
- อนุมัตติามเสนอในข้อ ๔ 
- ก าหนดใน ๑๖ ส.ค. ๖๒ 
 
 (ลงชื่อ) พล.อ. อภิรชัต ์  คงสมพงษ ์
                  (อภริัชต ์  คงสมพงษ์) 
                          ผบ.ทบ. 
                       ๒๔ มิ.ย. ๖๒ 
 

(ลงชื่อ) พล.อ.         ราชการ 
                 (ณัฐพล  นาคพาณิชย์) 
                       รอง ผบ.ทบ. 
                           มิ.ย. ๖๒ 
 

(ลงชื่อ) พล.อ. กู้เกียรต ิ ศรนีาคา 
                 (กู้เกียรติ  ศรนีาคา) 
                    ผช.ทบ.ทบ.(๒) 
                     ๒๐ มิ.ย. ๖๒ 
 

(ลงชื่อ) พล.อ. ธรีวฒัน ์ บุณยะวัฒน์ 
                 (ธรีวฒัน ์ บุณยะวัฒน์) 
                         เสธ.ทบ. 
                     ๒๐ มิ.ย. ๖๒ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
           ร.ต.  
                 (ชัชวาลย์  เขม็เกาะ) 
                ประจ าแผนก กพ.ทบ. 
                           ก.ค. ๖๒ 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.            (กองจดัการ     โทร.๐-๒๒๙๗-๘๐๐๙)                                                  

ที ่ กห ๐๔๐๑/๒๒๘๘ วันที ่   ๑๘   มิ.ย. ๖๒       
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษ  
 และทดสอบเพื่อประเมนิความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หนว่ยระดับกองพัน ประจ าปี 
 งบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 

เรียน ผบ.ทบ.  

 - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
                                                      (ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์   เสาวคนธ ์
                                                                       (คธายุทธ์   เสาวคนธ)์  
                                                                          รอง เสธ.ทบ.(๑) 
             ๒๐ มิ.ย. ๖๒ 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 

 

 

 

(ส าเนา) 
ด่วนมาก 



 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.            (กองจดัการฯ     โทร.๐-๒๒๙๗-๘๐๐๙)                                                  

ที ่ กห ๐๔๐๑/๒๒๘๘ วันที ่  ๑๘   มิ.ย. ๖๒       
เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษ  
 และทดสอบเพื่อประเมนิความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หนว่ยระดับกองพัน ประจ าปี 
 งบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ 

เรียน ผบ.ทบ.  

อ้างถงึ หนังสอื กพ.ทบ. ดว่นมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๒๑๐ ลง ๒๕ ต.ค. ๖๑  

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติจัดการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ทดสอบภาษาอังกฤษ และทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เป็นส่วนรวม โดยด าเนินการในห้วง ส.ค. ๖๒  

 ๒. ข้อเท็จจริง  
  ๒.๑ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติให้ด าเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
การทดสอบภาษาองักฤษ และการทดสอบเพ่ือประเมนิความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของ ทบ. 
ประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (นสศ. รับผิดชอบ) ท าการทดสอบ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ 
ยศ.ทบ. การทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ  
ผบ.หน่วยระดับกองพัน (ยศ.ทบ. รับผิดชอบ) ท าการทดสอบ ณ รร.สธ.ทบ. รายละเอียดตามอ้างถึง 

 ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้ก าหนดการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) และการประชุมสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ ๓ ประการ ของ ทบ. 
เมื่อวันศุกร์ที ่๒๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๓๐๐ ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. กรุณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การทดสอบความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม ในครั้งต่อไป อาจจัดให้มีการบรรยายก่อนทดสอบความรู้ และการมอบ
รางวัลส าหรับผู้ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อาจจะปรับเป็นให้ส าหรับผู้ที่มีผลการทดสอบมากกว่าร้อยละ ๑๐๐  

 ๒.๓ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ที่จะต้องเข้ารับการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เป็นส่วนรวม มีจ านวน ๓๕๓ นาย แบ่งตามช่วงอายุได้ดังนี ้

  ๒.๓.๑ ช่วงอายุ ๓๒ - ๓๖ ปี จ านวน   ๑๐ นาย 
  ๒.๓.๒ ช่วงอายุ ๓๗ – ๔๑ ปี จ านวน ๒๑๒ นาย 
  ๒.๓.๓ ช่วงอายุ ๔๒ – ๔๖ ปี จ านวน ๑๐๖ นาย 
  ๒.๓.๔ ช่วงอายุ ๔๗ – ๕๑ ปี จ านวน   ๒๓ นาย 
  ๒.๓.๕ ช่วงอายุ ๕๒ ปีขึ้นไป จ านวน     ๒ นาย 

