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

(ลงชื่อ) พล.อ. ณัฐพล  นาคพาณิชย์ 
                 (ณัฐพล  นาคพาณิชย์) 
                       รอง ผบ.ทบ. 
                        ๑ พ.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. 
                      ๓๑ ต.ค. ๖๒ 
 

ส าเนาถูกต้อง 
           ร.ต.  
                 (ชัชวาลย์  เขม็เกาะ) 
                ประจ าแผนก กพ.ทบ. 
                           พ.ย. ๖๒ 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.            (กองจดัการ     โทร.๐-๒๒๙๗-๗๑๒๑)                                                  

ที ่ กห ๐๔๐๑/๔๓๒๙ วันที ่   ๒๙   ต.ค. ๖๒       
เรื่อง ขออนุมตัิด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หนว่ยระดับกองพัน  
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

เรียน ผบ.ทบ.  

 - เห็นควรอนุมัติตามที่ กพ.ทบ. เสนอในข้อ ๔ 
 
 
                                                      (ลงชื่อ) พล.ท. คธายุทธ์   เสาวคนธ ์
                                                                       (คธายุทธ์   เสาวคนธ)์  
                                                                          รอง เสธ.ทบ.(๑) 
             ๓๑ ต.ค. ๖๒ 
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 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ           กพ.ทบ.            (กองจดัการ     โทร.๐-๒๒๙๗-๗๑๒๑)                                                  

ที ่ กห ๐๔๐๑/๔๓๒๙ วันที ่   ๒๙   ต.ค. ๖๒       
เรื่อง ขออนมุัตดิ าเนนิการตรวจสอบและประเมนิผลการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย ผบ.หนว่ยระดบักองพัน 
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เรียน ผบ.ทบ.  

อ้างถงึ   ๑. หนังสือ กพ.ทบ. ดว่นมาก ที่ กห ๐๔๐๑/๔๒๑๐ ลง ๒๕ ต.ค. ๖๑  
 ๒.  หนังสอื กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๒๘๘ ลง ๑๘ มิ.ย. ๖๒  

 ๑. กพ.ทบ. ขออนุมัติจัดการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นส่วนรวม เพ่ือให้การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของ ผบ.ทบ. ในการเพิ่มพูน
และพัฒนาศักยภาพของก าลังพล ปลูกฝังก าลังพลให้เห็นความส าคัญในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย 
และการดูแลสุขภาพ ส าหรับเป็นทหารอาชีพ  

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  ๒.๑ นโยบายการปฏิบัติงาน ทบ. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้านก าลังพล 
เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังพล ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ ผบ.หน่วยและก าลังพล  
ต้องด าเนินการอย่างจริงจัง ตลอดจนส่งเสริมให้ก าลังพลออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพร่างก าย 
ให้มีความแข็งแรง  
  ๒.๒ ผบ.ทบ. ได้อนุมัติให้ด าเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ ครั้ง โดยจัดคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทบ. จาก นสศ. ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผลฯ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ. ซึ่งได้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  
เมื่อ ๒๑ ธ.ค. ๖๑ และครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๖๒ โดยได้มีการมอบรางวัลจาก ผบ.ทบ. ให้ส าหรับผู้ที่มี
ผลการทดสอบเต็ม ๑๐๐ % และได้จ านวนครั้งมากที่สุดส าหรับ ท่าดันพ้ืน และ ท่าลุกนั่ง ในส่วนของ
การวิ่ง ๒ กิโลเมตร ต้องได้เวลาน้อยที่สุด ในแต่ละช่วงอายุได้แก่ อายุ ๓๒ - ๓๖ ปี, อายุ ๓๗ - ๔๑ ปี, 
อายุ ๔๒ - ๔๖ ปี, อายุ ๔๗ - ๕๑ ปี และอายุ ๕๒ ปีขึ้นไป รายละเอียดตามอ้างถึง ๑ และ ๒ 
 ๓. กพ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการตามข้อ ๑ เป็นการด าเนินการตามนโยบาย 
ผบ.ทบ. เพ่ือสานต่อนโยบายของ ทบ. ให้ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ ผบ.หน่วย 
ระดับกองพัน มีความตระหนักรู้ในการเอาใจใสใ่นการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ 
ผบ.หน่วย น าไปพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้ง ผบ.ทบ. มีนโยบายให้ขยายผลการด าเนินการดังกล่าว  
โดยก าหนดใหม้ีการน าผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย มาใช้ในการบริหารจัดการก าลังพลอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง และปลูกฝังให้ก าลังพลเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ตนเองในด้านสมรรถภาพร่างกายเสริมสร้างความเป็นทหารอาชีพ จึงเห็นสมควรจัดให้มีการตรวจสอบและ
ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกองพัน เป็นส่วนรวม โดยมีแนวทางการ
ด าเนินการในลักษณะเช่นเดียวกับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 

