
สรุปประเด็นส ำคัญกำรแก้ไขค ำสั่งกำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. 
 ๑. วัตถุประสงค์เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติและน ำผลกำรทดสอบมำวิเครำะห์ได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ถูกต้อง ตรงกับควำมเป็นจริง 
 ๒. เปลี่ยนแปลงห้วงเวลำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. เพ่ือหลีกเลี่ยงสภำพอำกำศ
ในช่วงฤดูร้อน 
  ๒.๑ ครั้ งที่  ๑ จำกเดิมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ระหว่ำงเดือน ต.ค. - พ.ย.  
เป็นระหว่ำงเดือน ธ.ค. - ก.พ.ของปีถัดไป  
  ๒.๒ ครั้งที่  ๒ จำกเดิมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ระหว่ำงเดือน เม.ย. - พ.ค.  
เป็นทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ระหว่ำงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 
 ๓. พอ.จัดท ำคู่มือกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. แล้วเผยแพร่ให้ นขต.ทอ.
น ำไปปฏิบัติ 
 ๔. สถำนีรำยงำน ที่มีที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ภูเขำสูง ให้ท ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล 
ณ หน่วยที่ตั้งที่อยู่ใกล้เคียง 
 ๕. นขต.ทอ.ด ำเนินกำรดังนี้ 
  ๕.๑ ก ำหนดให้ท ำกำรทดสอบให้เสร็จสิ้นภำยใน  ๑ วันท ำกำร และก ำหนดวันทดสอบ
ส ำรองภำยใน ๑๐ วันท ำกำรถัดจำกวันจริง เพ่ือให้ก ำลังพล ทอ.ที่ติดรำชกำรหรือภำรกิจจ ำเป็นต่ำง ๆ ได้เข้ำร่วม
กำรทดสอบทุกคน 
  ๕.๒ เน้นย้ ำให้ปฏิบัติตำมคู่มือกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลั งพล ทอ.  
อย่ำงเคร่งครัด  
  ๕.๓ จัดกำรอบรมให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ล่วงหน้ำ ๑ วัน ก่อนวันทดสอบ 
  ๕.๔ จัดท ำฐำนข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel เ พ่ือบันทึกผลกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลภำยในหน่วย ให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลประวัติกำรทดสอบเป็นรำยบุคคล 
 ๖. บันทึกผลกำรทดสอบให้แบ่งเป็นระดับ ๑ ถึง ๕ (เดิมบันทึกเฉพำะเกณฑ์ผ่ำนเท่ำนั้น) 
เพ่ือให้ทรำบถึงระดับควำมสมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย 
 ๗. แต่งตั้งคณะกรรมกำร ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำก กพ.ทอ., พอ., สวบ.ทอ.และ สก.ทอ.  
เพ่ือเดินทำงไปตรวจสอบและให้ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ นขต.ทอ. 
 ๘. กำรรำยงำนผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. 
  ๘.๑ ผู้ที่ไปช่วยปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรกับส่วนรำชกำรใด ให้ส่วนรำชกำรนั้นด ำเนินกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยแล้วส่งผลกำรทดสอบให้ กพ.ทอ.และ พอ.ทรำบ 
  ๘.๒ ผู้ที่ไปปฏิบัติรำชกำรสนำม ให้ส่วนรำชกำรนั้นด ำเนินกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
แล้วส่งผลกำรทดสอบให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดทรำบ และส่วนรำชกำรต้นสังกัดรวบรวมส่งให้ กพ.ทอ.และ พอ.
ทรำบต่อไป 
  ๘.๓ ผู้ที่เข้ำรับกำรฝึกหรือศึกษำหลักสูตรทั้งในและต่ำงประเทศและผู้ที่เดินทำงไป
รำชกำร ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดรำยงำนหลักฐำนกำรอนุมัติให้ไปฝึกหรือศึกษำหรือเดินทำงไปรำชกำรให้  
กพ.ทอ.และ พอ.ทรำบ 
 