 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นวา่ การด าเนินการจัดการตรวจสอบและประเมินผลฯ ตามข้อ ๑ 
เป็นการด าเนินการตามนโยบาย ผบ.ทบ. ตามข้อ ๒.๑ และเป็นไปตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
จึงเห็นสมควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบภาษาอังกฤษ  
และการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน เป็นส่วนรวม  
ครั้งที่ ๒ ในห้วง ส.ค. ๖๒ โดยมีแนวทางการด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับการทดสอบฯ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ทั้งนี้ให้ด าเนินการเพ่ิมเติมตามนโยบาย ผบ.ทบ. ดังนี้ 

(ส าเนา) 



- ๒ - 
 
  ๓.๑ การทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม จัดให้มีการบรรยายความรู้ 
ที่เกี่ยวข้องก่อนทดสอบตามความเหมาะสม โดย ยศ.ทบ.(วทบ.) รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๒ การมอบรางวัลส าหรับการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ผูเ้ข้ารับการทดสอบที่จะได้รับรางวัลจาก ผบ.ทบ. ให้ด าเนินการดังนี้ 
   ๓.๒.๑ นขต.ทบ. แจ้งรายชื่อ ผบ.หน่วยระดับกองพันในสังกัดที่มีความประสงค์ 
จะทดสอบผ่านเกณฑ์คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป เพ่ือเข้ารับรางวัลจาก ผบ.ทบ. ให้ กพ.ทบ. ทราบ 
ก่อนการทดสอบฯ ตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือแยกด าเนินการทดสอบเป็นการเฉพาะ 
   ๓.๒.๒ รางวัลจาก ผบ.ทบ. จะมอบให้กับผู้ที่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป 
และได้จ านวนครั้งมากที่สุดส าหรับ ท่าดันพ้ืน และ ท่าลุกนั่ง ในส่วนของการวิ่ง ๒ กิโลเมตร ต้องได้เวลา
น้อยที่สุด โดยดูผลรวมในทุกท่าการทดสอบแต่ละช่วงอายุ ๆ ละ ๑ รางวัล รวมทั้งหมดไม่เกิน ๕ รางวัล 
ส าหรับ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป แต่ไม่ได้
รับรางวัลจาก ผบ.ทบ. ให้ ผบ.นขต.ทบ. มอบประกาศชมเชยหรือรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจตาม
ความเหมาะสม 
  ๓.๓ การมอบรางวัลส าหรับการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบเพ่ือประเมิน
ความรู้ เป็นผู้ที่ทดสอบภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีเลิศได้คะแนนสูงสุด ผบ.หน่วยระดับกรม ๑ รางวัล 
และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ๑ รางวัล ผู้ที่ทดสอบเพื่อประเมินความรู้อยู่ในเกณฑ์ดีมากได้คะแนนสูงสุด 
ผบ.หน่วยระดับกรม ๑ รางวัล รวมทั้งหมดไม่เกิน ๓ รางวัล 
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้จัดการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ทดสอบภาษาอังกฤษ และทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เป็นส่วนรวม ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ. และพื้นที่ รร.สธ.ทบ. 
และด าเนินการตามแนวทางเช่นเดยีวกับครั้งที่ ๑ และด าเนินการเพ่ิมเติมตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในข้อ ๓.๑ - ๓.๓
โดยในห้วงวันที่ เหมาะสมคือวันประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.หน่วยระดับกองพัน  
ในห้วง ส.ค. ๖๒ (๑ - ๒ ส.ค. ๖๒) หรือกรุณาด าริวันที่เหมาะสม 
  ๔.๒ ให้ ยศ.ทบ.(วทบ.) ด าเนินการทดสอบเพ่ือประเมินความรู้  ผบ.หน่วยระดับกรม 
ตามข้อ ๓.๑ 
  ๔.๓ แจ้งให้ นขต.ทบ. ทราบ เตรียมด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้การ
สนับสนุนเมื่อได้รับการประสานจาก กพ.ทบ. 
  ๔.๔ ให้ กพ.ทบ. ก ากับดูแล และอ านวยการปฏิบัติในภาพรวม 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๔   
ทั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ ผบ.ทบ. 
 
 
                                                      (ลงชื่อ) พล.ท.  อยุทธ์   ศรวีิเศษ 
                                                                        (อยุทธ์   ศรวีิเศษ)  
                                                                             จก.กพ.ทบ. 