- ส าเนาคูฉ่บบั - 
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                       ๓.๑ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย : นสศ. 
รับผิดชอบด าเนินการ ทั้งนี้ให้มีการวัดดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) และวัดรอบเอว ก่อนการทดสอบ 
และเผยแพร่ท่าทดสอบร่างกายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเตรียมการจัดท าสถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   
  ๓.๒ ห้วงเวลาการทดสอบ : ให้ตรงกับวันที่ ผบ.ทบ. มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือพบปะ ผบ.หน่วย หรือวันประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ถึงระดับกองพัน 
หรือตามที่ ผบ.ทบ. กรุณาด าริวันที่เหมาะสม 
  ๓.๓ สถานที่ทดสอบ : พ้ืนที่ ยศ.ทบ. (สนามกีฬากรมยุทธ์) และพื้นที่ รร.สธ.ทบ. 
  ๓.๔ จ านวนครัง้ในการทดสอบ : ปีละ ๒ ครั้ง (ธ.ค. ๖๒ และ ส.ค. ๖๓)  
  ๓.๕ ผลการทดสอบ 
   ๓.๕.๑ การมอบรางวัลส าหรับการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย ผู้เข้ารับการทดสอบที่จะได้รับรางวัลจาก ผบ.ทบ. ให้ด าเนินการดังนี้ 
    ๓.๕.๑.๑ นขต.ทบ. แจ้งรายชื่อ ผบ.หน่วยระดับกองพันในสังกัดที่มีความ
ประสงค์จะทดสอบผ่านเกณฑ์คะแนนเต็ม ๑๐๐ % เพื่อเข้ารับรางวัลจาก ผบ.ทบ. ให้ กพ.ทบ. ทราบ  
ก่อนการทดสอบฯ ตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือแยกด าเนินการทดสอบเป็นการเฉพาะ 
    ๓.๕.๑.๒ รางวัลจาก ผบ.ทบ. จะมอบให้กับผู้ที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ % 
และได้จ านวนครั้งมากที่สุดส าหรับ ท่าดันพ้ืน และ ท่าลุกนั่ง ในส่วนของการวิ่ง ๒ กิโลเมตร ต้องได้เวลา
น้อยที่สุด โดยดูผลรวมในทุกท่าการทดสอบแต่ละช่วงอายุ ๆ ละ ๑ รางวัล รวมทั้งหมดไม่เกิน ๕ รางวัล 
ส าหรับ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ % แต่ไม่ได้รับรางวัล
จาก ผบ.ทบ. ให้ ผบ.นขต.ทบ. มอบประกาศชมเชยหรือรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจตามความเหมาะสม 
   ๓.๕.๒  ส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และผู้ที่ไม่สามารถ 
มาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในห้วง ธ.ค. ๖๒ จะจัดให้มีการทดสอบเพ่ิมเติมในห้วง มี.ค. ๖๓ และผู้ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบฯ ในห้วง ส.ค. ๖๓ จะจัดให้มีการทดสอบเพ่ิมเติมในห้วง ก.ย. ๖๓ ถ้ายังไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตามที่ก าหนดในการทดสอบเพ่ิมเติมแต่ละครั้ง จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับย้ายออกจาก
ต าแหน่ง ผบ.หน่วย ลงในต าแหน่งท่ีเหมาะสม พร้อมลงในบันทึกประวัติการรับราชการ ในวงรอบประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ (ห้วง เม.ย. ๖๓) และวงรอบประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ห้วง ต.ค. ๖๓)   
 ๔. ข้อเสนอ เห็นควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติให้จัดการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย   
ผบ.หน่วยระดับกองพัน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นส่วนรวม ตามแนวทางในข้อ ๓ โดยในห้วงวันที่
เหมาะสมในการตรวจสอบ และประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ผบ.หน่วยระดับกองพัน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ คือ วันประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.หน่วยระดับกองพัน 
ในห้วง ธ.ค. ๖๒ (๑๙ - ๒๐ ธ.ค. ๖๒) หรือกรุณาด าริวันที่เหมาะสม 
  ๔.๒ แจ้งให้ นขต.ทบ.ที่มีหน่วยตามข้อ ๔.๑ ทราบ และเตรียมด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
  ๔.๓ ให้หน่วยต่าง ๆ สนับสนุนการด าเนินการตามข้อ ๔.๑ ดังนี้ 
   ๔.๓.๑  นสศ. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลฯ พร้อมทั้งด าเนินการ
ตามข้อ ๓.๑ 
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        ๔.๓.๒ ยศ.ทบ. ให้การสนับสนุนสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ในการ

ตรวจสอบฯ รวมทั้งพ้ืนที่จอดรถและสถานที่ท าความสะอาดร่างกาย ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน
ของ นทน.รร.สธ.ทบ. ให้สอดคล้องกับการใช้พ้ืนที่ของ ทบ. 
      ๔.๓.๓ ทภ.๑ (มทบ.๑๑ พัน.ร.มทบ.๑๑ และ พัน.สห.๑๑) เตรียมการเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยผู้บังคับบัญชาระดับสูง และอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ตลอดจนการ
สนับสนุนก าลังพลและสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๔.๓.๔ พธ.ทบ. จัดเตรียมอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ในวันทดสอบฯ 
       ๔.๓.๕ พบ. สนับสนุนการวัดดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) และวัดรอบเอว 
รวมทั้งชุดปฐมพยาบาล  ในวันทดสอบฯ 

               ๔.๓.๖ ยย.ทบ. จัดเตรียมการสนับสนุน พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณสนาม
ทดสอบฯ 

   ๔.๓.๗ สส. จัดเตรียมการสนับสนุนชุดเครื่องเสียงและชุดบันทึกวีดิทัศน์ 
    ๔.๓.๘ ขส.ทบ. จัดเตรียมการสนับสนุนยานพาหนะรับ - ส่ง ก าลังพล 
   ๔.๓.๙ สก.ทบ. จัดเตรียมท าป้ายนามหน่วย สถานีทดสอบ และจุดก าหนดต่าง ๆ 
รวมทั้งสนับสนุนนาฬิกาจับเวลา และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                        ๔.๓.๑๐ สสน.บก.ทบ. จัดเตรียมแท่นรับการเคารพและป้ายพิธี 
   ๔.๓.๑๑ สปช.ทบ. สนับสนุนงบประมาณตามที่ใช้จ่ายจริง 
  ๔.๔ กพ.ทบ. ก ากับดูแล และอ านวยการในภาพรวม 

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