๘.๔  ผู้ที่... 
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  ๘.๔ ผู้ที่เจ็บป่วยที่ไม่สำมำรถท ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยได้ ให้น ำใบรับรอง
แพทย์มำแสดงกับคณะเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของส่วนรำชกำร 
เพ่ือใช้ประกอบกำรรำยงำนผลให้ กพ.ทอ.และ พอ.ทรำบ 
  ๘.๕ ผู้ที่ไม่เข้ำรับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ หน.ส่วนรำชกำร 
พิจำรณำด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง ก ำหนดแนวทำงกำรลงทัณฑ์ 
และกำรปฏิบัติกรณีข้ำรำชกำร สังกัด ทอ.กระท ำผิดวินัยทหำร ผนวก ก ข้อ ๑.๑๓ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตำมข้อบังคับระเบียบหรือค ำสั่งของทำงรำชกำร และให้น ำไปประกอบกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี  
รวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ กพ.ทอ.ทรำบ 
 ๙. ให้จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบ รำยงำนให้ กพ.ทอ. และให้ส่วนรำชกำรต้น
สังกัดหรือส่วนรำชกำรที่ท ำกำรทดสอบก ำลังพลผู้นั้นพัฒนำสมรรถภำพให้สำมำรถผ่ำนกำรทดสอบหรือให้ผลกำร
ทดสอบอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีขึ้นในกำรทดสอบครั้งต่อไป โดยให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
  ๙.๑ เมื่อทดสอบไม่ผ่ำนครั้งที่ ๑ จัดให้มีกิจกรรมกำรฝึกอบรม ให้ควำมรู้ และให้ค ำแนะน ำ 
วิธีกำรเตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำย และเข้ำร่วมกำรออกก ำลังกำยในวันที่มีกำรฝึกอบรมประจ ำสัปดำห์ทุกวันพุธ 
และเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพก ำลังพลของ ทอ. หรือ นขต.ทอ. (ถ้ำมี) 
  ๙.๒ เมื่อทดสอบไม่ผ่ำนติดต่อกัน ๒ ครั้ง ให้กวดขันกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรออกก ำลังกำย 
ในกำรฝึกอบรมประจ ำสัปดำห์ทุกวันพุธ และก่อนกำรทดสอบ ๑ เดือน ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรออกก ำลังกำย 
ทุกวันเป็นเวลำอย่ำงน้อย ๓๐ นำท ีหลังเวลำเลิกงำนหรือในห้วงเวลำที่เหมำะสม 
  ๙.๓ เมื่อทดสอบไม่ผ่ำนติดต่อกันมำกกว่ำ ๒ ครั้งข้ึนไป ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
   ๙.๓.๑ ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนเสี่ยงอันตรำยและรับเงินเพ่ิมค่ำฝ่ำอันตรำย  
ตำมข้อบังคับ กห.ว่ำด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรำยเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ให้พิจำรณำปรับย้ำยออกจำก
หน่วยและ/หรือต ำแหน่งนั้น โดยให้ไปอยู่ในหน่วยและ/หรือต ำแหน่งที่เหมำะสมกับสมรรถภำพร่ำงกำย 
   ๙.๓.๒ ในกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตรของกองทัพอำกำศ  
ให้งดพิจำรณำเขำ้รับกำรศึกษำหลักสูตรในวำระนั้น ๆ 
   ๙.๓.๓ ให้พิจำรณำบ ำเหน็จในวำระนั้น ๆ ไม่เกิน ๐.๕ ขั้น 
 ๑๐.  สถำนที่ทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ควรค ำนึงถึงควำมเป็นมำตรฐำนและควำมปลอดภัย 
ไม่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุ ต้องมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์และรถพยำบำลเตรียมพร้อมในบริเวณสถำนที่ท ำกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยทุกครั้ง 
 
 

    
 



(ส ำเนำ) 
                                                                                                                                                                 

ค ำสั่งกองทัพอำกำศ 
(เฉพำะ) 

ที่  ๔๗/๖๐ 
เรื่อง  กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. 

 

  เพ่ือให้ก ำลังพล ทอ.มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์  มีจิตส ำนึกในกำรรักษำและพัฒนำ
สุขภำพร่ำงกำยด้วยตนเอง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะหลักของกองทัพอำกำศในด้ำนควำมพร้อมในกำรปฏิบัติภำรกิจและนโยบำยกำรสร้ำงเสริมสุขภำพก ำลังพล
ของทำงรำชกำร จึงให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๘๖/๕๓ ลง ๓ ธ.ค.๕๓ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำย
ก ำลังพลของ ทอ. 

 ๒. ให้ก ำลังพล ทอ.ท ำกำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยของตนเอง โดยกำรออกก ำลังกำยหรือ
เข้ำรับกำรฝึกอบรมประจ ำสัปดำห์ 

 ๓. ก ำลังพล ทอ.ที่จะต้องเข้ำรับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ได้แก่ 
   ๓.๑ นำยทหำรสัญญำบัตร (ส ำหรับนำยทหำรสัญญำบัตรชั้นยศ พล.อ.ต.ขึ้นไป  
สำมำรถเข้ำร่วมกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยได้ตำมควำมสมัครใจ) 
  ๓.๒ นำยทหำรประทวน 
  ๓.๓ ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน 
  ๓.๔ พนักงำนรำชกำร 
  ๓.๕ ลูกจ้ำง 

 ๔. กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. ให้กระท ำกำรทดสอบตำมล ำดับดังนี้ 
  ๔.๑ ล ำดับที่ ๑ กำรดันพ้ืน (PUSH-UP) 
  ๔.๒ ล ำดับที่ ๒ กำรลุกนั่ง (SIT-UP) 
  ๔.๓ ล ำดับที่ ๓ กำรวิ่ง ๒.๔ กม. หรือกำรเดิน ๓.๒ กม. (กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย
ก ำลังพล ทอ. ในกำรเดิน ๓.๒ กม. ให้ใช้ส ำหรับผู้ที่มีอำยุ ๕๐ ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีสุขภำพร่ำงกำยไม่พร้อมที่จะท ำ
กำรวิ่งได้ โดยให้น ำใบรับรองแพทย์จำกนำยทหำรแพทย์มำแสดงกับคณะเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของส่วนรำชกำรและส ำเนำไว้เพ่ือใช้ประกอบกำรรำยงำนผล) 

 ๕. เกณฑก์ำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. ให้ใช้เกณฑ์ตำมผนวก ก ท้ำยค ำสั่งนี้ 

 ๖. กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. ให้กระท ำเป็นประจ ำทุกปี ๆ ละ ๒ ครั้ง 
ภำยในห้วงระยะเวลำดังนี้ 
  ๖.๑ ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงเดือน ธ.ค. - ก.พ.ของปีถัดไป 
  ๖.๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่ำงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 
 
 

