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 บันทกึขอความ 
สวนราชการ          กพ.ทบ.     (กองจัดการฯ        โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙)  

ที ่  กห ๐๔๐๑/๕๐๐๔ วนัที ่      ๒๗  ธ.ค. ๖๒  

เรื่อง  ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายของกำลังพล ทบ.  

เรียน ผบ.ทบ. 
   - เห็นควรอนุมัตติามที ่กพ.ทบ. เสนอในขอ ๔  
 
 
                                                                      (ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ เสาวคนธ 
                                                                               (คธายุทธ เสาวคนธ) 
                                                                                 รอง เสธ.ทบ.(๑) 
                                                                                   ๒๗ ธ.ค. ๖๒  

   (ลงชื่อ) พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย 
                    (สนุัย ประภูชะเนย) 
                       ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
                        ๑๗ ต.ค. ๖๒ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย 
                 (ณัฐพล นาคพาณิชย) 
                      รอง ผบ.ทบ.  
                      ๒ ม.ค. ๖๓ 

- อนุมัตติามเสนอในขอ ๔ 
 
 (ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชัต   คงสมพงษ 
                 ( อภริชัต   คงสมพงษ ) 
                          ผบ.ทบ. 
                       ๓ ม.ค. ๖๓ 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน บุณยะวัฒน 
                 (ธรีวฒัน บุณยะวัฒน) 
                         เสธ.ทบ. 
                       ๒๗ ธ.ค. ๖๒ 
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              บันทกึขอความ 

สวนราชการ          กพ.ทบ.  (กองจัดการฯ     โทร.๐–๒๒๙๗–๘๐๐๙)  

ที ่  กห ๐๔๐๑/๕๐๐๔ วนัที ่      ๒๗  ธ.ค. ๖๒  

เรื่อง  ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายของกำลังพล ทบ.  

เรียน ผบ.ทบ. 

อางถงึ ๑. คำสั่ง ทบ. ที่ ๘๒๓/๒๕๓๐ ลง ๑ ก.ย. ๓๐ เรื่อง กำหนดแนวทางรบัราชการของ 
  นายทหารสัญญาบัตร และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 ๒. หนังสอื กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๐๖ ลง ๒๘ ต.ค. ๕๙ 
 ๓. หนังสอื กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๓๙๙๘ ลง ๑๑ ต.ค. ๖๐  
 ๔. หนังสอื กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๗๓๒ ลง ๑๕ พ.ค. ๖๑  
 ๕. ระเบียบ ทบ. วาดวยเงนิเพ่ิมพิเศษรายเดือนสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัตกิารพิเศษตอตาน 
    การกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๖. ระเบียบ ทบ. วาดวยเงนิเพ่ิมพิเศษรายเดือนสำหรับเจาหนาที่ปฏิบตัิการรบแบบจูโจม  
  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๗.  คำสั่ง ทบ. ที่ ๕๔๗/๒๕๓๑ ลง ๓ มิ.ย. ๓๑ เรื่องการเตรยีมการทดสอบสมรรถภาพรางกาย 
 ๘.  หนังสอื กพ.ทบ. ดวนมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๓๗๙๐ ลง ๒ พ.ย. ๕๙ 

 ๑.  กพ.ทบ. ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายของกำลังพล ทบ. 
เพื่อการเพิ่มความสมบูรณแข็งแรงของรางกายของกำลังพล ทบ. โดยเนนการพัฒนาสภาพรางกายใหมี
ศักยภาพและมีบุคลิกภาพที่ดี พรอมทั้งใหสอดคลองกับภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติการในสภาพแวดลอมปจจุบัน 
ปรับเพ่ิมเกณฑที่ถือวา “ผาน” การทดสอบสมรรถภาพรางกาย สรุปไดดังนี้ 
  ๑.๑. ผูที่บรรจุอยูในหนวย และ/หรือตำแหนง ที่ไดรับเงินเพ่ิมคาฝาอันตรายเปนประจำ
ประเภท พ.ด.ร. อาทิ นสศ., รอย.ลว.ไกล หรือ รอย.ฝรพ. จากเดิมตองทดสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๗๐ 
ใน ๑๐๐ คะแนน แกไขเปน คะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๘๐ ใน ๑๐๐ คะแนน สำหรับผูที ่ไดรับเงินเพิ่ม       
คาฝาอันตรายประเภทอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้เปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่ ทบ. กำหนด 
  ๑.๒ ผูที่บรรจุในหนวยสวนกำลังรบ (เหลา ร., ม. และ ป.) ไดแก กองพลรบ, กรมรบ 
และกองพันรบ หนวยสนับสนุนการรบ ไดแก นปอ. และ พล.ป. ตามบัญชีหนวยทหารที่ ยก.ทบ. กำหนด 
รวมทั้ง กรม นนร.รร.จปร. จากเดิม กำหนดตองทดสอบใหคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
แกไขเปน คะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
  ๑.๓ ผูที่บรรจุในหนวยสวนกำลังรบ และหนวยสนับสนุนการรบ นอกเหนือจากขอ ๑.๒ 
หนวยสวนพัฒนาประเทศ จากเดิม กำหนดตองทดสอบใหคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน 
ตามบัญชีหนวยทหารที่ ยก.ทบ. กำหนด แกไขเปน คะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๖๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
 
