้รับค่าตอบแทนเต็มจํานวนที่มสีิทธิได้รับ ซึ่งใน
ภารกิจ UNAMID มีประเทศไทยประเทศเดียวที่ทําได้ ขอให้รักษามาตรฐานไว้ 
 
ปัญหาและข้อขัดข้องอื่นๆ 
 ร้อย.ช.ฯ มีปัญหา และ ขอ้ขัดข้องในการปฏิบัติงาน และ การนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดที่
สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
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 ๑. กําลังพลมีทัศนคติยอมรับการเปลี่ยนแปลงน้อย มักนิยมทําตามความเคยชิน ซึ่งบางอย่างขัดกับ
ระเบียบการปฏิบัติของ UNAMID 
 ๒. ขาดความร่วมมือจากกาํลังพลหน่วยอ่ืนๆ ในการสร้างสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามทิศทางการ
เปลี่ยนแปลง 
 ๓. การเปลี่ยนแปลงต้องใช้ระยะเวลา อาจจะเห็นผลช้า ซึ่งต้องการความอดทนจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมเป็นกําลังใจในการดําเนินการตามนโยบาย 
 ๔. กําลังพลระดับที่ต้องนํานโยบายไปดําเนินการต่อ หากไม่เป็นแบบอย่าง หรือ ไม่ทุ่มเทอย่างจริงจัง การ
ดําเนินการตามนโยบายจะได้ผลน้อย 
 แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อขัดข้องในข้างต้น มีลักษณะเป็นปัญหาทั่วไปของระบบราชการ ไม่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฯ ในภาพรวม 
 
ข้อสรุป 
 ร้อย.ช.ฯ ในการปฏิบัติงานสนับสนุน กกล.ฯ และ หน่วยงานอื่นๆ ในห้วง ส.ค. - ธ.ค. ๕๔ มผีลการปฏิบัติ
ในภาพรวม สรปุได้ดังนี้ 
 ๑. ร้อย.ช.ฯ สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้ในขั้นที่ ๒ และ ขั้นที่ ๓ สามารถสนับสนุนงานช่างทั้ง
ปวงให้กับ กกล.ฯ และ หน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี 
 ๒. ร้อย.ช.ฯ ได้กําหนดแผนการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ในขั้นที่ ๓ 
 ๓. ร้อย.ช.ฯ ได้จัดทํานโยบายของ ร้อย.ช.ฯ เพื่อพัฒนากําลังพล เครื่องมือช่าง และ องค์ความรู้ (ระบบ
การบริหารจัดการ) ให้สามารถสนองตอบการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ของ กกล.ฯ และ 
UNAMID 
 ๔. ร้อย.ช.ฯ ได้รับชมเชยการปฏิบัติงานจากคณะเจ้าหน้าที่ UN และ UNAMID ที่มาตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานของ กกล.ฯ อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. ร้อย.ช.ฯ ได้นํายุทโธปกรณ์ และ เครื่องมือช่าง พร้อมอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เข้ารับการตรวจ COE ซึง่มีผล
การตรวจอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” หรือ “Excellent” 
 ๖. ร้อย.ช.ฯ มีปัญหาและข้อขัดข้องบ้างในด้านการปรับเปลี่ยนของกําลังพลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาและข้อขัดข้องดังกล่าว ไม่เป็นอุปสรรคสําคัญต่อการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป 
 
           ตรวจถูกต้อง 
                  พ.ท.    
                       (รุ่ง  ประชาธนานุกิจ) 
           ผบ.ร้อย.ช. กกล.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ผลัดที ่๒ 
                             ๒๖ ธ.ค. ๕๔ 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๘ -

ภาพประกอบ 
 

๑. การเคลื่อนย้ายกําลังพล 
 

   
 

๒. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

   
 

๓. ยกระดับความเป็นอยู่ และ สร้างความสะดวกสบาย 
 

   
 

 
 
 
 



 - ๑๙ -

๔. เสริมสร้าง รพ.ระดับ ๑ ให้มีความพร้อมมากย่ิงขึ้น 
 

   
 

๕. ปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงาม และ ปลอดภัย 
 

   
 

๖. สร้างความประทับใจใหแ้ขกผู้มาเยือน 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 - ๒๐ -

๗. เสริมสร้างอํานวยความสะดวก และ ระบบสาธารณูปโภคให้มีเพียงพอ 
 

   
 

๘. การเจาะน้ําบาดาล และ ช่วยเหลือประชาชน 
 

   
 

๙. การรับการตรวจ COE 
 

   
 

 
 
 
 
 
 



 - ๒๑ -

๑๐. การรับการตรวจเยี่ยมจากคณะเจ้าหน้าที่ UN และ UNAMID 
 

   
 

๑๑. กิจกรรมของ กกล.ฯ 
 

   
 

๑๒. นโยบายของ ร้อย.ชฯ 
 

   
 