๗.  ให้มคีณะกรรมกำร... 
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 ๗. ให้มีคณะกรรมกำรควบคุมและพัฒนำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ.
ประกอบด้วย 
  ๗.๑ ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นประธำนกรรมกำร 
  ๗.๒ รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  ๗.๓ ผอ.กวก.พอ. เป็นกรรมกำร 
  ๗.๔ ผอ.กวป.พอ. เป็นกรรมกำร 
  ๗.๕ ผอ.กคผ.สวบ.ทอ. เป็นกรรมกำร 
  ๗.๖ ผอ.กกฬ.สก.ทอ. เป็นกรรมกำร 
  ๗.๗ ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๗.๘ รอง ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร (๑) 
  ๗.๙ หน.ผคภ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นกรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร (๒) 

 ๘. คณะกรรมกำรควบคุมและพัฒนำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ.ตำมข้อ ๗  
มีหน้ำที่ดังนี้ 
  ๘.๑ ตรวจให้ค ำแนะน ำในกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ นขต.ทอ. 
  ๘.๒ ตรวจติดตำมผลกำรปฏิบัติในกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ นขต.ทอ. 

 ๙. ให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ของ ทอ.มีหน้ำที่รับผิดชอบดังนี้ 
  ๙.๑ นขต.ทอ. 
   ๙.๑.๑ แต่งตั้งคณะเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล 
ของส่วนรำชกำร เพ่ือท ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยแก่ก ำลังพลภำยในส่วนรำชกำร  และพิจำรณำ 
หำแนวทำงที่จะเป็นกำรเพ่ิมแรงจูงใจในกำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยของก ำลังพลภำยในส่วนรำชกำรได้  
ตำมควำมเหมำะสม 
   ๙.๑.๒ ก ำหนดวันเวลำกำรทดสอบ ให้ท ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
แก่ก ำลังพลให้เสร็จสิ้นภำยใน ๑ วันท ำกำร และก ำหนดวันทดสอบส ำรองภำยใน ๑๐ วันท ำกำรถัดจำกวันจริง 
เพ่ือให้ก ำลงัพลที่ติดรำชกำรหรือภำรกิจจ ำเป็นต่ำง ๆ ได้เข้ำร่วมกำรทดสอบทุกคน 
   ๙.๑.๓ ปฏิบัติตำมคู่มือกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. อย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ือให้กำรทดสอบมีประสิทธิภำพและเกิดควำมปลอดภัยสูงสุด 
   ๙.๑.๔ จัดอบรมเพ่ือให้ค ำแนะน ำในกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ วัน ก่อนวันที่จัดให้มีกำรทดสอบ 
   ๙.๑.๕ จัดให้มีกำรอบอุ่นร่ำงกำยก่อนกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ทั้งนี้ 
ให้ปฏิบัติตำมคู่มือกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ.อย่ำงเคร่งครัด 
   ๙.๑.๖ สถำนที่ส ำหรับใช้ในกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ควรค ำนึงถึงควำมเป็น
มำตรฐำนและควำมปลอดภัย ไม่ท ำให้เกิดอุบัติเหตุ ต้องมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์และรถพยำบำลเตรียมพร้อม
ในบริเวณสถำนที่ท ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยทุกครั้ง 
 
 