 

/๑.๔ ผูที่บรรจุ ... 
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  ๑.๔ ผูที ่บรรจุอยูในหนวย และหรือตำแหนงนอกเหนือจาก ขอ ๑.๑ - ๑.๓ จากเดิม 
ตองทดสอบไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๕๐ ใน ๑๐๐ คะแนน แกไขเปน คะแนนเฉลี่ยไมต่ำกวา ๕๕       
ใน ๑๐๐ คะแนน    

 ๒. ขอเทจ็จรงิ 
  ๒.๑ ทบ. ไดกำหนดหลักเกณฑใหมีการทดสอบสมรรถภาพรางกายเปนรายบุคคล 
โดยมีความมุ งหมายเพื ่อเพิ ่มความแข็งแรง ทนทานของระบบการหายใจและการไหลเวียนโลหิต      
รักษาบุคลิกทาทาง ทำใหกำลังพลมีรางกายสมบูรณแข็งแรง พรอมรบ ลดการสูญเสียจากการเจ็บปวย
และเพิ่มประสิทธิภาพของ ทบ. ทั้งนี้ไดกำหนดใหใชกับกำลังพลของ ทบ. ตั้งแตป ๒๕๓๑ ซึ่งเปนระยะ
เวลานานและยังไมไดดำเนินการปรับปรุงเกณฑใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   
  ๒.๒ ทบ. มีนโยบายในการเพิ่มความสมบูรณแข็งแรงของรางกายของกำลังพล ทบ.
โดยเนนการพัฒนาสภาพรางกายเพื่อสรางกำลังพลใหมีศักยภาพ และมีบุคลิกภาพที่ดี เพื่อดำรงความเขมแข็ง
ดานสมรรถภาพรางกาย พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความพรอมรบดานกำลังพล ใหสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุเขารับราชการในตำแหนงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม   
กอปรกับปจจุบัน ทบ. มีนโยบายใหความสำคัญกับการทดสอบสมรรถภาพรางกายกำลังพล ทบ. ทุกระดับ 
โดยเฉพาะอยางยิ ่งก ับตัว ผบ.หนวยระดับกองพัน นายทหารปกครอง กรม.นนร.รอ.รร.จปร.              
และนายทหารปกครอง กรม.นร.รร.ตท.สปท. เพ ื ่อเป นแบบอยางที ่ด ีให ก ับผู  ใต บังค ับบัญชา                
โดยกำหนดใหใชเกณฑผานการทดสอบสมรรถภาพรางกายเทากับ ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน (รอยละ ๗๐) แลว 
รายละเอียดตามอางถึง ๑ - ๔ จึงสมควรใหมีการปรับปรุงเกณฑ การทดสอบกับกำลังพลอื่นใหสอดคลองดวย 
  ๒.๓ การปรับเพิ่มเกณฑผานการทดสอบสมรรถภาพรางกายของขาราชการ ทบ. 
ตามขอ ๑ เปนการยกระดับมาตรฐานของการเพ่ิมความแข็งแรงของรางกาย โดยอยูบนพ้ืนฐานของ
การสงเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายของ ทบ. ซึ่งไดดำเนินการมาอยางตอเนื่อง ตามอางถึง ๗ และ ๘  
ทั้งนี้เปนการปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม จึงมีความเหมาะสมเนื่องจากใชแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้
   ๒.๓.๑ พิจารณาจากเกณฑผานการทดสอบสมรรถภาพรางกายของ ทบ. สูงสุด 
คือ เจาหนาที่ไดรับเงนิคาฝาอันตราย ๒ ประเภท ไดแก เจาหนาที่ปฏิบัติการพิเศษตอตานการกอการราย 
และเจาหนาที่ปฏิบัติการรบแบบจูโจม คือ ๙๐ ใน ๑๐๐ คะแนน รายละเอียดตามอางถึง ๕ และ ๖   
และเกณฑผานต่ำที่สุด ไดแก ผูที ่มิไดรับเงินเพิ่มคาฝาอันตราย และมิไดบรรจุในหนวยสวนกำลังรบ,           
สวนสนับสนุนการรบ และสวนชวยพัฒนาประเทศ คือ ๕๐ ใน ๑๐๐ คะแนน 
   ๒.๓.๒ สำหรับผู ที ่บรรจุในหนวยสวนกำลังรบ (เหลา ร., ม. และ ป.) ไดแก      
กองพลรบ, กรมรบ และกองพันรบ หนวยสนับสนุนการรบ ไดแก นปอ. และ พล.ป. ปรับเพิ่มเกณฑผานให
เทากับนายทหารปกครอง กรม นนร.รอ.รร.จปร. และนายทหารปกครอง กรม นร.รร.ตท.สปท. คือ จากเดิม 
๕๕ ใน ๑๐๐ คะแนน เปน ๗๐ ใน ๑๐๐ คะแนน เนื ่องจากจะตองเปนผู ที ่มีสมรรถภาพรางกายที่   
แข็งแรง สมบูรณ และมีบุคลิกภาพดี       
 