๙.๑.๗  รำยงำน... 
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   ๙.๑.๗ รำยงำนผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของก ำลังพลภำยในส่วนรำชกำร
ให้รำยงำนผลกำรทดสอบเป็นระดับ ๑ ถึง ๕ เพ่ือให้ทรำบถึงระดับควำมสมบูรณ์แข็งแรงของร่ำงกำย  
และให้แยกรำยงำนเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงำนภำคพ้ืน และผู้ปฏิบัติงำนบนอำกำศยำน ตำมผนวก ข  
ท้ำยค ำสั่งนี้ และจัดท ำบัญชีรำยชื่อก ำลังพลที่ไม่ได้ท ำกำรทดสอบ ตำมผนวก ค ท้ำยค ำสั่งนี้ พร้อมแนบเอกสำร
หลักฐำนประกอบส่งให้ กพ.ทอ.ในรูปแบบของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และส่งให้ พอ.ในรูปแบบของเอกสำรและ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ภำยใน ๑๐ วันท ำกำร หลังสิ้นสุดห้วงระยะเวลำท ำกำรทดสอบตำมข้อ ๖ 
   ๙.๑.๘ ผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบตำมข้อ ๕ ให้จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ไม่ผ่ำน 
เกณฑ์กำรทดสอบตำมผนวก ง ท้ำยค ำสั่งนี้ส่งให้ กพ.ทอ.และให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดหรือส่วนรำชกำร 
ที่ท ำกำรทดสอบก ำลังพลผู้นั้นพัฒนำสมรรถภำพให้สำมำรถผ่ำนกำรทดสอบหรือให้ผลกำรทดสอบอยู่ในเกณฑ์ 
ที่ดีข้ึน ในกำรทดสอบครั้งต่อไป โดยให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
    ๙.๑.๘.๑ เมื่อทดสอบไม่ผ่ำนครั้งที่ ๑ จัดให้มีกิจกรรมกำรฝึกอบรม ให้ควำมรู้ 
และให้ค ำแนะน ำ วิธีกำรเตรียมควำมพร้อมของร่ำงกำย และเข้ำร่วมกำรออกก ำลังกำยในวันที่มีกำรฝึกอบรม
ประจ ำสัปดำห์ทุกวันพุธ และเข้ำร่วมโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพก ำลังพลของ ทอ. หรือ นขต.ทอ. (ถ้ำมี) 
    ๙.๑.๘.๒ เมื่อทดสอบไม่ผ่ำนติดต่อกัน ๒ ครั้ง ให้กวดขันกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรออกก ำลังกำยในกำรฝึกอบรมประจ ำสัปดำห์ทุกวันพุธ และก่อนกำรทดสอบ ๑ เดือน ให้ส่วนรำชกำร 
จัดให้มีกำรออกก ำลังกำยทุกวันเป็นเวลำอย่ำงน้อย ๓๐ นำทหีลังเวลำเลิกงำน หรอืในห้วงเวลำที่เหมำะสม 
    ๙.๑.๘.๓ เมื่อทดสอบไม่ผ่ำนติดต่อกันมำกกว่ำ ๒ ครั้งขึ้นไป ให้ด ำเนินกำร
ดังนี้ 
     ๙.๑.๘.๓ (๑) ในกรณีที่ เป็นผู้ปฏิบัติงำนเสี่ยงอันตรำยและ 
รับเงินเพ่ิมค่ำฝ่ำอันตรำย ตำมข้อบังคับ กห.ว่ำด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรำยเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ให้พิจำรณำปรับย้ำยออกจำกหน่วยและ/หรือต ำแหน่งนั้น โดยให้ไปอยู่ในหน่วยและ/หรือต ำแหน่งที่เหมำะสม 
กับสมรรถภำพร่ำงกำย 
     ๙.๑.๘.๓ (๒) ในกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตร
ของกองทัพอำกำศ ให้งดพิจำรณำเขำ้รับกำรศึกษำหลักสูตรในวำระนั้น ๆ 
     ๙.๑.๘.๓ (๓) ให้พิจำรณำบ ำเหน็จในวำระนั้น ๆ ไม่เกิน ๐.๕ ขั้น 
   ๙.๑.๙ ผู้ ที่ ไม่ เข้ ำรับกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยโดยไม่ มี เหตุ อั นควร  
ให้ หน.ส่วนรำชกำร พิจำรณำด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง ก ำหนดแนวทำง
กำรลงทัณฑ์และกำรปฏิบัติกรณีข้ำรำชกำร สังกัด ทอ.กระท ำผิดวินัยทหำร ข้อ ๑.๓ ขำดกำรเรียกชื่อส ำรวจยอด  
หรือขำดกำรฝึกอบรมประจ ำสัปดำห์ (ตำมระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรฝึกอบรมประจ ำสัปดำห์ พ.ศ.๒๕๕๒  
หมวด ๒ กำรออกก ำลังกำย ข้อ ๑๑ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรออกก ำลังกำย โดยกำรเล่นกีฬำเป็นบุคคล 
หรือหมู่คณะ หรือจัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำภำยในส่วนรำชกำร หรือฝึกกำยบริ หำรตำมควำมเหมำะสม  
และให้มีกำรทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำยตำมที่ ทอ.ก ำหนด) และข้อ ๑.๑๓ ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ
ระเบียบหรือค ำสั่งของทำงรำชกำร และให้น ำไปประกอบกำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี รวมทั้งรำยงำนให้  
กพ.ทอ.ทรำบ 
   ๙.๑.๑๐ จัดท ำฐำนข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือบันทึกผลกำรทดสอบ
ของก ำลังพลภำยในหน่วยในแต่ละปี ให้ถูกต้อง ตรงตำมควำมเป็นจริง สำมำรถดูข้อมูลประวัติกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยย้อนหลังได ้ตำมผนวก จ ท้ำยค ำสั่งนี้ 
 
 

๙.๑.๑๑  จัดท ำข้อมูล... 
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   ๙.๑.๑๑ จัดท ำข้อมูลก ำลังพลของ ทอ.ที่รับบริกำรทำงกำรแพทย์  ค่ำใช้จ่ำย 
กำรรักษำพยำบำลและจ ำนวนครั้งในกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล ไม่นับรวมที่เกิดจำกอุบัติเหตุ ตำมผนวก ฉ 
ท้ำยค ำสั่งนี้ และส่งให้ พอ.ด ำเนินกำรวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถิติกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล 
ในโรงพยำบำลของ ทอ. และกำรเบิกจ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของก ำลังพล ทอ. 
  ๙.๒ สถำนีรำยงำน ซึ่งเป็นหน่วยในระบบป้องกันทำงอำกำศของ ทอ. ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่
ภูเขำสูง ให้ท ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ณ หน่วยที่ตั้งที่อยู่ใกล้เคียง เช่น สร.ดอยอินทนนท์  
ให้มำท ำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย ณ บน.๔๑ เป็นต้น แล้วรำยงำนให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดทรำบ  
  ๙.๓ พอ. 
   ๙.๓.๑ จัดท ำคู่มือกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยแล้วน ำไปเผยแพร่และแจกจ่ำย
ให้ นขต.ทอ.น ำไปปฏิบัติ 
   ๙.๓.๒ ฝึกอบรมคณะเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ 
นขต.ทอ. 
   ๙.๓.๓ ฝึกอบรมและให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลเพ่ือบันทึกผลกำรทดสอบ
สมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ นขต.ทอ. ให้สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลประวัติกำรทดสอบก ำลังพลภำยในหน่วย
เป็นรำยบุคคลได ้
   ๙.๓.๔ วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถิติกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล 
ในโรงพยำบำลของ ทอ. และกำรเบิกจ่ำยเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของก ำลังพล ทอ. รวมทั้งแนวโน้มกำรเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงกับผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ.เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำและขยำยผล 
กำรด ำเนินกำรให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
   ๙.๓.๕ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ.
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะน ำเรียน ผบ.ทอ. ผ่ำน กพ.ทอ. เพ่ือทรำบภำยในเดือน ต.ค. 
  ๙.๔ สปช.ทอ.สนับสนุนงบประมำณในกำรตรวจให้ค ำแนะน ำในกำรทดสอบสมรรถภำพ
ก ำลังพลของ นขต.ทอ. ของคณะกรรมกำรควบคุมและพัฒนำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ. 
ตำมข้อ ๗ และกำรจัดท ำคู่มือกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยของ พอ.ในข้อ ๙.๒ 
  ๙.๕ ขส.ทอ.สนับสนุนยำนพำหนะในกำรเดินทำงไปตรวจให้ค ำแนะน ำในกำรทดสอบ
สมรรถภำพก ำลังพลของ นขต.ทอ. ของคณะกรรมกำรควบคุมและพัฒนำกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล ทอ.
ตำมข้อ ๗ โดยให้ส ำรองเชื้อเพลิงไปก่อนแล้วรำยงำนขอเบิกทดแทนเท่ำที่ใช้จริง ตำมค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๕๙/๕๒ 
ลง ๑๙ พ.ค.๕๒ เรื่อง กำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงภำคพ้ืนงบพิเศษ 
  ๙.๖ สถำนพยำบำลของ ทอ. รำยงำนข้อมูลกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลและกำรเบิกจ่ำย
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของก ำลังพล ทอ.ในโปรแกรม Microsoft Excel ตำมผนวก ฉ ท้ำยค ำสั่งนี้ ให้ พอ.
ตำมวงรอบกำรทดสอบสมรรถภำพ (ครั้งที่ ๑ เดือน ก.พ. และครั้งที่ ๒ เดือน ส.ค.) 

 ๑๐. กำรรำยงำนผลกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพล 
  ๑๐.๑ ผู้ที่ไปช่วยปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรในส่วนรำชกำรใด ให้ส่วนรำชกำรนั้นด ำเนินกำร
ทดสอบแล้วส่งผลกำรทดสอบให้ กพ.ทอ.และ พอ. 
  ๑๐.๒ ผู้ที่ไปปฏิบัติรำชกำรสนำม ให้ส่วนรำชกำรนั้นด ำเนินกำรทดสอบแล้วส่งผลกำรทดสอบ
ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัด เพ่ือรวบรวมส่งให้ กพ.ทอ.และ พอ. 
 
 

๑๐.๓  ผู้ที่ไปฝึก... 
 



- ๕ - 
 

  ๑๐.๓ ผู้ที่ไปฝึกหรือศึกษำหลักสูตรทั้งในและต่ำงประเทศและผู้ที่เดินทำงไปรำชกำร  
ให้ส่วนรำชกำรต้นสังกัดรำยงำนพร้อมแนบหลักฐำนกำรอนุมัติให้ไปฝึกหรือศึกษำหรือเดินทำงไปรำชกำรให้ 
กพ.ทอ.และ พอ. 
  ๑๐.๔ ผู้ที่เจ็บป่วยหรือมีสภำพร่ำงกำยไม่พร้อมที่จะท ำกำรทดสอบได้ ให้ส่วนรำชกำร
รำยงำนพร้อมแนบหลักฐำนใบรับรองแพทย์จำกนำยทหำรแพทย์ให้ กพ.ทอ.และ พอ. 
  ๑๐.๕ ผู้ที่ไม่เข้ำรับกำรทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร ให้ หน.ส่วนรำชกำรรำยงำนให้  
กพ.ทอ.ทรำบ เพ่ือน ำเรียนผู้บังคับบัญชำพิจำรณำต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ 
 
           สั่ง    ณ    วันที่  ๒๗  มิถุนำยน  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

      (ลงชื่อ)   พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่ำง 
                      (จอม  รุ่งสว่ำง) 
                           ผบ.ทอ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ท. ...................ร่าง..................มิ.ย.๖๐ 
จ.ต.หญิง. ...........พิมพ์/ทาน.......มิ.ย.๖๐ 
น.อ. ...................ตรวจ...............มิ.ย.๖๐ 
น.อ. ...................ตรวจ...............มิ.ย.๖๐ 
พล.อ.ต. .............ตรวจ...............มิ.ย.๖๐ 
พล.อ.ต. .............ตรวจ...............มิ.ย.๖๐ 
พล.อ.ท. .............ตรวจ...............มิ.ย.๖๐ 
 
 



ผนวก ก 
ประกอบค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่  ๔๗/๖๐ ลง  ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ. 

                                                                     
เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. 