 

/๓. กพ.ทบ. พิจารณา ... 
 



พ.อ.  .............................................ราง/พิมพ/ทาน...........ธ.ค. ๖๒ 
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 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแลวเห็นวา   
  ๓.๑ การปรับปรุงหลักเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายของกำลังพล ทบ.     
เปนการเพิ่มความสมบูรณแข็งแรงของรางกายของกำลังพล ทบ. เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจและพื้นที่
ปฏิบัติการในสภาพแวดลอมปจจุบัน รวมทั้งเกณฑที่ใชอยูเดิมกำหนดใหใชเปนระยะเวลานานและยังไมได
ดำเนินการปรับปรุงเกณฑใหมีความทันสมัย ถือวาการปรับปรุงครั ้งนี้เปนไปตามนโยบายของ ทบ. 
เนื ่องจากในปงบประมาณ ๒๕๖๓ ไดกำหนดใหเปน “ปแหงการพัฒนาความรู  และความสามารถ       
ทางทหารของกำลังพล ทบ. ทุกระดับ” เพื่อสงเสริมใหกำลังพล ทบ. มีขีดความสามารถทั้งในระดับ   
บุคคลและในระดับหนวย เพื่อนำไปสูการพัฒนา ทบ. ใหเปนองคการดานความเขมแข็งอยางยั่งยืนและ   
มีประสิทธิภาพของประเทศ (Strong Soldier Smart Army) จึงเห็นควรอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ    
การทดสอบสมรรถภาพรางกายของกำลังพล ทบ. ตามขอ ๑ 
  ๓.๒ สำหรับการทดสอบสมรรถภาพรางกายของกำลังพล ทบ. จะดำเนินการทดสอบ   
ปละ ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ และสิงหาคม ของทุกป โดยหลักเกณฑการปรับปรุงฯ ตามขอ ๑ ใหเริ่ม
มีผลกำหนดใชกับกำลังพลของ ทบ. ตั้งแตการทดสอบในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป  
 ๔. ขอเสนอ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๑ กรุณาอนุมตัิปรับปรุงหลักเกณฑการทดสอบสมรรถภาพรางกายของกำลังพล ทบ. 
ตามรายละเอียดในขอ ๑           
   ๔.๒ แจงให นขต.ทบ.ทราบ เพ่ือดำเนินการในสวนที่เก่ียวของ ตามการพิจารณาในขอ ๓  
   ๔.๓ ให กพ.ทบ. ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของและกำกับดูแลใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กำหนด 

  จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเปนการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในขอ ๔         
ทั้งนี้ อยูในอำนาจของ ผบ.ทบ.  
 
 
      พล.ท.  อยุทธ  ศรีวเิศษ 
                   (อยุทธ  ศรีวเิศษ) 
                       จก.กพ.ทบ.     

 
 
 
 