 

 
 

การลุกนั่ง  
(sit - up) 

จ านวนครั้งที่ปฏิบัติได้ในหนึ่งนาที (ครั้ง/นาที) 

เพศ อายุ ดีมาก = 5 ดี = 4 ปานกลาง = 3 ต่ า = 2 ต่ ามาก = 1 

ชาย 

18 - 29 45 - 52 41 - 44 32 - 40 28 - 31 20 - 27 

30 - 39 43 - 51 38 - 42 29 - 37 24 - 28 15 - 23 

40 - 49 37 - 44 33 - 36 24 - 32 20 - 23 12 - 19 

50 - 60 33 - 40 28 - 32 19 - 27 14 - 18 6 - 13 

หญิง 

18 - 29 32 - 35 30 - 31 25 - 29 23 - 24 19 - 22 

30 - 39 30 - 37 26 - 29 17 - 25 13 - 16 5 - 12 

40 - 49 23 - 28 20 - 22 13 - 19 10 - 12 4 - 9 

50 - 60 24 - 33 19 - 23 8 - 18 3 - 7 0 - 2 

การแปลผล ควรด ารงไว้ ผ่าน ควรพัฒนา 

การดันพื้น  
(push - up) 

จ านวนครั้งที่ปฏิบัติได้ในหนึ่งนาที (ครั้ง/นาที) 

เพศ อายุ ดีมาก =5 ดี =4 ปานกลาง = 3 ต่ า = 2 ต่ ามาก = 1 

ชาย 

18 - 29 46 - 55 41 - 45 30 - 40 25 - 29 15 - 24 

30 - 39 41 - 50 36 - 40 25 - 35 20 - 24 10 - 19 

40 - 49 34 - 41 30 - 33 21 - 29 17 - 20 9 - 16 

50 - 60 31 - 38 27 - 30 18 - 26 14 - 17 6 - 13 

หญิง 

18 - 29 28 - 34 24 - 27 17 - 23 13 - 16 6 - 12 

30 - 39 28 - 34 24 - 27 17 - 23 13 - 16 6 - 12 

40 - 49 26 - 34 21 - 25 12 - 20 7 - 11 0 - 9 

50 - 60 19 - 26 15 - 18 6 - 14 3 - 6 0 - 2 

การแปลผล ควรด ารงไว้ ผ่าน ควรพัฒนา 



- ๒ - 
 

 
 

การเดิน 
(๓.๒ กม.) 

 
จ านวนเวลาที่ปฏิบัติ 

เพศ อายุ 
 

ชาย 
๑๘ - ๒๙ 

ไม่เกิน ๓๖ นำที เกิน ๓๖ นำท ี
๓๐ - ๓๙ 
๔๐ - ๔๙ 

ไม่เกิน ๓๘ นำที เกิน ๓๘ นำท ี
๕๐ - ๖๐ 

 
หญิง 

๑๘ - ๒๙ 
ไม่เกิน ๓๘ นำที เกิน ๓๘ นำท ี

๓๐ - ๓๙ 
๔๐ - ๔๙ 

ไม่เกิน ๔๐ นำที เกิน ๔๐ นำท ี
๕๐ - ๖๐ 

การแปลผล ผ่าน = ๒ ควรพัฒนา = ๑ 
 
 
 
 
 
 
 

การว่ิง 
(2.4 กม.) 

จ านวนเวลาที่ปฏิบัติได้เป็นนาที และวินาที (นาที/วินาที) 

เพศ อายุ ดีมาก = 5 ด ี= 4 ปานกลาง = 3 ต่ า = 2 ต่ ามาก = 1 

ชาย 

18 - 29 7/55-10/11 10/12-11/27 11/28-14/00 14/01-15/16 15/17-17/32 

30 - 39 9/14-11/32 11/33-12/52 12/53-15/31 15/32-16/50 16/51-19/28 

40 - 49 9/57-12/29 12/30-14/02 14/03-17/07 17/08-18/40 18/41-21/40 

50 - 60 10/36-13/24 13/25-15/13 15/14-18/15 18/51-20/38 20/39-24/26 

หญิง 

18 - 29 12/56-15/17 15/18-16/39 16/40-19/22 19/23-20/43 20/44-23/04 

30 - 39 12/34-15/54 15/55-17/36 17/37-20/59 21/00-22/41 22/42-26/02 

40 - 49 12/56-15/59 16/00-17/31 17/32-20/36 20/37-22/08 22/09-25/12 

50 - 60 19/39-22/03 22/04-23/16 23/17-25/41 25/42-26/53 26/54-29/19 

การแปลผล ควรด ารงไว้ ผ่าน ควรพัฒนา 



ผนวก ข - ๑ 
ประกอบค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่  ๔๗/๖๐ ลง  ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ. 

                                                                    
แบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. (ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น) 

ส่วนรำชกำร……………………………………………….วัน / เดือน / ปี ที่ทดสอบ …………………….. 

ล าดับ ยศ ชื่อ สกุล 
จ าพวก
ทหาร 

อาย ุ

การดันพื้น 
๑ นาท ี

การลุกนั่ง 
๑ นาท ี

ท าเครื่องหมาย  
ช่องเดียวเท่าน้ัน 

ท าเครื่องหมาย  
ช่องเดียวเท่าน้ัน เวลาที่ท าได้ 

คร้ัง ระดับ คร้ัง ระดับ กำรวิ่ง 
๒.๔ กม. 

กำรเดิน 
๓.๒ กม. 

ครบ 
ระยะ 

ไม่ครบ
ระยะ 

นำที
,วินำท ี ระดับ 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
 
      ตรวจถูกต้อง 
       ..................................... 
             (หน.ส่วนรำชกำร/หรือผูร้ับมอบหมำย) 
 
 
หมายเหตุ  บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel 
 



ผนวก ข - ๒ 
ประกอบค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่  ๔๗/๖๐ ลง  ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ. 

                                                                    
แบบรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. (ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน) 

ส่วนรำชกำร……………………………………………….วัน / เดือน / ปี ที่ทดสอบ …………………….. 

ล าดับ ยศ ชื่อ สกุล 
จ าพวก
ทหาร 

อาย ุ

การดันพื้น 
๑ นาท ี

การลุกนั่ง 
๑ นาท ี

ท าเครื่องหมาย  
ช่องเดียวเท่าน้ัน 

ท าเครื่องหมาย  
ช่องเดียวเท่าน้ัน เวลาที่ท าได้ 

คร้ัง ระดับ คร้ัง ระดับ กำรวิ่ง 
๒.๔ กม. 

กำรเดิน 
๓.๒ กม. 

ครบ 
ระยะ 

ไม่ครบ
ระยะ 

นำที
,วินำท ี ระดับ 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 
      ตรวจถูกต้อง 
       ..................................... 
               (หน.ส่วนรำชกำร/หรือผู้รบัมอบหมำย) 
หมายเหตุ  - ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ให้หมำยรวมถึง 
  ๑.  นบ. 
  ๒.  ศบ. 
  ๓.  ผู้ท ำกำรบนอำกำศยำนเป็นประจ ำ (ต้นหน, ผู้ตรวจกำรณ์, ผู้ทิ้งระเบิด, เจ้ำหน้ำที่สรรพำวุธ, เจ้ำหน้ำที่วิทยุ, 
   ช่ำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยรูปทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ขนส่งทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับบนอำกำศยำน,  
   แพทย์และพยำบำลเวชศำสตรก์ำรบิน, เจ้ำหน้ำที่ควบคมุกำรปฏบิัติทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัตกิำรเรดำร์แจ้งเตอืน) 
  ๔. ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปรับบรรยำกำศ 
  ๕. นักโดดร่มจำกอำกำศยำนเป็นประจ ำ 
  ๖.  จนท.ปฏิบัติกำรพิเศษต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
  ๗. จนท.ปฏิบัติกำรแบบจู่โจม 
  ๘. จนท.ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
  ๙. จนท.ควบคุมอำกำศยำนและแจ้งเตือน 
  ๑๐.  ผู้บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ 

 - บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel 
 



ผนวก ค - ๑ 
ประกอบค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่  ๔๗/๖๐ ลง  ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ. 

                                                                     
บัญชีรายช่ือผู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. (ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น) 

     สว่นรำชกำร………………………………………………..วัน / เดอืน / ปี ที่ทดสอบ ……………….............. 

ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล 

สำเหตุที่ไมเ่ข้ำรับกำรทดสอบ 

หลักฐำนกำร 
ไม่เข้ำรับกำร

ทดสอบ 

ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  

 รำชกำร  ศึกษำ  ป่วย  ลำ  ขำด  อื่นๆ 

ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
 
      ตรวจถูกต้อง 
       ..................................... 
             (หน.ส่วนรำชกำร/หรือผูร้ับมอบหมำย) 
 
หมายเหตุ  บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel 
 



ผนวก ค - ๒ 
ประกอบค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่  ๔๗/๖๐ ลง  ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ. 

                                                                     
บัญชีรายช่ือผู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. (ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน) 

     สว่นรำชกำร………………………………………………..วัน / เดอืน / ปี ที่ทดสอบ ……………….............. 

ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล 

สำเหตุที่ไมเ่ข้ำรับกำรทดสอบ 

หลักฐำนกำร 
ไม่เข้ำรับกำร

ทดสอบ 

ท ำเครื่องหมำย  ในช่อง  

 รำชกำร  ศึกษำ  ป่วย  ลำ  ขำด  อื่นๆ 

ตั้งแต่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง ตั้งแต ่ ถึง 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 
      ตรวจถูกต้อง 
       ..................................... 
             (หน.ส่วนรำชกำร/หรือผูร้ับมอบหมำย) 
หมายเหตุ  - ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ให้หมำยรวมถึง 
  ๑.  นบ. 
  ๒.  ศบ. 
  ๓.  ผู้ท ำกำรบนอำกำศยำนเป็นประจ ำ (ต้นหน, ผู้ตรวจกำรณ์, ผู้ทิ้งระเบิด, เจ้ำหน้ำที่สรรพำวุธ, เจ้ ำหน้ำที่วิทยุ, 
   ช่ำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยรูปทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ขนส่งทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับบนอำกำศยำน,  
   แพทย์และพยำบำลเวชศำสตรก์ำรบิน, เจ้ำหน้ำที่ควบคมุกำรปฏบิัติทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัตกิำรเรดำร์แจ้งเตอืน) 
  ๔. ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปรับบรรยำกำศ 
  ๕. นักโดดร่มจำกอำกำศยำนเป็นประจ ำ 
  ๖.  จนท.ปฏิบัติกำรพิเศษต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย 
  ๗. จนท.ปฏิบัติกำรแบบจู่โจม 
  ๘. จนท.ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
  ๙. จนท.ควบคุมอำกำศยำนและแจ้งเตือน 
  ๑๐.  ผู้บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ 

 - บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel 



 
ผนวก ง - ๑ 

ประกอบค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่  ๔๗/๖๐ ลง  ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ. 
                                                                    

แบบรายงานผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. (ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น) 

ส่วนรำชกำร……………………………………………….วัน / เดือน / ปี ที่ทดสอบ …………………….. 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล จ าพวกทหาร อาย ุ ไม่ผ่านครั้งที่ การดันพื้น 
๑ นาท ี

การลุกน่ัง     
๑ นาท ี

วิ่ง ๒.๔ กม. 
หรือเดิน  
๓.๒ กม. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
      ตรวจถูกต้อง 
       ..................................... 
             (หน.ส่วนรำชกำร/หรือผูร้ับมอบหมำย) 
 
 
 
 
 



 
ผนวก ง - ๒ 

ประกอบค ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่  ๔๗/๖๐ ลง  ๒๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ. 
                                                                    
แบบรายงานผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. (ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน) 

ส่วนรำชกำร……………………………………………….วัน / เดือน / ปี ที่ทดสอบ …………………….. 

ล าดับ ยศ - ชื่อ - สกุล จ าพวกทหาร อาย ุ ไม่ผ่านครั้งที่ การดันพื้น 
๑ นาท ี

การลุกน่ัง     
๑ นาท ี

วิ่ง ๒.๔ กม. 
หรือเดิน  
๓.๒ กม. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
      ตรวจถูกต้อง 
       ..................................... 
             (หน.ส่วนรำชกำร/หรือผูร้ับมอบหมำย) 
 
หมายเหตุ  ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน ให้หมำยรวมถึง 
 ๑.  นบ. 
 ๒.  ศบ. 
 ๓.  ผู้ท ำกำรบนอำกำศยำนเป็นประจ ำ (ต้นหน, ผู้ตรวจกำรณ์, ผู้ทิ้งระเบิด, เจ้ำหน้ำที่สรรพำวุธ, เจ้ำหน้ำที่วิทยุ,  

 ช่ำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ถ่ำยรูปทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ขนส่งทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ต้อนรับบนอำกำศยำน,  
 แพทย์และพยำบำลเวชศำสตร์กำรบิน, เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรปฏิบัติทำงอำกำศ, เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรเรดำร์แจ้งเตือน) 

 ๔. ผู้ปฏิบัติงำนในห้องปรับบรรยำกำศ 
 ๕. นักโดดร่มจำกอำกำศยำนเป็นประจ ำ 
 ๖.  จนท.ปฏิบัติกำรพิเศษต่อตำ้นกำรก่อกำรร้ำย 
 ๗. จนท.ปฏิบัติกำรแบบจู่โจม 
 ๘. จนท.ควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 
 ๙. จนท.ควบคุมอำกำศยำนและแจ้งเตือน 
 ๑๐. ผู้บังคับอำกำศยำนไร้คนขับ 
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สกุล
จ ำพวก
ทหำร

อำยุ

กำรดันพืน้ ๑ นำที (คร้ัง/ป)ี กำรลุกนั่ง ๑ นำที (คร้ัง/ป)ี กำรวิง่ ๒.๔ กม. กำรเดิน ๓.๒ กม.

ผนวก จ - ๑
ประกอบค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ที ่๔๗/๖๐ ลง ๒๗ ม.ิย.๖๐ เร่ือง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ.

ส่วนรำชกำร………………………………………………..วนั / เดือน / ป ีที่ทดสอบ ………………..............

ล ำดับ ยศ หมำยเหตุ

แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล (ผู้ปฏิบัตงิานภาคพ้ืน)

ชื่อ

ตรวจถูกต้อง
...........................................

(หน.ส่วนราชการ/หรือผู้รับมอบหมาย)
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ชื่อ สกุล
จ ำพวก
ทหำร

อำยุ

กำรดันพืน้ ๑ นำที (คร้ัง/ป)ี กำรลุกนั่ง ๑ นำที (คร้ัง/ป)ี กำรวิง่ ๒.๔ กม. กำรเดิน ๓.๒ กม.
หมำยเหตุ

ผนวก จ - ๒
ประกอบค ำส่ัง ทอ.(เฉพำะ) ที ่๔๗/๖๐ ลง ๒๗ ม.ิย.๖๐ เร่ือง กำรพัฒนำสมรรถภำพทำงกำยก ำลังพลของ ทอ.

แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพล (ผู้ปฏิบัตงิานบนอากาศยาน)
ส่วนรำชกำร………………………………………………..วนั / เดือน / ป ีที่ทดสอบ ………………..............

ล ำดับ ยศ

ตรวจถูกต้อง
...........................................

(หน.ส่วนราชการ/หรือผู้รับมอบหมาย)



ก ำลังพลของ ทอ.๑ OPD IPD
จ ำนวนครั้ง ค่ำใชจ้่ำย จ ำนวนครั้ง ค่ำใชจ้่ำย

     ๑. น.สัญญำบัตร
     ๒. น.ประทวน
     ๓. ขำ้รำชกำรกลำโหมพลเรือน
     ๔. พนักงำนรำชกำร
     ๕. ลูกจ้ำง

รวม

หมายเหตุ

๑. ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ที ่๔๗/๖๐ ลง ๒๗ ม.ิย.๖๐ เร่ืองการทดสอบสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ. ข้อ.๓
๒. ข้อมูลค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลและจ านวนคร้ังการเข้ารับการรักษาพยาบาล ไม่นับรวมทีเ่กิดจากอุบัติเหตุ และผู้อาศัยสิทธิ

ผนวก ฉ
ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ที ่ ๔๗/๖๐ ลง  ๒๗ ม.ิย.๖๐ เร่ือง การพัฒนาสมรรถภาพทางกายก าลังพลของ ทอ.

ข้อมูลก าลังพล ของ ทอ.ทีรั่บบริการทางการแพทย์ ปีงบประมาณ ........................................................... จ าแนกประเภทดังนี้ 
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